
SLUK OG LÆS 2022
– en læseudfordring for teenagere  
og deres familier
Er du vild med at læse? Eller gad du godt blive det? Og kunne du 
godt tænke dig at lave lidt med din teenager derhjemme UDEN en 
telefon i hånden?
Så udfordrer Herning Bibliotekerne dig og din familie til at 
deltage i Sluk og læs 2022!
Når I deltager i Sluk og læs, skal I nemlig i hele september måned 
lægge telefonerne fra jer og læse sammen – det behøver ikke 
være mere end 15-20 minutter om dagen. I bestemmer helt selv, 
om I læser bøger, magasiner eller tegneserier. Udfyld formularen 
på næste side, og så hjælper vi jer med at pakke en kasse med 
læsestof, der passer perfekt til hvert eneste medlem i familien! 
Kassen kan I hente på biblioteket i uge 35.
Vi afslutter forløbet torsdag d. 29. september fra kl. 18-20, 
hvor der vil være fællesspisning og foredrag med Malte Prehn, 
der sidste år medvirkede i DR3-dokumentaren 100 falske 
forelskelser.

Send den udfyldte formular til Emilie Winther Jensen 
på bibewj@herning.dk og skriv, hvis I har nogle 
spørgsmål.

Tilmeldingsfristen er mandag d. 29. august. 
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