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Læs i en skov, ved 
en sø eller under 
et træ

Få læst højt mens I 
spiser en is

Hvisk en bog højt
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Skriv eller tegn en 
indkøbsliste 
sammen

Læs i et telt eller i 
en hule, som I selv 
har bygget

Læs under et bord
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Lyt til en lydbog 
fra eReolen

Find 10 ting i jeres 
hjem, der starter 
med K

Læs mens I har 
fødderne i vand

Tæl hvor mange 
bøger I har i jeres 
hjem

Læs højt mens I 
spiser morgenmad

Byg et højt 
bogtårn

Læs sammen i 
nattøj en søndag 
morgen

Tag på biblioteket 

og lån bøger 

sammen

Læs en opskrift og 
lav mad sammen

Læs højt for et 
kæledyr eller en 
bamse

Få en voksen til at 
læse en 
godnathistorie

Læs en bog på 
hovedet

BIBLIOTEK & 
BYKONTOR SKAL VI LÆSE SAMMEN?
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Deltag i vores store læsedyst, hvor I som familie skal klare de 
20 forskellige udfordringer, som I finder på forsiden. 

Læsedysten er for alle i familien fra 6 år og op efter. 
I skal klare udfordringerne sammen, så vidt det er muligt. 

I deltager i lodtrækningen ved at aflevere den gennemførte dyst 
på et at vores biblioteker senest den 1. juni.

Her vil vi trække en tilfældig familie, der vinder biografbilletter 
til hele familien, samt yderligere to familier, der hver vinder 

en lækker bogpakke.

Vinderne vil få direkte besked via mail eller pr.telefon.  

Familiens navn:

E-mail eller tlf.:

Ved deltagelse i konkurrencen gives samtidig samtykke til registrering 
af navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. Kontaktoplysningerne 
vil alene blive brugt til kontakt i forbindelse med konkurrencen.
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