
LÆSEGRUPPE	  PÅ	  HAVNEN	  
	  
	  
Er	  du	  glad	  for	  bøger	  og	  har	  du	  også	  tænkt	  på,	  at	  det	  kunne	  være	  dejligt	  at	  dele	  dine	  
læseoplevelser	  med	  andre?	  
	  
Vi	  har	  før	  talt	  om	  at	  starte	  en	  læsegruppe	  for	  de	  beboere	  i	  Stævnen	  og	  Broen,	  der	  har	  lyst	  til	  at	  
tale	  med	  andre	  om	  de	  oplevelser	  og	  tanker	  bøger	  kan	  give	  anledning	  til.	  Nu	  skal	  det	  blive	  til	  
noget.	  
	  
Vi	  forestiller	  os,	  at	  vi	  mødes	  én	  aften	  om	  måneden	  på	  skift	  hos	  hinanden.	  	  I	  gruppen	  aftaler	  vi,	  
hvilke	  bøger	  vi	  læser.	  Det	  skal	  være	  bøger,	  der	  giver	  anledning	  til	  diskussioner,	  et	  godt	  grin	  og	  
mere	  alvorlige	  samtaler.	  Vi	  skal	  ikke	  kun	  mødes	  for	  at	  tale	  sammen,	  der	  skal	  også	  være	  plads	  
til	  lidt	  godt	  at	  spise	  og	  drikke.	  
	  
Har	  du	  lyst	  til	  at	  være	  med?	  
Vi	  mødes	  første	  gang	  torsdag	  4.	  november	  kl.	  19.30	  hos	  Birgit	  for	  at	  udveksle	  gode	  ideer,	  lave	  
aftaler	  og	  planlægge	  indholdet.	  
	  	  
Skriv	  på	  slippen	  hvis	  du	  vil	  være	  med	  i	  læsegruppen	  og	  om	  du	  har	  mulighed	  for	  at	  komme	  4.	  
november.	  	  
	  
	  
Hilsen	  
Birgit	  	  Skaarup	  Hansen,	  Broen	  8,	  3.	  tv	  
Lene	  Schultz	  Larsen,	  Stævnen	  4.	  4	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Klip	  ud,	  udfyld,	  og	  aflever	  i	  Birgits	  eller	  Lenes	  postkasse.	  
	  
	   Navn:	  

	  
Lejlighed:	  
	  

☐	  
	  

Jeg	  deltager	  i	  ”Læsegruppen	  på	  Havnen”,	  den	  4.	  november.	  

☐	  
	  

Jeg	  er	  interesseret	  i	  at	  være	  med	  i	  ”Læsegruppen	  på	  Havnen”,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  deltage	  
4.	  november.	  

	  


