
Biblioteket To Go: 
tilmeldingsmenu

Biblioteket To Go er en abonnementsordning med byttedag på dit bibliotek 1. tirsdag i måne-

den i den betjente åbningstid. Du kan maksimalt bestille 10 materialer pr. måned til din be-

stilling. Ønsker du at ændre menu? Udfyld en ny tilmeldingsformular. Ønsker du at opsige dit 

abonnement? Send en mail til bibliotek@fmk.dk.

Navn ______________________________

Mailadresse ________________________

Telefonnummer _____________________

Hvor mange børn/voksne? ____  voksne.   ____ børn. Barns/børns alder ____________

Afhentningssted: 

        Broby Bibliotek          Faaborg Bibliotek         Ringe Bibliotek         Årslev Bibliotek



Voksen- 
menu:

VERDENSKØKKENET
Til dig, der gerne vil læse
romaner skrevet af forfat-
tere uden for Europa

MINDEVÆRDIGE RETTER
Til dig, der læser biografier 
og/eller historiske romaner

TIL FRYSEREN
Til dig, der læser iskolde 
krimier og spændingsbøger

FUSIONSKØKKENET
Til dig, der læser faglitte-
ratur

DET NORDISKE KØKKEN
Til dig, der læser nordiske 
romaner

KOKKENS VALG
Til dig, der gerne vil 
overraskes

Interesser: 
____________________________________________________________
Skriv gerne flere ting (f.eks. venskab, mennesker, kærlighed, overnaturlige størrelser, mordmysterier)

Hvor mange bøger vil du have?
______ bøger  
______ bøger med stor skrift 
______ lydbøger  

Jeg kan godt lide: (nævn et par bøger, film, spil eller musik)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Jeg bryder mig ikke om: (nævn et par bøger, film, spil eller musik)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Biblioteket må kontakte mig og få supplerende oplysninger?   Ja        Nej 
Andre bemærkninger? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

A LA CARTE
___ film 
___ musik:       CD       Vinyl Genre: ______________
___ konsolspil. Til hvilken konsol?: __________________
___ brætspil 

Skriv antal i felterne



YA- 
menu:

BURGER-KIT
Til dig, der ved hvilke 
YA-bøger du gerne vil læse

FISH’N’CHIPS
Til dig, der gerne vil læse 
YA på engelsk

ELIKSIRDRIKKE & 
TROLDDOMSTÆRTER
Til dig, der læser YA-
fantasy

KOKKENS VALG
Til dig, der gerne vil 
overraskes

Interesser: 
____________________________________________________________
Skriv gerne flere ting (f.eks. venskab, mennesker, kærlighed, feer, troldmænd, mordmysterier)

Hvor mange bøger vil du have?
______ bøger  

Jeg kan godt lide: (nævn et par bøger, film, spil eller musik)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Jeg bryder mig ikke om: (nævn et par bøger, film, spil eller noget musik)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Biblioteket må kontakte mig og få supplerende oplysninger?   Ja        Nej 
Andre bemærkninger? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

A LA CARTE
___ film 
___ musik:       CD       Vinyl Genre: ______________
___ konsolspil. Til hvilken konsol?:  _________________
___ brætspil 

Skriv antal i felterne



Børne- 
menu:

GRØD, GRØD, GRØD!
Til dig, der får læst højt fra 
og selv kigger i pegebøger

SPAGHETTI
Til dig, der får læst højt fra 
lette og lidt sværere bøger

PIZZA-DIY
Til dig, der selv læser lette 
og lidt sværere bøger

KOKKENS VALG
Til dig, der gerne vil 
overraskes

Interesser: 
____________________________________________________________
Skriv gerne flere ting (f.eks. venskab, mennesker, kærlighed, feer, troldmænd, detektivmysterier)

Hvor mange bøger vil du have?
______ bøger  
______ lydbøger  

Jeg kan godt lide: (nævn et par bøger, film, spil eller musik)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Jeg bryder mig ikke om: (nævn et par bøger, film, spil eller musik)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Biblioteket må kontakte min mor eller far og få supplerende oplysninger?   Ja        Nej
Andre bemærkninger? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

A LA CARTE
___ film 
___ musik:       CD       Vinyl Genre: ______________
___ konsolspil. Til hvilken konsol?:  _________________
___ brætspil 

Skriv antal i felterne



Biblioteket To Go: det med småt

1. Generelle forhold

1.1 Du skal være oprettet som låner hos Faaborg-Midtfyn Bibliokerne for at kunne bestille 

Biblioteket To Go. 

2. Aftalen og ydelsen

2.1 Et abonnement til Biblioteket To Go er gratis.

Abonnenter tilbydes maksimalt én udskiftning om måneden med 10 materialer ad gangen.

2.3 Frekvensen på ombytningen er én gang om måneden. Den førstkommende tirsdag hver 

måned. 

2.4 Din bestilling skal afhentes den førstkommende tirsdag hver måned i det pågældende 

biblioteks betjente åbningstid. Det er abonnentens ansvar at give biblioteket besked ved for-

sinkelser og eventuel udskydelse af afhenting.  

3. Varighed og opsigelse

3.1 Aftalen mellem dig og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne er ikke tidsbegrænset og udgør en 

abonnementsordning. En aftale mellem dig og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne gælder således 

indtil videre. 

3.3 En aftale, der gælder indtil videre, kan når som helst opsiges af dig gennem en skriftlig 

meddelse til Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. Send en e-mail til bibliotek@fmk.dk med emnet 

”Biblioteket To Go”.

4. Behandling af personoplysninger

4.1 Læs om Faaborg Midtfyns Bibliotekernes privatlivspolitik  

https://fmbib.dk/side/privatlivspolitik
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