
IDEKATALOG TIL LITTERATURFORMIDLING 
FOR MENNESKER MED DEMENS OG  
SVÆKKEDE KOGNITIVE FÆRDIGHEDER 



2



Gennem de seneste år har vi der  været et øget fokus på feltet Kultur 
og Sundhed. Professor Lasse Horne Kjældgaard mener, at vi i Danmark 
er lykkes med at afskaffe dannelsestanken og at vi dermed har glemt, 
hvad det er litteraturen og kulturen kan, nemlig at skabe refleksive rum, 
hvor den sygdomsramte kan blive klogere på sin egen rolle og eget 
handlingsrum. 
I projekte Sans for Litteratur har vi først og fremmest fokuseret på 
sundhed som livsglæde og det gode liv, fremfor selve sygdommen.
 
I koblingen mellem kultur og sundhed har projektet fokuseret på 
litteraturens evne til at skabe mening og livskvalitet hos borgere, som er 
ramt af demens, med et enkelt eksempel på PTSD-ramte veteraner, som 
også kan være ramt på deres kognitive færdigheder. 
 
Aktiviteter der før var naturlige, fx at læse en bog eller gå på 
biblioteket/museum, kan være en udfordring og medføre eksklusion 
fra samfundet. Vi har inkluderet både gruppen af demensramte 
borgere og deres pårørende aktivt på biblioteket i samarbejdet om at 
skabe fremtidige litteraturfællesskaber, og vi har brugt bibliotekernes 
samarbejdspartnere i de kommunale netværk til rekruttering af 
deltagere.  
 
Det var let at finde samarbejdspartnere blandt Danmarks øvrige 
biblioteker, og vi har også efterfølgende fået flere henvendelser fra 
biblioteker, som er interesserede i at høre mere omkring projektet. 

I Sans for Litteratur er der afprøvet forskellige former for 
litteraturformidling, hvilket har fungeret som en læreproces for 
bibliotekerne undervejs, hvor der fra aktivitet til aktivitet er blevet 
opsamlet viden, som er blevet brugt til tilrettelæggelse af de næste 
aktiviteter. 

Idékataloget er projektets bidrag til andre kulturinstitutioner, som har 
lyst til at gå i gang med at formidle litteratur og andre kulturtilbud til 
mennesker, som er ramt på deres kognitive færdigheder. 
 

 

Forord
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Sanselig 
litteraturformidling

DANMARKS 2025-DEMENSHANDLINGSPLAN HAR EN 
MÅLSÆTNING OM AT SKABE 98 DEMENSVENLIGE 
KOMMUNER, HVILKET FORUDSÆTTER EN INDSATS 
FRA EN LANG RÆKKE AKTØRER I SAMFUNDET. 
BÅDE NATIONALT OG INTERNATIONALT ER DER 
FOKUS PÅ, HVORDAN KULTURINSTITUTIONER - FOR 
EKSEMPEL MUSEER, ORKESTRE OG TEATRE - KAN 
SKABE AKTIVITETER MÅLRETTET MENNESKER MED 
DEMENS. 

I lyset af en øget grad af digitalisering i samfundet, som har foranlediget 
en proces, hvor de danske folkebiblioteker skal redefinere deres rolle i 
samfundet - herunder ønsket om at blive demensvenlige.

Formålet med projekt Sans for Litteratur er at udvikle og afprøve tilbud 
med sanselig litteraturformidling som et tilbud på biblioteker, og relevante 
samarbejdsinstitutioner, målrettet mennesker med demens og deres 
pårørende.

Bibliotekerne i Odense, Slagelse og Allerød har i perioden, august til 
november 2019, udviklet, og afprøvet, forskellige former for tilbud målrettet 
mennesker med demens. Fokus på at inddrage sanser og fællesskaber til 
at formidle litteraturen, har afstedkommet mangfoldige tilgange under den 
fælles overskrift Sanselig Litteraturformidling. 

Aktiviteterne har haft en varighed på mellem 1½-2½ time og blev afviklet 
ugentligt over 3-6 gange pr. bibliotek. Deltagerne har haft let til moderat 
demens og deltog enten alene, eller med støtte af en pårørende. Omkring 
40 deltager var involveret i afprøvningen af aktiviteterne.
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Til brug for en efterfølgende evaluering af projektet har deltagerne – 
både demensramte og deres pårørende – deltaget i interviews, som 
er foretaget inden for 14 dage efter sidste aktivitet. 

