
 

Arrangerande av läsecirkeln 

 
Tips för arrangemanget 

 

 
 

Ska vi grunda en läsecirkel?  

En läsecirkel är ett populärt sätt att 

tillsammans utforska böckernas 
underbara värld.  

Den är lätt att grunda till exempel  
I Finlands Röda Kors-avdelningen som en del av 

gruppaktiviteterna för seniorer.  

Vad som behövs är en frivillig ledare som är en 

litteraturentusiast, en bekväm och lugn lokal  
och annonsering för att garantera deltagande.  

Läsecirkeln kan samlas till exempel en gång i 
månaden eller i den takt som passar deltagarna och 

ledaren. På grund av lokalernas användning och 
regelbundenhet bör mötestider ändå avtalas i 

förväg, till exempel för ett halvår i taget. 

 

 Praktiska arrangemang 

Det är enkelt att arrangera en 

läsecirkel. För evenemanget 
behöver du: 
 

❖ en lugn lokal där läsecirkeln är 
organiserad (t.ex. avdelningens 

egna lokaler, servicehus, 

bibliotek)  
❖ en frivillig  

❖ om så önskas kan gäster också 
bjudas in till läsecirkeln som 

föredragare  
 

Information och 
marknadsföring  
 

Det lönar sig att komma 

överens om läsecirkelns 
mötestider i förväg och lägga 

upp annonser:  
 

❖ på butiksväggar 
❖ vid bibliotek 

❖ vid apotek  
❖ i lokaltidningars kostnadsfria 

evenemangsspalter 
 

Det lönar sig att organisera 
läsecirkeln som ett öppet 

evenemang, då behöver ingen ta 
emot anmälningar. 

 
Stöd för att arrangera en 

infokväll 
 

Om kostnader uppstår för möten 
(kaffeservering), kan avdelningen  

ansöka om Sivis 
kamratstudiegruppstöd för en 

läsecirkel som möts regelbundet. 
 

Mer information: https://www.ok-

sivis.fi/studiecentralen-sivis.html 

  
 

En eller två ledare? 
 

Läsecirkeln kan också ledas av två personer, vilket 
säkerställer att någondera alltid kan delta. Om så 

behövs, kan den andra hjälpa deltagare som har 
svårt att röra sig. Gäster kan också bjudas in till 

läsecirkeln som föredragare, en författare själv eller 
till exempel bibliotekarien kan komma för att 

berätta något nytt om hur böcker uppstår och om 
den vida litteraturvärlden. 

 
Läsecirkelns ledare väljer de böcker som ska läsas 

tillsammans med deltagarna, utöver romaner kan 
det vara noveller. Om äldre personer som har svårt 

att läsa på grund av nedsatt syn deltar i läsecirkeln 

kan ledaren läsa böckerna högt, varefter ämnet 
diskuteras.  

 
Lästips: Läsecirkeln i Hertonäs har läst t.ex. 

Tuomas Kyrö, Tuula-Liina Varis noveller och Olavi 
Paavolainen. 
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