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GULDBORGSUND-BIBLIOTEKERNE 

HOVEDBIBLIOTEKET 

NYKØBING F BIBLIOTEK 

KONGENSGADE 43, 4800 NYKØBING F  

TLF: 5473 1600 

E-MAIL: BIBVOK@GULDBORGSUND.DK 

 

NYSTED BIBLIOTEK 

ADELGADE 11, 4880 NYSTED  

TLF: 5473 1735 

E-MAIL: BIBNYST@GULDBORGSUND.DK 

 

NØRRE ALSLEV BIBLIOTEK 

HELENE STRANGESVEJ 1, 4840 NØRRE ALSLEV  

TLF: 5473 1700 

E-MAIL: BIBNOER@GULDBORGSUND.DK 

 

SAKSKØBING BIBLIOTEK 

RÅDHUSGADE 6, 4990 SAKSKØBING 

TLF: 5473 1720 

E-MAIL: BIBSAKS@GULDBORGSUND.DK 

 

STUBBEKØBING BIBLIOTEK 

DOSSERINGEN 3, 4850 STUBBEKØBING 

TLF: 5473 1675 

E-MAIL: BIBSTUB@GULDBORGSUND.DK 

 

VÆGGERLØSE BIBLIOTEK 

STOVBYVEJ 3, 4873 VÆGGERLØSE 

TLF: 5473 1692 

E-MAIL: BIBVAEG@GULDBORGSUND.DK 

 

WWW.GULDBORGSUNDBIB.DK 
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BIBLIOTEKSKLUBBEN 

 

Biblioteksklubben er for alle voksne brugere af bibliotekerne i 

Guldborgsund Kommune. Det er ganske gratis at blive medlem 

af klubben, der er for dig, der gerne vil have mere ud af dit bib-

liotek og være en del af et fællesskab.  

 

 
HVORFOR BLIVE MEDLEM?  

Som medlem af Biblioteksklubben får du en hel masse fordele. 

For eksempel:  

 En fin mulepose i gave, når du melder dig ind  

 Tilbud om eksklusive arrangementer og udflugter  

 Særlig rabat på vores andre arrangementer fordelt på kom-

munens seks biblioteker  

 Invitation til medlemsmøder, hvor vi taler om klubben og 

biblioteket – her er der også rig mulighed for at komme med 

ønsker og egne idéer  

 Socialt samvær i et nyt netværk  

 Nyhedsbreve direkte på mail  

 

Medlemskabet er personligt. Du får et medlemskort med med-

lemsnummer på, når du melder sig ind.  

 

 

HVEM KAN BLIVE MEDLEM? 

Alle over 18 år kan blive medlem. Det eneste det kræver er, at 

du er meldt ind på biblioteket og har en mailadresse, så vi kan 

sende dig nyheder og tilbud på mail. Har du ikke en mailadres-

se, kan vi hjælpe dig med at oprette en. 

 

 
HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM?  

Det gør du på et af de seks biblioteker i Guldborgsund Kommu-

ne. Det er også her, du henter dit personlige medlemskort og 

din mulepose. Du kan også melde dig ind på www.guldbib.dk 

 

 

HVAD FÅR BIBLIOTEKET UD AF DET?  

Vi vil rigtig gerne i tættere kontakt med vores biblioteksgæster. 

Idéen med klubben er derfor blandt andet at få et tættere for-

hold og indgå i dialog med dig. Samtidig er det en kærkommen 

mulighed for, at du kan møde de andre medlemmer ansigt til 

ansigt og på den måde skabe dig et nyt netværk. 

  

Vi glæder os til at se dig i Biblioteksklubben! 
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Fra tidligere  klubarrangementer 


