
Vi har alle brug for et fællesskab

Vi vil gerne have dig med i vores



Fælles om  
historierne
Vores fællesskab skabes af 
gode historier. Historier og 
digte som læses højt af en 
læseguide, hvorefter man kan 
dele sine tanker med andre. 
Hvis man har lyst.

Der er intet rigtigt eller 
forkert. Alle har deres egen 
oplevelse, og netop derfor 
bliver samtalerne spændende 
og man lærer noget om sig 
selv og andre.

Ved at tale om, hvad vi 
oplever, giver vi hinanden 
adgang til erfaringer, som vi 
ellers aldrig ville opleve. Det 
er selve magien.

Man behøver ikke kende til 
hverken litteratur eller 
bibliotek, og det kræver ingen 
forberedelse.

Vi kalder det  
guidet fælleslæsning!

FAKTA

Vi mødes på 
biblioteket 
2 timer 
1 gang ugentligt 
10 uger

Læseguiden er 
uddannet i guidet 
fælleslæsning og 
arbejder til 
dagligt på 
biblioteket

Efter 10 uger kan 
du vælge at 
fortsætte i en ny 
gruppe. Det er der 
som regel mange 
der ønsker.

Uanset hvem man er, har man sine helt egne erfaringer og syn på livet. 
Derfor er alle mennesker interessante at tale med, lytte på og fortælle 
til. Fælleslæsning handler om fællesskab og historier.



Med støtte fra

Bliv en del af  
fællesskabet
Vi håber du har lyst til at 
prøve guidet fælleslæsning.

90% af dem, som deltager, 
ønsker at fortsætte efter de 
første 10 uger. Måske bliver 
du den næste?

Det håber vi.

Hilsen 
Læseguiderne  
fra dit bibliotek

”I læsegruppen talte vi om de væsent-
lige ting i livet. Jeg ved ikke, hvor man 
ellers kan have den samtale. Undervejs 

fik jeg sat ord på mine tanker, og jeg 
fik nye personlige relationer, som 

havde samme interesser som jeg.”
Bo Abrahamsen, tidligere deltager

Tilmeld dig hos personalet, der har givet dig folderen 

eller kontakt læseguiden fra velkomstbrevet.

”Læsegruppen sætter en masse tanker i 
gang, som man kan tale om i dagene efter. 

Det er et fællesskab om noget.”
Margit Brøchner, tidligere deltager


