kUGLEN
Din VIP biblioteksklub
Arrangementer - for alle!
Alle arrangementer i Vejen Kommunes Biblioteker er åbne for alle, og som medlem af kUGLEN har du
muligheden for at være på forkant med de arrangementer, du gerne vil deltage i.
Formålet med klubben er at gøre opmærksom på de talrige, forskellige og fantastiske arrangementer, der
arrangeres af Vejen Kommunes Biblioteker og samtidig give mulighed for særlige medlemsfordele på tværs i
kommunen
Et andet mål for kUGLEN er at skabe kontakt mellem mennesker, der interesserer sig for det samme. For
litteratur, for musik, for teater, kunst og læring.
Det er desuden vigtigt for biblioteket at have gode ambassadører for biblioteket, som kan fortælle om vore
gode bibliotekstilbud

Som medlem af kUGLEN får du:
gratis og uforpligtende medlemskab af klubben
et medlemkort, som fremvises ved arrangementer med rabat
del i et fællesskab i klubben
informationer/ invitationer til bibliotekernes arrangementer på Vejen Kommunes Biblioteker – og
du får 25 kr. i rabat på disse arrangementer.
invitation til Trekantområdets Festuge
invitation til den årlige tur til Bogmessen i Bella Center København
invitation til en årlig VIP – event for medlemmer.
Og så er der plads til overraskelser hen ad vejen.
Tilbuddene udbygges løbende!
Sådan bliver du medlem af kUGLEN
Indtast dit navn, den bopælsadresse og din e-mail på vores hjemmeside – www.vejbib.dk.
Alle informationer kommer til dig via e-mail.
Vi sender dit medlemskort til din adresse.
Du kan også få hjælp til indmeldelse på dit lokale bibliotek.
Bliv del af et fællesskab og få oplevelser

Kulturoplevelserne med kUGLEN er et hyggeligt mødested for dig, din familie, dine bekendte, dine

naboer m.v.. Det er et inspirerende fællesskab for alle, der har lyst til at dele kulturelle oplevelser og
møde hinanden igen.
Hvad har biblioteket ud af klubben?

Først og fremmest vil vi gerne i tæt kontakt med vore brugere på en ny måde. Verden udvikler sig
løbende, og det gør bibliotekerne også. Vi vil gerne udvikle os i takt med vore brugere, hvorfor vi
gerne via klubben prøve at få en tættere konstruktiv dialog. Og så vil vi gerne skabe rammer for at
vore brugere kan mødes ansigt til ansigt.
Hvem står bag kUGLEN
kUGLEN-fællesskabet består af alle 4 biblioteker i Vejen Kommune. Som medlem af kUGLEN får du med
dit medlemskort rabatter og medlemsfordele hos de 4 involverede biblioteker.

På gensyn i kUGLEN
Så kom og vær med både til arrangementerne og VIP - eventen, så vi får oplevelser sammen. Vi
glæder os til at byde dig velkommen i kUGLEN og håber, at biblioteksklubben bliver et hyggeligt
og inspirerende fællesskab for dig og for alle, der har lyst til at dele kulturelle oplevelser med andre
Med venlig hilsen
kUGLEN din VIP biblioteksklub - Vejen Kommunes Biblioteker
Henvendelse: vejbib@vejen.dk
.