Interviews var tilrettelagt, så deltagerne gennem billeder og andre 
effekter kunne stimuleres til at erindre det forløb, som de var en del 
af. Interviews havde til formål at afdække deltagernes oplevelser og 
tilfredshed med tilbuddene, samt deres vurdering af egnetheden som 
et bibliotekstilbud til mennesker med demens.

Dataindsamlingen er afsluttet ultimo november 2019, og 
tilbagemeldingen fra aktivitetsstederne tegnede et billede af god 
deltagelsesfrekvens og et højt aktivitetsniveau blandt deltagerne. 
Resultaterne kan perspektiveres ind i en diskussion om det 
demensvenlige samfund og bibliotekernes fremtidige rollen i et 
tiltagende digitaliseret samfund. 

Anders Møller Jensen 
 
Cand.scient., Ph.d.-studerende 
Via University College
Center for forskning i aldring og demens (CFAD)
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Deltagerne blev kontaktet via demenskonsulent i den respektive kommune og via Demensvenligt Nordsjælland. 

Deltagerne var hjemmeboende med en demenssygdom i aldersgruppen 49-65 år. Forløbet blev afviklet uden 
deltagelse af pårørende, da vi på biblioteket skønnede at det var vigtig for deltagerne at have aktiviteten som et 
frirum.

ALLERØD 

Naturtræning og litteraturlæsning. Tilbuddet henvender sig til personer med demenssygdom og indeholder 
naturtræning og guidet fælleslæsning, der lægger op til samtale og fælles refleksion.At træne i naturen hvor man 
kan følge årstidernes skiften og fordybe sig i litteraturen, er med til at stimulerer sanserne, genskabe minder og 
hjælpe til at genopdage og reflekterer over os selv og vores relationer til andre og til naturen. 

Forløbet blev afviklet over 8 mødegange af 2½ timers varighed pr. gang. 

"...AT TRÆNE I NATUREN, HVOR MAN KAN FØLGE ÅRSTIDERNES SKIFTEN 

OG FORDYBE SIG I LITTERATUREN, ER MED TIL AT STIMULERE VORES 

SANSER, GENSKABE MINDER OG HJÆLPE TIL AT GENOPDAGE OG 

REFLEKTERER OVER OS SELV OG VORES RELATIONER TIL ANDRE OG TIL 

NATUREN ..."

AKTIVITETEN

MÅLGRUPPE
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Materialer udvalgt til guidet fællessæsning var noveller og digte med temaet "natur". Under naturtræningen i 
skoven havde deltagerne mulighed for at opleve årstidernes skiften, at tale om om at være i skoven og lægge 
mærke til små forandringer. Deltagerne medbragte ting fra skoven, som kunne relatere til fælleslæsningen på 
biblioteket. 

Det er ikke nødvendigt at have et tema for aktiviteten, men anbefalingen er, at have god tid til samtalerne og til 
at reflektere. 

Aktiviteten var guidet fælleslæsning. 

Der var på forhånd udvalgt nogle tekster og digte, som havde naturbeskrivelser. Deltagerne kender ikke 
teksten på forhånd og teksterne blev læst højt, så alle hørte samme tekst på samme tidspunkt.

Undervejs blev der holdt 2-3 pauser til at reflektere over det læste, og tale om hvad der mon kommer til at ske 
samt hvilke tanker læsningen gav anledning til. 
 
Teksten kan få deltagerne til at huske situationer fra f.eks. deres barndom, samtalen omkring historien give 
plads til erindringer. Det kan være noget fra barndommen, men også ting som skete for et par dage siden. 
Eksempler på noveller: Peter Seeberg "Blomme", Martin A. Hansen "Strudsen", Mathilde Walter Clark "Hvalen". 
Anders Bodelsen "Drivhuset", Tarjei Vesaas "Sidste mand hjem".

Eksempler på digte: Knus Sørensen "Regnen" og "Den vestjyske blæst", Peter Laugesen "Vejrudsigter", Henrik 
Nordbrandt "Hvordan min mor indviede efteråret"

METODE

LITTERATUR
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Forløbet strakte sig over 8 mødegange a 2½ timers varighed.

Biblioteket var mødested, og herfra gik vi til det nærtliggende skovområde, hvor naturtræningen fandt sted. 

Afslutningsvis gik vi tilbage til biblioteket, hvor der blev serveret franskbrød, ost, syltetøj m.m. for deltagerne.
Mellem 6-8 deltager.

