
INGSTRUP BOGBY 

Ingstrup Bogby er en frivillig forening etableret i 

2014. Foreningen blev stiftet efter at have 

vundet titlen som Nordjyllands officielle Bogby. 

Siden 2014 har 16 bogvogne prydet bybilledet. 

Bogvognene er nummererede og indholdet er 

genrebetemt.  

Bøgerne kan købes fra bogvognene til meget 

rimelige penge – enten kontant eller via Mobile 

Pay. Overskuddet går til kulturelle 

arrangementer. 

 

Med henblik på at involvere alle borgere i 

Ingstrup, opfordrede bestyrelsen til, at der blev 

sat ord på alle huse – et lille ordsprog, en 

sætning eller et rim som et kendetegn for ens 

bolig.  

I dag er der rundt i 

Ingstrup by og omegn 

ca. 50 husstande, der 

har taget 

udfordringen op. 

 

I 2015 kom der 16 bogbænke, i samme stil som 

de badehuslignende bogvogne, til. Både bænke 

og bogvogne er sponseret af byens- og 

nærområdets erhvervsliv, samt af private 

borgere. 

I 2017 kunne Ingstrup Bogby indvi Ingstrup 

Bogbrugs. Bygningen anvendes som 

Boghandel- og café. Byens øvrige foreninger 

anvender ligeledes huset til mødeaktiviteter og 

kreative formål.  

Ingstrup Bogby har, 

som fremtidig 

vision for Bogbrugsen, at huset skal summe af 

liv, drives af frivillige, med en omsætning af 

bøger, der modsvarer driftsudgifterne og giver 

mulighed for at lave kulturelle arrangementer. 

Ingstrup Bogby har, 

for at skaffe 

finansiering til 

inventar samt 

færdiggørelse af 

lagerbygning til 

opbevaring af foreningens ca. 80.000 bøger, 

udstedt folkeaktier. 

 

 

 

 

www.ingstrupbogby.dk 

 

 

Bogbrugsen 

 

 

 

Hovedgaden 46 

Ingstrup 

9480 Løkken 



 

 

INGSTRUP BOGBY 

BOGFESTIVAL I INGSTRUP 1. LØRDAG I 

SEPTEMBER 
Forfatterforedrag, bogpræsentationer, 
kulturmøde i privat hjem, sang, musik, 
fællesspisning og meget mere … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I BOGBRUGSEN I INGSTRUP finder du tusindvis af 

brugte bøger: romaner, digte, biografier, 

kogebøger, børnebøger, hobbybøger, kunstbøger, 

bøger om 2. verdenskrig, lokalhistorie, 

håndarbejde, jagt og fiskeri … 

OGSÅ NORSKE, ENGELSKE, TYSKE OG FRANSKE BØGER 

 

 

INGSTRUP BOGBY er en forening drevet af 

frivillige ildsjæle, og har til huse i Bogbrugsen midt 

i Ingstrup. Åbent 3-4 dage om ugen mellem kl. 10 

og kl. 16 – se www.ingstrupbogby.dk 

 

KULTURELLE ARRANGEMENTER: foredrag, sang 

og musik mv. i vinterhalvåret. 

 

 

 

CAFÉ I sommerhalvåret er der mulighed for at 

købe en kop kaffe og et stykke kage i Bogbrugsen. 

 

 

 

 
I BOGVOGNENE finder du et blandet udvalg 

af bøger til 5 – 10 eller 20 kr. 
16 bogvogne er placeret i eller omkring 

Ingstrup fra april til oktober. 

 

AFLEVERING AF BØGER i Bogbrugsen i 

åbningstiden eller i kasse bag huset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØDESTED for byens borgere, foreninger og 

klubber. 

 

 

http://www.ingstrupbogby.dk/

