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Horsens

horsens - Fra april har fire 
grupper med omkring 20 
deltagere mødtes for at læse 
sammen. Grupperne er en 
del af projektet ”Læsning gi-
ver livsglæde”, der er et 
samarbejde mellem Hor-
sens Bibliotek, Horsens 
Sund By og Imagine Hor-
sens. 

Formålet med projektet, 
der er støttet af Kulturmini-
steriet er at give gode ople-
velser med læsning til end-
nu flere. 

Thomas Behrmann fra 

Horsens Bibliotek er pro-
jektleder. Han fortæller, at 
projektet retter sig mod bor-
gere i Horsens med psyki-
ske, fysiske eller sociale ud-
fordringer. 

Tre af grupperne læser ef-
ter et princip, der hedder 
”guidet læsning”. Det fore-
går på den måde, at en tekst 
bliver læst op og med jævne 
mellemrum bliver der gjort 
ophold for at snakke om 
den. 

- Det er ikke meningen, at 
det skal være en form for te-

rapi. Ideen er i stedet, at tek-
sten kan åbne for personlige 
erfaringer, som man kan 
snakke om, siger han. 

Den sidste læsegruppe er 
mere klassisk, hvor delta-
gerne låner en bog med 
hjem, som de læser og efter-
følgende mødes og diskute-
rer den. 

- Målet med projektet er at 
skabe en fællesskabsfølelse 
og højen livskvaliteten for 
deltagerne, siger han. 

Projektet fortsætter til de-
cember.    

Læsning giver livsglæde 

Kvinder nyder at 
mødes i bogklub  
i Aktivitetshuset  
på Hybenvej 

horsens - Projektleder 
Thomas Behrmann fra Hor-
sens Bibliotek sætter en kas-
se med bøger på bordet for-
an fire spændte kvinder og 
begynder at lægge bøgerne 
ud på bordet. Dorit Hartvig-
sen, 52, og Inger Plesner, 62, 
kigger nysgerrigt på bøger-
ne af bl.a. Naja Marie Aidt og 
Erling Jepsen. 

- Øj, hvor skal jeg bare 
hjem og læse bøger i ferien. 
Yes! Må man få mere end én 

med hjem, spørger Dorit 
Hartvigsen, mens hun sam-
ler et lille udvalg af bøger 
foran sig. 

I Aktivitetshuset på Hy-
benvej i Horsens er en lille 
læseklub med omkring syv 
kvinder opstået. Den er en 
del af et projekt ”Læsning 
giver livsglæde”, som er et 
samarbejde mellem Hor-
sens Bibliotek, Horsens 
Sund By og Imagine Hor-
sens. 

Udveksle erfaringer
Det er tredje gang, gruppen 
mødes, og til denne gang 
har kvinderne læst ”Goyas 
hund” af Lars Kjædegaard. 
Der er grin og snak hen over 

bordet, mens dagens fire 
fremmødte kvinder og Tho-
mas Behrmann diskuterer 
bogen. 

Alle byder ind med deres 
tolkninger og oplevelser, og 
bogen lægger også op til, at 
flere af kvinderne inddrager 
personlige problemer som 
alkoholiske eksmænd og tab 
af familiemedlemmer. 

Inger Plesner er med i læ-
seklubben første gang i dag, 
og hun indrømmer, at hun 
var lidt skeptisk, inden hun 
mødte op. 

- Jeg ville ikke have, at jeg 
skulle føle, at det blev en 
form for lektier. Men det var 
det slet ikke. Det er spæn-
dende at diskutere historien 

med andre. Der kommer 
flere farver på. Vi kan også 
udveksle erfaringer og blive 
udfordret på vores menin-
ger og holdninger, siger hun. 

Måde at møde andre
Projektet henvender sig pri-
mært til borgere med for-
skellige former for sociale, 
psykiske eller fysiske udfor-
dringer. 

Dorit Hartvigsen lider af 
epilepsi, og hun forklarer, at 
det nogle gange afholder 
hende fra at deltage i arran-
gementer. 

- Jeg er normalt nervøs for 
at komme ud blandt menne-
sker, fordi jeg er bange for at 
få anfald. Men her kan jeg 

slappe af og hygge mig med 
noget, som jeg holder af, 
nemlig læsning, siger hun.  

Læseklubben på Hyben-
vej holder sommerferiepau-
se for denne gang, men del-
tagerne er alle klar til at fort-
sætte efter ferien. 

 ➔ Hvis man ønsker at vide mere 
om projektet ”Læsning giver 
livsglæde”, kan man kontakte 
Thomas Behrmann på 76 29 
24 71 eller thbe@horsens.dk. 
Er man interesseret i at være 
med i en læseklub i øvrigt, 
kan man kontakte Horsens 
Bibliotek.

samles om det skrevne ord

Vi Vil læse  
skønlitteratur
Kulturministeriet fik i 2012  
udarbejdet en omfattende  
rapport om danskernes kultur-
vaner. Den fulgte bl.a. op på den 
seneste rapport fra 2004 samt 
de øvrige analyser, der er blevet 
udgivet siden 1964.   
Rapporten beskriver, at andelen 
af danskere, der læser  
skønlitteratur dagligt eller 
ugentligt, er 45 pct. i 2012 mod 
31 pct. i 2004. 
Andelen af læsere af  
faglitteratur er dalet fra 32 pct.  
i 2004 til 29 pct. i 2012.
De landsdækkende og lokale 
samt regionale dagblade har  
siden de første undersøgelser 
haft en støt faldende andel af 
brugere. I 2012 læser 46 pct. 
aviserne dagligt – det gjaldt 92 
pct. i 1964.
Faldet i læsningen af dagblade 
gælder også magasiner og  
ugeblade, som 38 pct. læser 
dagligt eller ugentligt mod 51 
pct. i 2004. 
For fagblade og tidsskrifter ses 
et fald fra 40 pct. til 33 pct.  
daglige eller ugentlige læsere  
i perioden 2004-2012.
Rockwool Fondens  
Forskningsenhed undersøgte  
i 2008/2009, hvordan  
danskerne bruger deres tid.  
Her kom de frem til, at mænd  
i gennemsnit læste 26 minutter  
dagligt, mens kvinder læste 38 
minutter. I 2001 var tallet 31 for 
mænd og 33 for kvinder.  
Kilde: dansKernes Kulturvaner 2012 

og Jens BonKe: ”Har vi tid til  

velfærd?”

når vi har fri
 

For 45 år siden havde danskerne  
i gennemsnit den samme tid fri som 
i dag. Alligevel føler mange sig 
stressede over at have for lidt fritid. 

Men hvad bruger vi vores fritid på  
i Horsens og hvorfor? 

Det vil vi se nærmere på den 
kommende tid. 

thomas Behrmann fra horsens Bibliotek  står for at holde styr på kvinderne i læseklubben i aktivitetshuset på Hybenvej. læseklubben er en del af projektet: ”læsning  
giver livsglæde”. til højre for thomas Behrmann sidder inger Plesner og dorit Hartvigsen, og til venstre sidder annagrethe thestrup og Margit rasmussen. længst til højre 
er antropolog Pernille Brauner, som skal evaluere projektet. 

inger Plesner (t.v.) og Dorit hartvigsen er glad for at mødes med 
andre for at diskture bøger. de mener begge, at de får mere ud af 
at læse en bog, når de får andres holdninger og meninger til den 
med også.  
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