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Her kan I finde inspiration:

www.bibliotek.skanderborg.dk 
 Tjek ”Det sker” for forfatterarrangementer og” Inspiration” for ideer til læsestof

 www.bibliotek.skanderborg.dk/laesekredse
Information og foldere om læsekredse

www.bibliotek.skanderborg.dk/page/litteraturklubben 
Skanderborg Biblioteks Litteraturklub ”De blå ugler” 

www.bibliotek.skanderborg.dk/nyheder/aktuelt/laes-bogen-se-filmen - 
Åben læsefilmklub på Skanderborg Bibliotek

www.litteratursiden.dk
Bibliotekernes fælles litteraturside, der byder på inspiration i form at an-
meldelser, temalister, oplysninger om forfattere og analyser af klassiske værker

www.infomedia.dk: Her kan I søge i avisernes boganmeldelser. Adgang til 
databasen fra biblioteket. Hvis I er oprettet som brugere på Bibliotek.dk, kan I 
yderligere få adgang til avisanmeldelser hjemmefra. 

www.forfatterweb.dk:  Dansk BiblioteksCenters forfatterleksikon over 
danske og udenlandske forfattere. Portrætterne udarbejdes af professionelle 
skribenter, litterater og journalister. Login med cpr.nr og pinkode til bib-
lioteket. Hvis ikke man er oprettet som biblioteksbruger, kan man henvende 
sig til sit folkebibliotek.
 
• Forfatterforedrag og interviews på f.eks. www.youtube.com Læsekredse



• Start med en hurtig runde, hvor alle kan komme med deres første umiddel-
bare oplevelse af bogen 
• Lad derefter ordstyreren introducere bogen med et kort oplæg – evt. med 
udgangspunkt i anmeldelser og et forfatterportræt.
• Måske glider samtalen om bogen herefter helt af sig selv – ellers er her nogle 
forslag til ting at tale om:
- Genre
- Temaer
- Synsvinkler
- Komposition
- Sprog
- Det gjorde særligt indtryk på mig…
- Det undrede jeg mig over…
- Det berørte mig…
- Det syntes jeg ikke om…
- Det minder mig om…
- Det fik jeg især noget ud af…

• Tre gode råd:
- Det skal være sjovt og en god oplevelse :- )
- Forsøg at opnå at komme i dybden med teksten og få den belyst ud fra 
forskellige vinkler, med tanken om der kan være flere ”sandheder”.
- Lyt til hinanden og giv tid mellem hvert indlæg. Giv plads til at både de 
udadvendte og de mere indadvendte kommer til orde. 

Hvad kan biblioteket hjælpe med
Bibliotekerne i Skanderborg Kommune vil gerne bestille bøgerne til jer. Vælg 
dog ikke alt for nye bøger, da det ikke er muligt at skaffe dem. Kontakt 
bibliotekaren på dit nærmeste bibliotek for yderligere informationer:

Galten Bibliotek: Brita Rodam Tlf. 87942893 / brita.rodam@skanderborg.dk
Hørning Bibliotek: Gunna Grøn Tlf. 87942981 / gunna.groen@skanderborg.dk
Ry Bibliotek: Karen Thomsen Tlf. 87942884 / karen.thomsen@skanderborg.dk
Skanderborg Bibliotek: Bente Skovsgaard Tlf. 87942964/ bente.skovsgaard@
skanderborg.dk

Læsekredse 
Er du vild med at læse bøger og har du lyst til at udveksle læseoplevelser med 
andre? Så kunne en læsekreds måske være noget for dig.

Hvad er en læsekreds?
En læsekreds er en gruppe mennesker, der mødes for at snakke om en bog. 
Nogle læsekredse vælger et bestemt tema, f.eks. litteratur fra et bestemt 
land, klassikere, en bestemt genre, bøger fra et bestemt årti, filmatiserede 
bøger….mulighederne er mange. Andre læsekredse vælger at læse en række 
gode bøger uden et bestemt tema. De fleste læsekredse mødes én gang om 
måneden.

Hvordan finder du medlemmer?
• Spørg venner og bekendte, familien, kollegerne….
• Lav et opslag til biblioteket, supermarkedet, den lokale sportsforening, den 
lokale  Facebookgruppe eller lignende. Et opslag kan eksempelvis indeholde 
oplysninger om, hvor og hvornår du ønsker at starte en læsegruppe, hvilken 
type læsemakkere du søger, hvilke bøger eller emner, du interesserer dig for 
samt tilmeldingsoplysninger med enten mailadresse eller telefonnummer. 
•Spørg på dit lokale bibliotek, om der er en læseklub i nærheden, der er åben 
for nye medlemmer. Se kontaktoplysninger under ”Hvad kan biblioteket 
hjælpe med?”

Hvordan starter man en læsekreds?
• Aftal, om I skal mødes privat eller spørg på biblioteket om de stiller et 
mødelokale til rådighed. 
• Aftal, hvilke bøger, I skal læse. 
• Aftal formen for jeres møder. Skal der være fri snak, eller skal I mere fokusere 
på et tema. 
• Vælg gerne en ordstyrer. Det kan fint gå på skift. 
• Aftal hvor tit I skal mødes. 
• Sæt god tid af til jeres møder – 2 timer som minimum.
• Aftal, hvad I gør med kaffe, te mm.

Hvordan foregår et læsekredsmøde?
• Det kan være en god ide at vælge en ordstyrer. 
I kan eventuelt lade ordstyrerposten gå på skift fra gang til gang.
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