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Kære Støttemedlem
Vi håber, at bogen 2016 bragte lykke hos jer! Det er nu tid til at forny støttemedlemskabet.
I 28 år har Børnenes Rekordbog været et pædagogisk projekt. Det kræver en del økonomisk opbakning at
producere bogen på denne måde. Men vi synes stadig, at det vigtigste er, at børn er med i tilblivelsen.
Derfor er støttemedlemmerne meget vigtige. Det er ikke blevet mindre aktuelt med alle de
sammenlægninger og deraf følgende lukninger af institutioner.
Støttemedlemskabet er kr. 370,- for 1 år incl. Børnenes Rekordbog 2017 (vores 28. udgave) som tilsendes
gratis ved udgivelsen i oktober 2016.
Alle midler går til bogens pædagogiske udvikling i regionsstrukturen som BUPL, LDK og Ungdomsringen i
1991 var med til at udvikle. På vores regionsinstitutioner bruges bogen i det pædagogiske arbejde. Endvidere
bruger vi en del ressourcer på udgivelsen, hvor børn fra bogen inviteres sammen med ’vores’ børn fra
regionsinstitutionerne.
I år fejrer vi bogens udgivelsen i Nykøbing F., som vores regionskontor står for. Vi har fejret udgivelsen i
Kystcenteret i Thyborøn Experimentarium (Kbh), Kattegat Centeret, Gerløv Legepark, Bon-Bon Land og
i vores lokale institutionskontorer som er daginstitutioner - altid bistået af Støtteforeningens bestyrelse.
Børnenes Rekordbogs Støtteforening finansierer det. En dag hvor børn fra bogen (rekordsætterne)
deltager sammen med børn fra vores regionsinstitutioner. Det er en forrygende dag, hvor børnene møder
frem for at sætte nye rekorder og udstille deres flotte rekorder. Vi har investeret i PR udstyr til børnene
for, at de kan se præsentable ud, når de er ude for at kontrollere andre børns rekorder. Vi uddeler hvert år
Børnenes Rekordbogs Pris som ved udgivelsen gives til en lokal person/personer, der har gjort
noget specielt og særligt for børn. Sidste år gik den til Erik Jerselv Jensen fra KFUM spejderne i Lemvig.
For at lave spejderaktiviteter, så børn kan engagere sig i at udforske og eksperimentere, styrke børns
fantasi og kreativitet. Erik værdsætter de unge, og hans virke støtter børnenes læring til et sundt
voksenliv.
Vi glæder os til at kunne præsentere en ny flot bog med spændende læsestof til både børn og voksne.
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.
Hvis I har fortrudt og vil meldes ud, bedes dette mailet til os med angivelse af EAN/medl.nr.
Det håber vi dog ikke!

