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SÅDAN FUNGERER 

LÆSEKLUBBERNE
Har du overvejet at starte i en læseklub? Så er bibliotekernes 
temalæseklubber et godt sted at starte. 

Læseklubberne er gratis og medlemmerne mødes på biblioteket
én gang om måneden i cirka halvanden time. Man tilmelder sig en 
sæson af gangen til det tema man finder interessant.

Bibliotekarerne har til hver temalæseklub på forhånd bestemt 
mødetidspunkt og hvilke bøger I skal læse i hvilken rækkefølge.  
Bøgerne vil også ligge klar til jer ved hver mødegang, så det ene-
ste du skal gøre, er at melde dig til, læse bøgerne og møde op.

Bibliotekarerne begynder med en introduktion til klubbens tema 
og de praktiske detaljer. Herefter står medlemmerne selv for, 
hvordan møderne skal forløbe. Selvfølgelig får I udleveret nogle 
gode råd og tips til, hvordan man starter den gode samtale om 
bogen.  Det er vigtigt, at du prøver at komme til så mange møder 
som muligt og så vidt muligt får læst bøgerne.

Læseklubberne mødes fra september 2022 til april 2023.
Kaffe og småkager stilles til rådighed til første og sidste møde 
(derudover er I naturligvis velkomne til at medbringe selv).

I hæftet her kan du se, hvilke bøger 
bibliotekarerne har udvalgt. Datoen 
viser, hvilken dag I skal snakke om  
bogen. Her får I også udleveret  
bogen til næste møde.

Tilmelding Tilmelding 
Tilmelding foregår på 
hjemmesiden efter 
først-til-mølle-princippet.



AT VÆRE KVINDEAT VÆRE KVINDE  
 - FØR OG NU - FØR OG NU
MØDES PÅ RY BIBLIOTEK
FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN KL. 19.30-21.00

En god blanding af både fagbøger og romaner med kvinder i 
hovedrollen.

6. september 6. september 
Om kvinder     af     Suzanne Brøgger

1. november 1. november 
Den farlige alder     af     Karin Michaëlis

6. december 6. december 
Kvinden der samlede verden     af     Eva Tind

1. januar 1. januar 
Kærlighedens år     af     Johanne Mygind   + 
Femø (100 danmarkshistorier) af Anne Brædder

7. februar7. februar
Hvad hun klager over, når hun klager over husarbejdet 
af     Heidi Lind

7. marts 7. marts 
Nej     af     Sanne Søndergaard

11. april 11. april 
Vi troede vi skulle     af     Marie Hougaard

4. oktober 4. oktober 
Nora    af     Merete Pryds Helle  +  Et dukkehjem   af   Henrik Ibsen



FINLAND I FINLAND I 
LITTERATURENLITTERATUREN
MØDES PÅ RY BIBLIOTEK
FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19.30-21.00

Landet med de tusinde søer, mumitrolde og myg. Litteraturen 
spænder fra det mørke og dystre, der leder tankerne hen på 
de uendelige skove, til det skæve og humoristiske.

1. september 1. september 
Dukkehuset (udvalgte noveller)    af     Tove Jansson

6. oktober 6. oktober 
Jagten på den lille gedde     af     Juhani Karila

3. november 3. november 
Land af sne og aske    af     Petra Rautiainen

1. december 1. december 
Mørkebror     af     Arttu Tuominen

5. januar5. januar
Den skinbarlige sandhed om Lumikkos litterære selskab 
af     Pasi Ilmari Jääskeläinen

2. februar 2. februar 
Det ulyksalige ved at være en Skrake     af     Kjell Westö

2. marts 2. marts 
Testamente     af     Nina Wähä

13. april 13. april 
Syv brødre     af     Aleksis Kivi



POLITISKPOLITISK
SPÆNDINGSPÆNDING
MØDES PÅ SKANDERBORG BIBLIOTEK
FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19.30-21.00

Politiske spændingsromaner handler om alt det drama, man 
kan forestille sig: magt, kærlighed og personlige ambitioner.

1. september 1. september 
Uhellige alliancer     af     Leif Davidsen

6. oktober 6. oktober 
Tilstand af terror     af     Hillary Clinton og Louise Penny 

3. november 3. november 
I bjørnens kløer     af    Peter Mogensen 

1. december 1. december 
 Ondets rod    af     Frank Esmann

5. januar5. januar
Mørkeland   af     Niels Krause-Kjær

2. februar 2. februar 
Kongetro     af     Tobias Bukkehave

2. marts 2. marts 
Malins efterår     af     Morten Hesseldahl

13. april 13. april 
Karolines kærlighed     af     Kim Leine



AKTUELLE AKTUELLE 
DEBATBØGERDEBATBØGER
MØDES PÅ SKANDERBORG BIBLIOTEK
FØRSTE MANDAG I MÅNEDEN KL. 19.30-21.00

5. september 5. september 
Tænkepauser: Kød     af     Jonatan Leer

3. oktober 3. oktober 
Min kamp for at blive kvinde     af     Sasha Louise Sprange

7. november 7. november 
Vi er det liv vi lever     af     Svend Brinkmann

5. december 5. december 
Selv hvis alt forsvinder     af     Jens Liljestrand

9. januar - 6. februar - 6. marts - 17. april 9. januar - 6. februar - 6. marts - 17. april 
Da denne læseklub læner sig op af aktuelle debatemner  
sammensættes resten af sæsonen senere på året.  
Læseklubben får besked, så snart titlerne er udvalgt.

