
Et postkort får børne- 
familierne til at besøge  
biblioteket

Aabenraa Bibliotekerne
Marked: Danmark
Virksomhed: Aabenraa  
Bibliotekerne har seks afdelinger 
og ligger i Aabenraa Kommune, 
der medet areal på 940,7 km²  
er landets 9. største. Kommunen 
har cirka 59.000 indbyggere.

CASE Aabenraa Bibliotekerne – 2-årige og deres familier  
bliver inviteret til Bamselilles fødselsdagsfest 

Udfordring:
➔   At motivere små børn og deres  

forældre til at bruge biblioteket.

➔  At finde en enkel og billig måde at  
skabe høj opmærksomhed.

➔  At slå på tromme for de lokale  
biblioteker i et stort og tyndt  
befolket geografisk område.

Aabenraa Bibliotekerne laver en masse 
arrangementer for børn, fx filmforestillinger 
med popcorn, musikarrangementer og 
højtlæsning. 

”Vores kulturelle tilbud favner bredt, og 
vil gerne vise, at biblioteket er et hyggeligt 
sted at komme”, fortæller sekretariats- 
medarbejder Birgitte Dyhr Olling. ”Derfor 
har vi nu i en årrække inviteret alle 2-årige 
og deres familier til Bamselilles fødselsdags-
fest nogle udvalgte lørdag formiddage.”

”For at skabe maksimal opmærksomhed 
inviterer vi med et fysisk postkort, som  
familierne fx kan hænge op på opslags- 
tavlen eller køleskabet. Vi har tidligere købt 
færdige postkort og udstyret dem med 
tekst, adresselabels og frimærker, men 
det kræver en del praktisk arbejde”, siger 
Birgitte Dyhr Olling.

Løsning:
➔   Via postkortet.postnord.dk er det 

nemt og enkelt at sende kort til  
mange modtagere. Vil du kun sende 
et par postkort, så er det nemt at  
bruge appen ”Postkortet Danmark”.

➔   Biblioteket vælger en skabelon,  
skriver en tekst og uploader adresser 
på alle familier med 2-årige børn.

➔   PostNord står for adressering,  
frankering og udsendelse. 

Nu har Aabenraa Bibliotekerne fundet en 
smartere løsning, som gør det nemt  
at sende postkort til mange modtagere.  
”Vi går ind på postkortet.postnord.dk,  
vælger en postkort-skabelon, skriver vores 
tekst og uploader en adressefil. Derefter 
klarer PostNord alt omkring frankering og 
udsendelse”, siger Birgitte Dyhr Olling.

Familierne melder sig til på aabenraabib.
dk og kan selv vælge hvilket bibliotek, de 
vil til fest på. Hvis man fx bor i Rødekro, kan 
det være hyggeligt at møde naboerne, men 
hvis det ikke passer i kalenderen, kan man 
bare vælge et andet bibliotek.

”Vi kunne vi også selv have designet et 
postkort med vores eget foto. Men vi valgte 
bare at bruge et af PostNords tillykke-kort 
med bamser og balloner, de er virkelig 
søde”, siger Birgitte Dyhr Olling.

Resultat:
➔   En høj respons. Bamselille blev fejret 

med liv og glade dage af 120 gæster.  

➔   Børnene og deres forældre har fået 
øjnene op for alle de kulturelle tilbud 
på bibliotekerne.

➔   Mange positive tilbagemeldinger og 
mulighed for at følge op og invitere  
til nye arrangementer.

I alt dukkede 120 små og store gæster op 
til fødselsdagsfesterne. Der var underhold-
ning, boller, saftevand og fri leg. Biblioteket 
uddelte arrangementsfoldere til de voksne, 
og som farvel-gave fik børnene lidt at kigge 
og læse i. 

”Vi synes, at vi har fundet et godt kon-
cept. Der kommer nye ansigter, og vi har 
også fået positiv respons fra familier, som 
ikke har deltaget i festerne, men som nu  
har fået øjnene op for vores kulturelle 
tilbud”, siger Birgitte Dyhr Olling. 

”Vi vil helt sikkert bruge postkortet.post-
nord.dk igen. Det er en nem og billig måde 
at skabe høj opmærksomhed, og det kan 
også bruges i andre sammenhænge”,  
siger Birgitte Dyhr Olling.

PostNords Rolle: Aabenraa Bibliotekerne vælger en postkort-skabelon, sætter tekst ind og leverer en adressefil til PostNord, 
som så klarer alt omkring adressering, frankering og forsendelse. Læs mere på appen Postkortet Danmark, postkortet.postnord.dk 
eller ring til kundeservice på 70 11 12 30.

Et postkort til 600 børnefamilier fik 120 små og store gæster til at møde op til en festlig fødselsdag på  
det lokale bibliotek. Via postkortet.postnord.dk er det nemt at designe et kort og få det frem til alle  
familier med 2-årige børn. 
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