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Oprettelse som låner på Kristeligt Lydbibliotek 
 
Indmeldelsesblanket  
 
PERSONLIGE OPLYSNINGER 
 
Navn: ________________________________________________  
 
CPR-nr.:  ________________________________________________ 
 
Adresse:  ________________________________________________ 
 
Postnr.: By: _______________________________________________ 
 
Telefon:  ________________________________________________ 
 
E-mail:  ________________________________________________ 
 
Med min underskrift bekræfter jeg at jeg er bekendt med lydbibliotekets 
låneregler (se side 2 og 3) og vil overholde disse, samt at jeg er indforstået med at 
Kristeligt Lydbibliotek opbevarer og benytter mine personlige oplysninger i 
henhold til lydbibliotekets privatlivspolitik (se www.kabb.dk) 
 
Dato og underskrift: _______________________________________ 
 
DOKUMENTATION  
 

For at kunne oprette dig som låner har vi brug for dokumentation omkring dit 
synshandicap. Derfor vil vi bede dig indhente underskrift på nedenstående erklæring 
fra synskonsulent, øjenlæge eller egen læge.  
 
 

Undertegnede synskonsulent, øjenlæge eller læge bekræfter og dokumenterer 

herved ansøgers synshandicap, der medfører, at ansøger ikke kan læse almindelig, 

trykt tekst. 
  
Dato:  ________________________________________________ 
 
Arbejdssted:_______________________________________________ 
 
Stillingsbetegnelse: _________________________________________ 
 
Underskrift (og evt. stempel): _________________________________ 
 
Den udfyldte blanket sendes til: 

Kristeligt Lydbibliotek, Jernbanegade 19A, 7000 Fredericia  
– eller scannes og sendes til: post@kabb.dk  
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Kristeligt Arbejde blandt Blinde  

Jernbanegade 19 A 
7000 Fredericia 
Tlf. 75 91 02 55 

E-mail: post@kabb.dk 
Hjemmeside: www.kabb.dk 

    
 

                                          

 
Information om Kristeligt Lydbibliotek  

 
Lydbiblioteket drives af Kristeligt Arbejde Blandt Blinde (KABB) 
KABB har som sit formål er at bringe det kristne evangelium til blinde og 
svagsynede.  
Foreningen har følgende aktiviteter: 

Kristeligt Lydbibliotek 
Sommerstævner, temadage og Nordisk Konference 
Forkyndende og informerende møder 

 
Kristeligt Lydbibliotek har åbent mandag - fredag fra kl. 9.00 – 13.00. 
Lydbiblioteket tilbyder udlån af kristen litteratur indlæst som lydbog, dels 
forkyndende eller opbyggelige bøger, dels romaner, biografier mm. 
 
For at blive låner skal du have et dokumenteret synshandicap. Der gælder 
samme kriterier som ved lån på Statens Blindebibliotek (NOTA).  
 
Dokumentation, i form af medlemskab hos Dansk Blindesamfund eller 
erklæring fra synskonsulent/øjenlæge/egen læge, fremsendes i forbindelse 
med indmeldelse.   
 
Låneregler: 
Lånetiden er normalt en måned med mulighed for forlængelse efter aftale med 
kontoret.  
 
I visse tilfælde kan der blive tale om livstids- eller langtidslån: 

• Bibelen kan lånes på livstid.  
• Andagtsbøger kan lånes indenfor det tidsrum, de strækker sig over.  
• Studiebøger vil være til langtidslån efter nærmere aftale med biblioteket.  

 
Ønsker du selv at udvælge dine lydbøger, modtager kontoret gerne en 
bestilling eller ønskeliste pr. post, e-mail eller telefon.  
 
Der er også mulighed for at komme ”på holdskift”. Ordningen fungerer som en 
bogklub, hvor vi på lydbiblioteket automatisk sender dig nye lydbøger i takt med 
at vi modtager de læste lydbøger retur. Du kan naturligvis selv bestemme hvor 
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mange lydbøger du ønsker at have af gangen, og hvilke genrer du vil abonnere 
på. 
 
Ved returnering af lydbøger vendes adressekortet. Da den gratis forsendelse 
kun gælder lyd-medier, må der ikke lægges adresseændringer eller andre 
meddelelser i kasserne. Disse skal gives direkte til kontoret. 
 
Katalog over lydbøger kan hentes på hjemmesiden eller bestilles hos Kristeligt 
Lydbibliotek.  
 
Kopiering af lydbøgerne er ikke tilladt. 
 
Daisy-bøger: 
Vi har mere end 1000 bøger indlæst på CD i Daisy format. Dette format gør det 
bl. a. muligt at bladre i bøgerne, finde sidetal og slå op i ordforklaring. Disse 
funktioner fungerer kun på en Daisy-afspiller. 
 
Daisy-afspillere er godkendt som hjælpemiddel. Man kan gennem sin 
kommune eller gennem den lokale konsulent fra Dansk Blindesamfund søge 
om at få en afspiller stillet til rådighed, og hente hjælp til betjening af den. 
 
Privatlivspolitik 
For at kunne oprette dig som låner, og for at kunne sende dig lydbøger og 
løbende information, har vi brug for de personlige oplysninger og den 
dokumentation, der er nævnt på indmeldelsesblanketten. Vi passer godt på 
disse oplysninger medens du er låner, og sletter dem efterfølgende, i henhold 
til vores privatlivspolitik, som kan læses på www.kabb.dk. 
 
Økonomi: 
Det er gratis at låne lydbøger, men vi opfordrer alle lånere til at bidrage til 
bibliotekets drift. Ønsker du være med til at dække udgifterne til bl.a. indlæsning 
af nye lydbøger, er du velkommen til at indbetale et gavebeløb på KABBs 
konto: 7160-1823397 eller via MobilePay 96903. Gaver til KABB er 
fradragsberettigede efter ligningslovens § 8A. Husk at oplyse CPR-nummer 
ved indbetaling hvis du ønsker fradrag for din gave. 
 
 
Medlemskab og lydblad: 
Pr. 1.1.2018 er medlemskontingentet til KABB 200 kr.  
 
Alle medlemmer af foreningen er stemmeberettiget på generalforsamlingen og 
får Kristeligt Lydblad tilsendt gratis. Bladet udkommer 11 gange om året, og 
udsendes på CD eller e-mail. Foruden spændende artikler indeholder bladet 
nyheder fra KABBs arbejde, samt omtale af nye lydbøger.  
 
Hjertelig velkommen som låner! 

 