Vi samarbejdede med en lokal fysioterapeut, som har erfaring med naturtræning og som stod for afholdelse af 
træningen i skoven. Deltagelse af både bibliotekar og fysioterapeut anbefales i hele forløbet, lige som begge både 
tog imod og sagde farvel til deltagerne, når dagen var slut.Det er vigtig at skabe tryghed og genkendelse.

 Bibliotekets medarbejder havde kontakten med deltagerne og deres pårørende - primært via SMS eller i form af 
opkald ved behov. 

Der har været forberedelse af tekster, indkøb af fødevarer, forberedelse af lokalet og oprydning. Desuden kontakt 
til og møder med fagpersoner, presse og information. Ca. 40-45 timer.

Aktiviteten forløb over 8 gange med en varighed på 2½ time hver gang.

RAMMER

SAMARBEJDE

TIDSFORBRUG
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Foto: Envato

Sæt scenen, giv dig god tid og gentag scenen. 

Det giver tryghed, at deltagerne ved hvad der skal foregår og at det er de samme menneske, der står for det.

GODE RÅD

KONTAKT

Anne Thunbo 
Bibliotekar

Allerød Biblioteker 
Skovensvej 4 
3450 Allerød 
anth@alleroed.dk 
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AKTIVITETEN 
Der var et tema pr. mødegang: Skoletid, hjemmet, i byen og ferie/fritid - med stor vægt på at inddrage så mange 
sanser, som muligt til de enkelte temaer. 

Vi kiggede på billeder, læste højt, lugtede til f.eks. sæbe, tobak og romessens, smagte på te m.m., lyttede til 
musik, lavede piberensenisser og rørte ved mange gamle ting. Formålet med aktiviteterne var at stimulere 
deltagerne med så mange greb som muligt, for at forøge deres chance til at mindes og fortælle om oplevelser fra 
deres barn- og ungdom. 

To af møderne foregik på kulturhistoriske museer i nærområdet, og her var der rig lejlighed til at kigge på ting 
og sager fra deltagernes barn- og ungdom. Et besøg i en museumsudstilling resulterer dog ikke i helt så meget 
"plenum-snak", som en samtale rundt om et bord gør, men det var stadig en helt enormt god oplevelse for 
deltagerne - og de fik alle talt meget i mindre grupper med deres ægtefæller, os og hinanden. 

De øvrige møder foregik i et hyggeligt lokale på Slagelse Bibliotek, hvor vi sørgede for at pynte op med gamle ting 
og sørgede for forplejning, der blev serveret på gammelt porcelæn.

"...VI KIGGEDE PÅ BILLEDER, LÆSTE HØJT, LUGTEDE TIL 

FX. SÆBE, TOBAK OG ROMESSENS, SMAGTE PÅ TE M.M. 

LYTTEDE TIL MUSIK, LAVEDE PIBERENSENISSER OG RØRTE 

VED MANGE GAMLE TING OG SAGER. ..."

AKTIVITETEN

SLAGELSE
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Deltagerne blev fundet ved hjælp af kommunens demenskonsulenter. De præsenterede projektet for de demensramte i 
forbindelse med deres sædvanlige møder, fik positiv tilbagemelding fra 5 demensramte.

Deltagerne var alle lettere til moderat demensramte.

De pårørende fik mulighed for at deltage i samtlige møder. Dels fordi det gav tryghed til deltagerne, de kunne hjælpe 
minderne på vej med små stikord, og fordi begge parter deltog, havde de mulighed for at fortsætte snakken derhjemme 
efterfølgende. Det var alle glade for. 

At de pårørendes deltog, havde dog også den ulempe, at de hurtigt kom til at fylde meget i samtalen omkring bordet: De 
begyndte at fortælle om deres egne minder, og det betød indimellem, at de demensramte ikke fik så meget taletid, som 
de ellers ville have. Det blev understreget over for de pårørende, at de skulle give de demensramte tid til at genkalde 
minderne, men det gjorde desværre ikke den store forskel.

 
Der blev arbejdet efter reminicensmetoden. Som beskrevet ovenfor, så kiggede vi på billeder, læste højt, lugtede til f.eks. 
sæbe, tobak og romessens, smagte på te m.m., lyttede til musik, lavede piberensenisser og rørte ved mange gamle ting 
- og det havde en positiv effekt. Indimellem kunne deltagerne direkte genkende tingene fra tidligere, og andre gange 
mindede de måske mere om noget, de kunne genkalde. Og under alle omstændigheder var det sjovt at se på gamle ting 
og det gjorde stemning uhøjtidelig. Det var en stor hjælp at have ting i baghånden, hvis samtalen gik lidt i stå, for så 
kunne vi altid fortsætte samtalen om den næste ting eller det næste billede. Det fungerede rigtig godt. 

