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Sommerlæsning for børn
i alderen 6-14 år

Sorø Bibliotek & Bykontor

Dianalund Bibliotek

Storgade 7
4180 Sorø
57 87 70 00
biblioteket@soroe.dk

Betjent bibliotek i sommerferien
Mandag kl. 10-17
Tirsdag kl. 10-17
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-15
Lørdag kl. 10-13

Sømosevej 44
4293 Dianalund
57 87 70 00
dianalundbib@soroe.dk

Betjent bibliotek i sommerferien
Mandag kl. 13-17
Tirsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 13-17

Ingen betjening i uge 28 + 29

Sommerlæsning for børn løber fra den 27. juni til og med den 9. august. Du kan kun deltage én gang. 
Læs mere om bibliotekerne i Sorø og se alle de 
spændende arrangementer på soroebib.dk



Vil du være med? Mine tre bøger

Sådan deltager du
Bogen hedder:

Bogen hedder:

Bogen hedder:Navn:

1.

2.

3.

Forfatteren hedder:

Forfatteren hedder:

Forfatteren hedder:Alder:

Jeg synes, at bogen var:

Jeg synes, at bogen var:

Jeg synes, at bogen var:Tlf. nr.:

Så kan du læse tre bøger i din sommerferie og anmelde dem på 
biblioteket i Dianalund eller Sorø. 

For at deltage i sommerlæsning for børn skal du læse tre bøger og 
fortælle om dem på næste side. Du bestemmer helt selv, hvilke 
bøger du vil læse. 

Når du har læst dine tre bøger og skrevet lidt om dem, skal du 
komme ind på et af de to biblioteker for at aflevere din anmeldelse. 
Her må du også meget gerne fortælle om bøgerne til en bibliotekar. 

Når du har afleveret din anmeldelse og fortalt bibliotekaren om 
dine tre bøger, fortjener du en præmie! Derfor får du en bogpræmie, 
en goodiebag og en kæmpe highfive. 

Ved at være med i sommerlæsning for børn, deltager du samtidig i 
en konkurrence om en større læsepræmie. Vi finder vinderen af den 
store læsepræmie når sommerferien er slut. 
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Ved deltagelse i konkurrencen gives samtidig 
samtykke til registrering af navn og telefonnummer. 
Kontaktoplysningerne vil alene blive brugt til kontakt 
i forbindelse med konkurrencen.


