
Lad os læse sammen! 
Ved sognemedhjælper Elna Rønne Debel 
 
Der sker rigtig meget i Hasle og omegn. Denne gang vil jeg berette om et nyt tiltag, som er under opsejling. 
Som en del af projekt NæsteCare er der gryende tanker om at opstarte en læseklub, der skal være åben for 
alle. Jeg har fanget en af tovholderne bag tiltaget LÆSEKLUB, Vibeke Ambrosen: 
 
- Hvilket formål har en Læseklub, som en del af NæsteCare Hasle-Rutsker? Hvorfor er du engageret? 
Det at læse en spændende bog er godt for mig. Med en læseklub vil jeg have mulighed for at læse andre 
bøger, end dem jeg ellers plejer. Men der må stadig godt være et kristent budskab i de bøger, jeg læser. 
Biografier er ikke noget, jeg har læst før, men det kunne jeg godt tænke mig at komme i gang med. Og så 
skal vi gerne kunne hygge os og have det godt sammen. Det trænger vi til efter denne Coronatid. 
 
- Hvornår starter læseklubben? Er det stadig muligt at komme med? 
Ja, vi starter først, når sommeren går på hæld, når der bliver lidt mere tid til indendørs liv og hvor det er 
hyggeligt at sidde med en bog og en kop kaffe, siger Vibeke med et smil. 
 
- Og bogvalget – Har du allerede fundet bogen, I vil starte med? 
Nej, der er meget, der er interessant, men der er ikke valgt noget endnu. Vi vil gerne samles først, alle os, 
der er interesserede, og så finde en egnet bog at skyde tiltaget i gang med. 
 
- Hvor ofte tror du, I vil mødes, når I til efteråret kommer i gang? 
Det vil nok blive en gang om måneden. Hvis vi ikke bliver så mange, vil vi samles i de hjem, der kan huse os, 
og hvis vi bliver mange, 8-10 stk. vil vi mødes til lidt kaffe og lidt sødt til enten i konfirmandstuen eller på 
det gamle rådhus. 
 
- Og så det sidste spørgsmål – hvad koster det at være med? 
Det skal være gratis!! Bøgerne vil vi bestille gennem biblioteket, så det kommer ikke til at koste noget. Vil 
du som klubmedlem lægge hus til, vil det være en kande kaffe og lidt sødt til, der koster en smule – men 
hvad gør man ikke for lidt hygge??? 
 
Vibeke glæder sig nu til en god og lang sommerferie, men lader det også skinne igennem, at hun glæder sig 
til at høre fra flere, der er glade for hygge, bøger og gode samtaler omkring disse.  
Hvis du er blevet nysgerrig og vil høre mere, så ring til Vibeke på 29840689. 