Det var en hjælp at have et tema, fordi det gav en form for retning til et møde, og fordi deltagerne kunne forberede sig 
mentalt på mødet. Men det gjorde det også betydeligt sværere at finde de rette genstande og de rette tekster til mødet. 
Temaerne gjorde møderne bedr., men det gjorde også planlægningen sværere for os selv. Samtalen bevægede sig også 
ofte væk fra temaet, men det var vi forberedte på, så det var naturligvis helt ok. 

MÅLGRUPPE

METODE
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Deltagerne mødtes 5 gange: Én mødegang med velkomst og introduktion, og fire mødegange med hver deres 
indholdsmæssige tema.  
 

LITTERATUR

Der blev forsøgt en form for "guided fælleslæsning" til hver mødegang. De højtlæste tekster blev ikke analyseret af 
hensyn til deltagernes hukommelsesmæssige udfrodringer, men blev brugt som udgangspunkt for en samtale om 
det emne, som teksten omhandlede, f.eks. biografture og juletraditioner. 

Vi læste bl.a. op fra:

Bent Haller: Rakkerpakhuset

Kim Leine: Kalak

Bjarne Reuter: Når snerlen blomstrer

Anne Grue: Italiensvej

I julelampens skær: julehæfte for hjemmet

RAMMER 
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GODE RÅD

KONTAKT

Heidie Grummesgaard, faglig koordinator, Slagelse Biblioteker og Borgerservice, mail: heidg@slagelse.dk

Der behøver ikke være en stor plan for de enkelte mødegange, for det kan ikke vides, hvordan møderne udvikler sig 
alligevel - og de demensramte er glade for alle aktiviteter, hvor der er god tid og ro. Undlad at bruge for meget tid på at 
lede efter "den HELT rigtige dims", fordi det er den, der er beskrevet i en tekst. Det er ikke sikkert, at den vækker minder 
hos de demensramte alligevel. Brug tekster og ting og sager, som udgangspunkt for samtale i stedet for at fokusere på, 
at I skal samtale om netop den ting, I lige har kigget på. 

Indledningsvis blev der brugt 3-4 timer på møder om den overordnede plan for vores aktiviteter. Dertil tog det 4-5 timer 
at koordinere projektet med kommunens demenskonsulenter med henblik på at finde deltagere.

Der var 3-4 timers forberedelse til hver mødegang, og hver mødegang tog ca. 2 timer, plus oprydning.

TIDSFORBRUG

Samarbejde med med Museum Vestsjælland, der i store træk faciliterede to af mødegangene i deres huse. Det var dog 
arrangørerne, der besluttede mødegangenes overordnede temaer - også dem der foregik på museerne - samt udvalgte 
de tekster, der skulle læses højt.

SAMARBEJDE
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Antagelsen bygger på at man som demensramt person stadig kan have stor glæde af kulturelle oplevelser i et 
mere skærmet miljø. Desuden kan også ægtefæller have have glæde af fælles kulturelle oplevelser, som de ikke 
ville få ved f.eks. et almindeligt museumsbesøg/musikarrangement og lignende.

"...MED KALLERUPGRUPPEN HAR VI KOBLET LITTERATUR 

MED EKSPRESSIV DIGTOPLÆSNING, MED SANG FULGT OP 

AF ANEKDOTER OG DIGTOPLÆSNING OG MED BILLEDKUNST 

KOMBINERET MED DIGTOPLÆSNING..."

ODENSE

AKTIVITETEN

MÅLGRUPPE

 
Deltagerne blev fundet gennem et samarbejde med 2 institutioner, som vi i forvejen havde et samarbejde med: 
Demensværestedet Kallerupvej og Byhuset Demenscenter. Deltagerne fra Demensværestedet Kallerupvej havde 
ægtefæller med, og det var der stor tilfreds med fra alle parter. Gruppen fra Kallerupvej var i udgangspunktet 
lettere demente, og gruppen fra Byhuset var middelsvært demente.

