
 

 
 

INVITATION 
Foreningernes Dag 

Lørdag d. 26. maj 2018 
 

Stevns Bibliotekerne har i samarbejde med Kultur & Fritid taget initiativ til en fælles samlingsdag for alle foreninger på 
Stevns.  Arrangementet er primært rettet mod det voksne publikum, og afholdes på  

Hårlev Bibliotek lørdag d. 26. maj 2018 kl. 10-15 
 

Det bliver en dag, hvor I som forening, har en unik chance for at synliggøre det mangfoldige foreningsliv her på 
Stevns. I får mulighed for at tiltrække nye medlemmer til jeres forening. Som borger har man mulighed for at orientere 
sig om hvilke foreninger, der er i kommunen.  
 

Vi forestiller os, at hver forening får en stand, hvor man f. eks kan sidde og vise hvordan man spiller bridge. Det kunne 
også være Modeljernbaneklubben stiller en modeljernbane op, og på den måde kommer i snak med interesserede. 

Foreningerne vil have mulighed for at udstille/fremvise både indenfor og udenfor på græsset. 
 

Bibliotekets mål med arrangementet er at skabe rum til samvær - få vist hvad Bibliotekerne også kan - samt at få 
endnu mere fokus på foreningslivet, der er med til at gøre mennesker nysgerrige på viden, skabe fællesskaber samt 
forhåbentlig positive oplevelser. 

Biblioteket sørger for det praktiske(heriblandt presseomtale) og forplejning til alle udstillere. De besøgende vil 
ligeledes kunne købe mad og drikke under hele arrangementet. 
 
 

Vi håber, at rigtig mange foreninger har lyst til at komme og være med og vise deres forening frem. Vi forbeholder os 
retten til at aflyse, hvis interessen ikke er så stor. 

Af hensyn til den videre planlægning, bedes I tilmelde jeres forening senest 1. marts 2018. 

Alle er velkomne, og vi håber på stor deltagelse!  
 
 
 
 
 
I kan tilmelde jeres forening til:  

Dorte Gagnér, Biblioteket  Tlf. nr. 56 57 53 57  dortemga@stevns.dk 

Tina Madsen, Kultur/fritid.  Tlf. nr. 20 35 77 47  tinamads@stevns.dk  
 

Efter tilmelding vil I blive kontaktet for nærmere information og evt. specielle ønsker til standen. 
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