
Læs mens du
spiser en is

Læs mens 
solen skinner

Læs noget 
sjovt

Læs en
billedbog

Læs 1 time 
en søndag 
på sofaen

Læs for en af dine 
bedsteforældre

Læs en 
opskrift og lav 
mad sammen

Væk mor eller 
far med en 
morgenhistorie 
i sengen

Læs på et 
tæppe udenfor

 Læs i nattøj Læs mens 
det regner

Byg en hule 
og læs i den

Læs højt for din søster, 
bror, hund, kat, eller bamse

Læs i mørket med 
en lommelygte

Læs på toilettet Læs mens du dypper 
fødderne i vand

Læs i sengen 
om morgenen 
inden I står op

Tæl hvor 
mange 
bøger I har i 
jeres hjem

Skriv en indkøbsseddel 
og læs den højt

 Tag en tur på 
biblioteket og lån bøger

Skriv en historie og læs 
den højt for en anden

Deltag i bibliotekets 
læsemaraton den 
30. september

Læs højt mens I 
spiser morgenmad

Kom ned på 
børnebiblioteket og fortæl 
hvilken børnebog der 
har gjort størst indtryk 
på dig, og få taget et 
billede til vores instagram 
#børnafbøger

Hør en lydbog fra eReolen

Få din 
mor eller 
far til at 
læse højt 
for dig

Læs en ebog 
fra eReolen

Læs på hovedet

Hjælp os med at sprede læseglæden – tag gerne billeder mens I løser dystens udfordringer og 
upload dem på vores instagram #læsedystenherning @herningbibliotek

Praktiske oplysninger
• Læsedysten er for alle i familien fra 6 år og op
• Udfordringerne skal klares sammen. Er det ikke muligt, er det ok, at børnene klarer
 dem på egen hånd.
• Tilsammen skal I løse mindst 22 udfordringer.
 Det udfyldte skema afleveres på biblioteket senest den 8. oktober. 
• Vi trækker lod om 3 x 4 biografbilletter til en hyggelig familietur samt lykkeposer.
 Vinderne får direkte besked.

Navn:   Tlf:   Mail: 



Deltag i
Læsemaraton
Lørdag den 30. september fra kl. 10-14

Ta’ mor og far under armen og kom til
læsemaraton på Biblioteket i Herning
I forbindelse med september måneds læsedyst for familier, sætter vi fokus 
på læseglæde og har sammensat en dag med et spændende program for 
både børn og voksne. Dagen igennem vil der være indlagt små overraskelser 
og konkurrencer med præmier, ligesom vi selvfølgelig også serverer lækker 
børnevenlig frokost. Vi læser sammen, vi læser alene og vi læser højt sammen – 
og der vil blive mulighed for at opleve litteraturen på flere forskellige platforme.
Arrangementet er gratis 

Lyder det som noget for jer?
Så tilmeld jer på mail: bibaka@herning.dk 
Oplys hvor mange børn og voksne der kommer, samt alder på deltagende børn. 

Medbring gerne egen tablet.
For børn fra 6 år og deres voksne.
Bemærk at man deltager under hele forløbet.