16



Foto: NomadSoul1, Envato

METODE

 
Opgaven i projekt "Sans for Litteratur" har været at koble litteraturoplevelser med andre sanseindtryk. Med 
Kallerupgruppen blev litteratur koblet med ekspressiv digtoplæsning, med sang fulgt op af anekdoter og 
digtoplæsning og med billedkunst kombineret med digtoplæsning.

Med Byhus-gruppen valgte vi metoden Guidet Fælleslæsning og forsøgte at sætte rammerne i omgivelser, 
der understøttede den valgte tekst. Rammerne var Tidens Samlng, Hovedbiblioteket  i Odense og Danmarks 
Jernbanemuseum. Det fungerede ikke optimalt, da rammerne blev ikke rigtigt udnyttet.

Temaet for alle arrangementerne har været litteraturen, det føltes nogle gange som en spændetrøje. Det havde 
været bedre med et bredere tema, som f.eks kultur.

LITTERATUR

Guidet Fælleslæsning var ikke en ubetinget succes - nogle af teksterne var for svære, og omgivelserne var for 
urolige (Tidens Samling). På Jernbanemuseet blev omgivelserne ikke rigtigt brugt i snakken.

Titler: Digte af Martin Anker Jørgensen (som selv fremførte dem. Digtene er ikke udgivet), diverse kendte danske 
sange (f.eks. I sne står urt og busk i skjul, Noget om helte, Hvem sidder der bag skærmen m.fl.), Benny Andersen: 
Den indre bowlerhat (for svær), Inger Christensen: et digt far Alfabet (for svær), et digt af Hans Mølbjerg og 
endelig et digt af Søren Ulrik Thomsen (også svært)

Byhus-gruppen: Peter Mouritzen: Atombroen, Henrik Nordbrandt: Alf og damerne (digt), Katrine Marie Guldager: 
Sæde 97, Benny Andersen: Dronningens elsker, Smilet (et digt af ukendt forfatter), Gyngen (digt af ukendt 
forfatter)
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Hvert hold mødtes 3 gange. På anbefaling fra Kallerupvej lvar aktiviteterne planlagt med en uges mellemrum. 
Efterfølgende har en af ægtefællerne fra Kallerupvej givet udtryk for, at en gang om ugen var for tit, når man er på 
arbejde. Erfaringen har vist, at det er meget vigtigt, aktiviteten afholdes i rolige omgivelser. Der må ikke være støj, 
snak eller musik som kan distrahere. Aktiviteterne med Kallerupgruppen blev afholdt sidst på eftermiddagen, hvor 
der blev serveret sandwich og kaffe, så deltagerne ikke behøvede at lave aftensmad den dag - flere ægtefæller 
kom direkte fra arbejde. Byhusgruppen fik kaffe og småkager, da mødet blev afholdt sidst på formiddagen. De 
medbragte selv madpakker - det var de vant til. Vi vurderer, at 10 lettere demensramte borgere + ægtefæller er et 
maks. antal og ved en lidt sværere demens synes vi, 6-7 deltagere er passende.

RAMMER 

Samarbejde med personalet ved henholdsvis Byhuset, aktivitetshuset for borgere med demens og Rådgivnings- og 
aktivitetscentret Kallerupvej.

Biblioteket har været koordinerende for forløbet og har haft en værtsrolle. Det er vigtigt med tydelige værter.

SAMARBEJDE
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TIDSFORBRUG

Der er brugt tid på både forberedelse og ikke mindst på efterbehandling og evaluering af de enkelte aktiviteter. Der er 
løbende ført logbog. Ialt anslås det, at der sammenlagt er brugt 5 timer pr. aktivitet. Selve aktiviteten varede ca. 1,5 
time. En af deltagerne fra Kallerupvej sagde, at det er svært at holde koncentrationen i mere end 1 times tid.

GODE RÅD

Kend din målgruppe - hvad kan de klare? Sørg for trygge og rolige omgivelser. Hvis gruppen ikke kender hinanden på 
forhånd, er det godt at have pårørende eller hjælpere med. Vær tydelige værter, tag ejerskab for arrangementet. Det er 
godt med en form for forplejning.

KONTAKT

Bibliotekar Birgitte Vestergaard - Odense Bibliotekerne. Mail: bv@odense.dk

Bibliotekar Mette Gregersen - Odense Bibliotekerne. Mail: mgr@odense.dk

Foto: bialasiewicz, Envato Elements
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"...Der opstår "resonans" under samtalerne, hvor deltagerne gør 

brug af deres autoselvbiografiske hukommelse og dermed får 

det en terapeutisk virkning..."

