Hvordan kan du starte din egen Caritas Læseklub?
-

Dan en gruppe: sæt et opslag op i kirken eller sognebladet eller meddel under meddelelserne at du
gerne vil tage initiativ til at starte en læseklub, og at folk gerne må henvende sig til dig.

-

Fastsæt tid og sted: Dette kan du enten gøre på forhånd, når du annoncerer at du gerne vil starte
en læseklub. Ellers kan du vælge først at finde interesserede og dernæst forhøre dig heriblandt for
at finde et tidspunkt flest mulig kan.

-

Få tilsendt materialer og bøger: Kontakt Caritas på mail, telefon eller via hjemmesiden og få tilsendt
læsematerialet og bøger. Grundet samarbejde med Gyldendal har vi fået 300 eksemplarer af En
bøn til havet, som vi giver gratis ud til læsegrupper. De følgende bøger står I selv for at købe eller
låne på biblioteket.

-

Når I mødes første gang, anbefaler vi at I
o Drøfter hvorvidt I ønsker at have én tovholder (fast eller der går på skift) eller om møderne
skal være mere demokratisk kørende.
o Gennemgår hvor ofte I ønsker at mødes. Umiddelbart er det tiltænkt, at man mødes én
gang om måneden omkring én bog. Ønsker gruppen dog at mødes oftere eller sjældnere,
så aftales det bare indbyrdes.

Digital Caritas Læseklub
Har I allerede etableret en gruppe, men foretrækker at mødes digitalt frem for fysisk, så vil vi gerne hjælpe
jer med at få det i gang.
Der er mange platforme som I kan vælge, men vi anbefaler at anvende Skype ’Meet Now’. Det er gratis og
det er ikke nødvendigt at downloade nogle apps eller tilmelde sig noget. Yderligere er der ingen tidsfrist på,
hvor lang tid mødet kan vare.
I afholder et læseklubmøde ved at en i gruppen forud for mødet opretter et link på Skype, som sendes til
alle i gruppen. Når det er tid til at mødes klikker alle sig ind på linket og hernæst kan alle se hinanden og
tale sammen. Linket kan oprettes her: https://www.skype.com/da/free-conference-call/
Ønsker I at afholde læseklubben digitalt, så er her nogle tips:
-

Før I har det første møde, så sørg for at have afprøvet linket og sørg for at mikrofon og kamera er
på
Vær klar når mødet starter
Tal om rammerne – er det en time, to timer….?
Hav et glas/kop ved hånden (om det er vand, vin, kaffe eller andet) og skål for jeres nye Læseklub
I slutningen af jeres møde: aftal hvem der opretter mødelink

I er altid velkomne til at ringe til Christa (Projektkoordinator) på 31 32 66 78 hvis I har tekniske spørgsmål.

Hvad hvis du ikke kan/ønsker at starte din egen læseklub, men stadig gerne vil
deltage i en?
Er der ingen læseheste i nærheden af dig? Eller har du bare ikke overskud, lyst eller mulighed for at gå
forrest i rækken ift. at starte en ny læseklub?
Så kontakt Caritas på laeseklub@caritas.dk og hør om der er en læseklub tæt på dig, som du kan deltage i.

Du kan også vælge at deltage i en digital Caritas Læseklub.
Caritas sørger for at skabe kontakt mellem interesserede medlemmer og sender en første mail ud med
forslag til tid og datoer samt generelle tips til at afholde og holde gang i læseklubben. Herfra overtager
gruppen selv. På denne måde kan du få en snak om de fantastiske værker fra din egen lænestol
derhjemme.
Generelle spørgsmål og svar:
-

Er det kun katolikker der kan deltage?
Nej det er det bestemt ikke. Materialet er udviklet til at alle kan deltage og fokuserer ikke som
sådan på noget katolsk. Drøftelserne omkring bøgerne er dog åbne og samtalerne drejer sig
naturligvis over i emner, som gruppens medlemmer har interesse for

-

Hvor mange kan man være i en læseklub?
Det optimale er mellem 5-8 personer, så gruppen får et dynamisk flow, men uden at den bliver for
sårbar, hvis en eller flere ikke kan komme. Mindre kan dog også gøre det.
Er I flere interesserede kan I dele op i to eller flere grupper. I skal naturligvis blot sikre, at I har
adgang til et mødested, hvor det er muligt at overholde Covid-19 foranstaltningerne og sikre nok
plads og afstand.

-

Hvor meget skal man holde sig til spørgsmålene?
Det er helt op til jer. Spørgsmålene er lavet til at sætte gang i drøftelser, men det er jeres gruppe og
jeres interesser, der dikterer indholdet.

Denne information kan ligeledes findes på www.caritas.dk/laeseklub
Vi opfordrer naturligvis til, at alle Covid-19 forholdsregler overholdes; herunder at man mødes i et lokale,
der ikke er for småt, at man sidder med afstand til hinanden, og at alle holder god håndhygiejne.

Rigtig god fornøjelse!