Et mix af skøn- og faglitterære bøger der berører aktuelle 
emner fra samfundsdebatten. Til møderne i læseklubben 
drøftes der bl.a. hvordan bogen indskriver sig i emnet, og 
hvilke eftertanker det sætter i gang. 



(SELV)BIOGRAFISKE(SELV)BIOGRAFISKE  
ROMANERROMANER
MØDES PÅ GALTEN BIBLIOTEK
FØRSTE MANDAG I MÅNEDEN KL. 19.30-21.00

De populære romaner med både biografisk og selvbiografisk 
indhold kaldes også exo- og autofiktion. Forfatterne skriver en 
blanding af fiktion og virkelighed om andres eller eget liv.

5. september 5. september 
Dobbeltportræt     af     Agneta Pleijel

3. oktober 3. oktober 
Kvinde set fra ryggen     af     Jesper Wung-Sung

7. november 7. november 
Der var engang en familie: en herlig familie     af     Morten Sabroe

5. december 5. december 
Ind i en stjerne     af     Puk Qvortrup

9. januar9. januar
Adam i paradis     af     Rakel Haslund-Gjerrild

6. februar 6. februar 
Brænd alle mine breve     af     Alex Schulman

6. marts 6. marts 
Kvinden der samlede verden     af     Eva Tind

17. april 17. april 
Det samme og noget helt andet     af     Katrine Marie Guldager



AKTUELLE AKTUELLE 
DEBATBØGERDEBATBØGER
MØDES PÅ GALTEN BIBLIOTEK
FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19.30-21.00

Et mix af skøn- og faglitterære bøger der berører aktuelle 
emner fra samfundsdebatten. Til møderne i læsklubben 
drøftes der bl.a. om hvordan bogen indskriver sig i emnet og 
hvilke eftertanker det sætter i gang. 

1. september 1. september 
Tænkepauser: Diktatur     af    Jakob Tolstrup

6. oktober 6. oktober 
Imperiets børn    af     Anne Kirstine Hermann

3. november 3. november 
Factfulness: 10 grunde til at vi misforstår verden - og 
hvorfor den er bedre end vi tror     af     Hans Rosling

1. december 1. december 
Mali    af     Torben Mathiassen

5. januar - 2. februar - 2. marts - 13. april 5. januar - 2. februar - 2. marts - 13. april 
Da denne læseklub læner sig op af aktuelle debatemner  
sammensættes resten af sæsonen senere på året.  
Læseklubben får besked, så snart titlerne er udvalgt.



NOVELLER & NOVELLER & 
KORTE ROMANERKORTE ROMANER
MØDES PÅ HØRNING BIBLIOTEK
FØRSTE ONSDAG I MÅNEDEN KL. 19.30-21.00

En samling af noveller og korte romaner under 200 sider, til 
dem der elsker komprimerede historier med noget på hjerte.

7. september 7. september 
Pigen med sherifstjernen    af     Birgitte Bregnedal

5. oktober 5. oktober 
Tyverier     af     Thomas Korsgaard

2. november 2. november 
Omsorg     af     Claire Keegan

7. december 7. december 
Den onde lykke og andre noveller     af     Tove Ditlevsen

4. januar4. januar
Døgnkioskmennesket     af     Sayaka Murata

1. februar 1. februar 
Vinternoveller     af     Ingvild H. Rishøi

1. marts 1. marts 
Dukken der blev væk     af     Elena Ferrante

12. april 12. april 
Happy hour    af     Anne-Sophie Lunding-Sørensen



AKTUELLE AKTUELLE 
DEBATBØGERDEBATBØGER
MØDES PÅ HØRNING BIBLIOTEK
FØRSTE TORSDAG I MÅNEDEN KL. 19.30-21.00

Et mix af skøn- og faglitterære bøger der berører aktuelle 
emner fra samfundsdebatten. Til møderne i læseklubben 
drøftes der bl.a. hvordan bogen indskriver sig i emnet og 
hvilke eftertanker det sætter i gang. 

1. september 1. september 
Tænkepauser: Valg    af    Jørgen Elklit

6. oktober 6. oktober 
Ulighedens økonomi   af     Thomas Piketty

3. november 3. november 
Hør lige her!     af     Gulraiz Sharif   + 
Detransistion, Baby   af   Torrey Peters

1. december 1. december 
Se det usynlige i øjnene    af     Tor Nørretranders, Søren 
Molin og Jan Sørensen

5. januar - 2. februar - 2. marts - 13. april 5. januar - 2. februar - 2. marts - 13. april 
Da denne læseklub læner sig op af aktuelle debatemner  
sammensættes resten af sæsonen senere på året.  
Læseklubben får besked, så snart titlerne er udvalgt.



FORFATTER FORFATTER 
ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER 
EFTERÅREFTERÅR  
20222022

Køb allerede i dag din billet til efterårets  
store forfatterarrangementer på 

www.bibliotek.skanderborg.dk/arrangementerwww.bibliotek.skanderborg.dk/arrangementer

12. oktober  12. oktober  
      Ry Bibliotek      Ry Bibliotek 
          Jesper Wung-Sung

        10. november         10. november 
   Galten Bibliotek       Galten Bibliotek     
       Anna Grue