VEJLE

AKTIVITETEN

Guidet Fælleslæsning kan få deltagernes tanker hen på et "andet fælles tredje", dvs. væk fra problemer, 
tankemylder og stress. Det kan være en "positiv forstyrrelse". 

Aktiviteten kan give deltagerne et pusterum. Samtidig kan Guidet Fælles Læsning øge koncentrationsevnen, hvis 
deltagerne bliver "grebet" af den oplæste historie. Guidet Fælles Læsning kan være indgang til socialt samvær. 

Der opstår "resonans" under samtalerne, hvor deltagerne gør brug af deres autoselvbiografiske hukommelse og 
dermed får det en terapeutisk virkning.
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Foto: @charlinjanene via Twenty20

MÅLGRUPPE

METODE

 
Der blev ikke inddraget så mange sanser i aktiviteterne, da den primære målgruppe tværtimod har mere brug for 
overskuelighed og ro. 

Oplæserens stemme og stemmeføring har således været den primære sans, derudover kaffe/rundstykker/julemad til 
at skabe ro og hygge. 

Møderne blev afholdt i er hus, som, som ligger lidt uden for byen med udsigt til Vejle Fjord. Der blev afholdt 
julefrokost med musikere (guitar og sang), fællessang og højtlæsning.

Krigsveteraner, det vil sige soldater, der har været udsendt. Primær målgruppe: Krigsveteraner, der er mærkede af 
deres udsendelse. Nogle af dem er i behandling, andre har flexjob, andre igen er førtidspensionister. Pårørende kan 
også have PTSD og have glæde af at deltage, tror dog ikke det beriger oplevelsen for den primære målgruppe. 

Deltagerne blev fundet i samarbejde med kommunens veteran-koordinator, vi delte flyere ud til flagdag, og fik 
borgmesteren til at omtale projektet i sin tale ved flagdagen, fik byens veterancafé til at udsende invitationer.
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Guidet Fælleslæsning blev afholdt 4 over 4 mødegange. Det var ikke nødvendigt for deltagerne at komme alle 
gange, de kunne sagtens blot møde op en enkelt gang. Disse læsninger foregik i et hus, beliggende lidt uden 
for Vejle med udsigt til Vejle Fjord. Deltagerne behøvede således ikke komme ud, hvor der var mange andre 
mennesker (efter veteran-koordinatorens anbefaling).

 Passende antal til Guidet Fælleslæsning vurderes at være 5-6 deltagere. Til disse læsninger blev der serveret 
kaffe og rundstykker. Der blev også afholdt afholdt en julefrokost i byens veteran-café, med traditionel julemad. 
Her var en af aktiviteterne fællessang.

LITTERATUR

Guidet Fælles Læsning har været den primære aktivitet (se de foregående afsnit)

Vi har læst følgende tekster:

Knut Hamsun: En ganske almindelig flue af middels størrelse 

Peter Seeberg: Blomme

Jacob Berner Moe: Nabo til Bjarne Riis 

Terje Nordberg: Pausefiskepasseren 

Dan Turell: White Christmas 

Krohn: Peters jul (de første 8 vers) 

RAMMER 
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Vær opmærksom på at vælge et lokale, der er egnet til formålet/målgruppen.

Sæt dig ind i hvilke udfordringer målgruppen kan have (f.eks. "flugtmulighed" fra lokalet og samtidig et overskueligt 
lokale, hvor deltagerne kan se hvem, der kommer ind). Undersøg, hvad kan trigge/stresse deltagerne og pas på med 
at "overloade" med for mange sanseindtryk. 
Vælg korte tekster (højst 5 sider) til at begynde med.  
Byd på mad og drikke

Samarbejde med byens veteran-koordinator og byens veteran-cafe, som drives af veteranerne selv. 

Bibliotekaren har været læsegruppeleder og sørget for forplejning, booking af lokaler.

SAMARBEJDE

TIDSFORBRUG

Forberedelse pr. aktivitet: 2-3 timer

Selve aktiviteten: ca 2 timer, heraf den Guidede Fælleslæsning ca. 1 time

GODE RÅD

KONTAKT

Bibliotekar Lene Henriksen -  Vejle Bibliotekerne. Mail: lehen@vejlebib.dk, tlf: 40429238

Bibliotekar Else Zakarias -  Vejle Bibliotekerne. Mail: ez@vejlebib.dk, tlf: 4042 8768
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