
ENGAGERENDE FYSISKE OG VIRTUELLE
LÆSEFÆLLESSKABER FOR UNGE I AARHUS

HVEM ER VI 
Hos Læseforeningen er vi en frivillig socialorganisation, der arbejder for at bekæmpe
ensomhed blandt unge og skabe stærke fællesskaber gennem litteraturen. Konkret forsøger vi
at skabe skønlitterære frirum, hvor unge kan mødes med andre om god litteratur og de tanker,
følelser og erfaringer, den vækker. Vi oplever, at læsecirklerne giver selvtillid til de enkelte
unge, og samtidigt skaber et givende fællesskab. 

Læsecirklerne er åbne og fordomsfri; det kræver ingen forberedelse at deltage, og man
behøver ikke være belæst eller vant til at læse med andre. En læseguide udvælger litteraturen
og deler den ved højtlæsning og samtaler om teksterne. 

Vi har stor erfaring i at afholde corona-sikre læsefællesskaber for unge, og vi afholder ugentligt
flere læsecirkler både fysisk i Aarhus og virtuelt. De fysiske læsecirkler foregår med god
afstand og håndsprit, og aldrig med et deltagerantal på over 10. De virtuelle læsecirkler
afholdes via Zoom.

Vores forslag: udbredelse af læsefællesskaber for unge i Aarhus
Vi mener, at alle skal have muligheden for at opleve et givende og sikkert læsende fællesskab.
Vi forsøger aktivt gennem diverse platforme at nå ud til unge, men søger i denne ansøgning
midler til at kunne nå ud og gavne endnu flere potentielle deltagere. 

Konkret er vores forslag at invitere nuværende deltagere og læseguides fra Aarhus til et
skønlitterært træf. Ideen er at motivere og engagere allerede deltagende unge til at række ud,
og invitere andre unge med ind i de litterære fællesskaber. Lige meget hvor aktive vi er på
forskellige platforme som forening, vil netværket altid have den største indvirkning for unge.
Derfor er et træf en oplagt mulighed for at nå ud i folks netværk, og derigennem komme flere
unge til gavns. Arrangementet holdes i 2021, og vil alt efter de gældende corona-restriktioner
afholdes fysisk eller virtuelt, således at smittespredningen stoppes. Vi har et sekretariat i
Aarhus, og vil være i stand til selv at arrangere og afholde begivenheden. 

Udover selve træffet, foreslår vi også at udarbejde materiale enten fysisk eller til sociale
medier, som kan hjælpe til at udbrede læsefællesskaberne til unge i Aarhus. Materialet skal
være specifikt rettet mod unge i Aarhus, og udbredes der hvor de unge befinder sig, både
fysisk og digitalt.

Læs mere på www.laeseforeningen.dk



Finansiering
Vi søger penge til afholdelse af et litterært træf og tryk af plakater/fordeling af grafisk
materiale på sociale medier, med henblik på at udbrede corona-sikre læsefællesskaber i
Aarhus. 

Til det litterære træf søger vi 5.000 kr. til afholdelse af arrangementet, hvad end det bliver
fysisk eller virtuelt. 

Til udarbejdelse af plakater/grafisk materiale og udbredelse af dette søger vi 5.000 kr. 
 
En oversigt over de enkelte projekter og finansieringen heraf er vedhæftet ansøgningen.
 

Vi ser meget frem til at høre fra jer, og krydser fingre for et godt fremtidigt samarbejde, til gavn
for Aarhus' unge. 

Med venlig hilsen, 
Læseforeningen.
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