
En bog på max 
150 sider

En digtsamling En slægtsroman Et hårdt liv

En bog der 
holder dig vågen

Læs 12 bøger, der passer ind i kategorierne på bingopladen ovenfor og noter 
bogens titel på pladen. Læs mere på bagsiden.

En bog baseret på 
virkelige hændelser 

En bog der er 
filmatiseret

En bog der giver dig 
lyst til at rejse 

En bog du kan 
læse igen og igen

En roman med en 
flot forside

En tegneserie eller 
graphic novel 

En bog der får dig 
til at grine 

Litteraturbingo er en konkurrence for voksne læsere i 2020



LitteraturBingo

Skriv en anbefaling af en af dine Bingotitler:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail

SÅDAN SPILLER DU LITTERATURBINGO

Jeg vil læse mere i 2020!
Hverdagens jag har en tendens til at sætte en stopper for de gode 
intentioner, men hvad siger du til at gøre en ekstra indsats i 2020
Vi har alle en travl hverdag, men masser af gøremål, og måske har du det 
med bøger som jeg har det med at dyrke motion, jeg synes ikke rigtig jeg 
har tiden, men vil egentlig gerne
Men nu har du en chance til at komme i nærheden af og i kontakt med 
litteraturen igen og Kulturium Bibliotek vil gerne hjælpe dig. 

Vil du læse mere i 2020, men mangler motivation til at komme i 
gang? Så er bibliotekets litteraturbingo måske noget for dig! 
For at være med skal du i løbet af 2020 læse 12 bøger, der kan 
passe ind i felterne på bingopladen. Skriv bogens titel i felterne på 
pladen. Én titel kan kun skrives  i ét felt. For at kunne skrive en bog 
på bingopladen skal du have læst hele bogen. Har du pladen fuld og 
har skrevet en anbefaling af en af dine bingotitler kan du være med i 
konkurrencen om lækre præmier. 
Læs flere detaljer om konkurrencen på ishojbib.dk.


