
KALUNDBORG 
BIBLIOTEKER

VELKOMMEN TIL 
BIBLIOTEKS-

KLUBBEN

Kontakt os på:

biblioteksklubben@kalundborg.dk

eller henvend dig på:

Kalundborg Bibliotek 
Klostertorvet 2 

4400 Kalundborg

Høng Bibliotek 
Odinsvej 27
4270 Høng

Gørlev Bibliotek 
Algade 35 

4281 Gørlev 

Ubby Bibliotek 
Hovedgaden 19 

4490 Jerslev 

Svebølle Kvik Bibliotek 
Svebølle Aktivitetscenter i Åvangen 

Centervej 13
4470 Svebølle 

Eskebjerg Bibliotek
Eskebjergvej 67 
4593 Eskebjerg

Sejerø Bibliotek 
Mastrupvej 18 
4592 Sejerø 

Biblioteksinfo
Vesterlunden 1
4460 Snertinge

Vi ses på biblioteket!

TILMELDING 
TIL 

BIBLIOTEKS-
KLUBBEN

Vil du vide mere, så kontakt os på mail: 
biblioteksklubben@kalundborg.dk 

eller henvend dig til et af 
Kalundborg Biblioteker.

Se adresserne på bagsiden 

Du kan også læse mere på:

kalundborgbib.dk/klub



OM KLUBBERNE                                                                                                                                        

Biblioteksklubben for voksne

Få løbende inspiration og tips til voksenarrangementer og 
til brug af bibliotekernes øvrige tilbud. Du vil få information 
om bogsalg, sæsonprogram og andre aktuelle nyheder. 
Som medlem får du eksklusive tilbud om busture og andre 
særarrangementer KUN for Biblioteksklubbens medlemmer.

Biblioteksklubben for børn og børnefamilier

Med nyhedsbrevet for børn og børnefamilier får du ca. 
10 gange om året info om arrangementer nu og her, 
anmeldelser af de nyeste børnebøger og gode fif til læsning 
og kreativ leg.

Litteraturklubben
    
Litteraturklubben er et fællesskab for voksne borgere i 
Kalundborg Kommune, der holder af Læsning og Litteratur. 
Hvis du tilmelder dig Litteraturklubbens nyhedsbreve, får du 
hvert halve år et såkaldt ’LitteraturBrev’ proppet med stof 
om litteratur og læsning.  
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VELKOMMEN TIL 
BIBLIOTEKSKLUBBEN 

Biblioteksklubben er for alle!
Klubben er et gratis tilbud til dig, der har lyst til kultur, 
oplevelser og ny inspiration sammen med andre. Her får 
du mulighed for at deltage i alle Kalundborg Bibliotekers 
aktiviteter, og der er er tilbud til både børn og voksne. 
Nogle arrangementer er lukkede for medlemmer. Med et 
gratis medlemskab får du adgang til det hele - og ofte til en 
fordelagtig pris.
 

Hvad synes du, vi skal lave? 
Når du er med i Biblioteksklubben får du invitationer til at 
deltage i vores klubmøder. Her mødes klubmedlemmerne 
med repræsentanter fra Kalundborg Biblioteker, og sammen 
snakker vi om, hvilke arrangementer vi kunne tænke os i 
fremtiden. Som medlem i Biblioteksklubben har du således 
direkte indflydelse på bibliotekets tilbud.

Hvad får du?
Bliv medlem af Biblioteksklubben og få en lang række fordele 
og tilbud: 

•  Rabat på entré til foredrag, forfatteraftener,      
   debatarrangementer, koncerter og andre evets under      
   Kalundborg Biblioteker
•  Nyhedsbreve direkte i din mailboks med tilbud, tips og   
   inspiration. 
•  Mulighed for at mødes med andre og danne netværk.
•  Invitation til eksklusive arrangementer - KUN for   
   klubbens medlemmer.
•  En lille gave ved indmeldelsen.
•  En kop gratis kaffe, når der betalt entré på Kalundborg  
   Museum, ved fremvisning af klubkort.

       

Hvordan melder jeg mig ind?
                                                  
                                                                                                                
•  På www.kalundborgbib.dk/klub kan du tilmelde           
    dig samt give tilsagn om tilslutning til et eller    
    flere af Biblioteksklubbens nyhedsbreve.

•  Eller du kan udfylde indmeldelsesblanketten i
    denne folder og aflever den på et af 
    Kalundborg biblioteker.   

• Medlemskortet kan du hente på biblioteket eller    
   få på en klubaften. Du kan til enhver tid melde      
   dig ud af Biblioteksklubben.

JA tak: 
Jeg/vi ønsker at blive medlem: 

Navn: 

Gade:

Postnr:   By: 

Mobil nr.: 

E-mail med blokbogstaver:
 

Underskrift ....................................................

Ønsker at modtage nyhedsbreve fra:  
(sæt et eller flere kryds) 

VELKOMMEN I KLUBBEN!  
 

                                                                                                                       


