
Udfyld skemaet her og aflever til din bibliotekar – eller send en mail til biblos@herning.dk og skriv at I ønsker at deltage.

Vores familie vil gerne deltage i  Sluk og Læs fra den 2. september 2019 til den 24. september 2019

Medlemmer i familien:

Ved hvert enkelt medlem skal der kunne defineres følgende:
Navn, køn, alder, hvad vil jeg gerne læse om/interesser? Fag eller skønlitteratur?

Savner du også tid til ro og fordybelse?

Savner du at sidde side om side med din teenager, uden at I begge har hovedet begravet i en skærm?

Vi ved efterhånden godt, at de digitale medier stjæler mere og mere af vores tid, og alligevel
har vi så svært ved gå offline.

Mennesker har brug for stilletid, hvor det langsomme liv leves. Nogle vælger at gå en tur,
andre spiller et spil med børnene og nogle læser en bog.

Uanset social status eller uddannelse spiller forældre uvilkårligt en afgørende rolle for, hvilke ting
der vægtes højt i et barns liv, og her er læsning ingen undtagelse. 

Et travlt liv med karriere, job, fritidsinteresser og venneaftaler kan i de fleste familie udfordre det at
prioritere læsning som en central del af familiens hverdag.

Alle forældre vil deres børn det bedste. Og med det taget i betragtning, bør alle forældre vide, at den indsats,
de yder, er uvurderlig og vil præge deres børns fremtidige liv.

På Herning Bibliotekerne vil vi i september opfordre alle til at slukke for mobilen og investere ca. 15-20 minutter om 
dagen til fælleslæsning med familien. Der må læses i alt lige fra tegneserier og magasiner til digtsamlinger og tykke 
romaner. Det handler om at finde præcis dét, der interesserer dig.

Som deltager får du inden start udleveret en SLUK-kasse, der bl.a. indeholder inspiration til læsning.
Alle familier kan deltage. Eneste krav er, at I har en teenager (13+) i huset. Der må meget gerne være både yngre og 
ældre søskende.

Kampagnen varer tre uger og afsluttes den 24. september på Biblioteket i Herning, hvor der er fællesspisning. Undervejs 
er der oplæg fra ingen ringere end professor Svend Brinkmann, der vil tage pulsen på nutidens mennesker og give bud 
på, hvordan vi bør stræbe efter et roligere liv.

Husk på, at det IKKE er hvad forældre ER, men hvad de GØR, der har betydning

– med Svend Brinkmann

Tilmelders navn:         Tlf nr.:    Mail:


