Tale ved reception for udgivelsen af Hit med Historiens 8. bog
I dag er vi samlet for at fejre udgivelsen af en ny bog.
Der er masser af bøger i denne verden, så hvorfor er det nu så vigtigt?
Det er det fordi Hit med Historiens bøger fortæller om VORES BY. Om byens historie
og udvikling gennem hundreder af år og om de folk, der har boet og levet i byen.
Og det er væsentligt at holde fast i sporene fra svundne tider, inden de forsvinder og
vi ikke længere kan fornemme, hvordan det var engang.
Hit med Historien udgiver bøger om Køge bys historie fortalt for børn – og med et nyt
hold børnekonsulenter knyttet til hver bog.
Samtidig er det bøger, som lokalhistorisk interesserede i ALLE ALDRE sætter stor pris
på, fordi de på en overskuelig måde giver mulighed for, at man kan blive klogere og
leve sig ind i den enkelte bogs periode.
Ved at kende lokalhistorien og genkende den i bybilledet giver det os et stærkere
fundament for at forstå nutiden og forholde os til fremtiden. Det forankrer os – både
historisk og geografisk, hvor vi bor. Uanset om vi er børn eller voksne.
Den nye bog: ’Køge – på vores måde’ om tiden fra 1973-1989 fortæller om en tid som
mange af os voksne, der er til stede i dag, selv kan huske fra de steder, vi boede
dengang.
Men her er tidens store begivenheder og nye trends afspejlet i KØGEborgernes liv.
Det glæder mig at kunne stå her i dag som formand for skoleudvalget med endnu et
konkret bevis på, at vi har så stærkt og unikt et samarbejde mellem skoleområdet og
kulturområdet i Køge Kommune.
Gennem tilblivelsen af alle 8 bøger har skoleområdet – nu i praksis ved Hastrupskolen
– samarbejde med især Køge Byarkiv og KøgeBibliotekerne om at folde lokalhistorien
ud. Her er bøger, hjemmeside med opgaver, tekstuddrag, billeder og andre kilder til
den enkelte bog og der er lavet undervisningstilbud til Køge Kommunens skoler, for at
så mange børn som muligt, kan få glæde af Hit med Historiens arbejde.
Jeg vil derfor sige tak til jer alle for at have bidraget til at realisere idéen om at
formidle Køges lokalhistorie til børn.
Samtidig er det vigtigt at inddrage børn og lade dem selv arbejde med emner om
byens historie, da det er gennem praksis, at man virkelig lærer og forstår. Det giver
Hit med Historiens koncept rig mulighed for!
Ikke mindst for børnekonsulenterne, som har været involverede og engagerede
gennem hele bogens forløb. Det får vi mulighed for at se mere til om lidt, når 8. c fra
Hastrupskolen viser deres arbejde frem.
En stor tak til jer, 8. c!
Jeg glæder mig til at se den færdige bog – og jeg ser frem til fortsat godt samarbejde
mellem skolerne og kulturområdet.
Tillykke med udgivelsen til os alle!

