
Før og  med forfatteren
◦ Forfatterturneer med lesesirkler i forkant



◦Bokåret-prosjekt i Trøndelag
◦16 bibliotek deltar
◦Frosta bibliotek: Helga Flatland
◦Lesesirkel boka En moderne familie



◦ Første gang vi satte i gang med lesesirkel
◦ Hvordan skulle vi forberede oss ? 
◦ Ville vi få med oss noen som var interesserte i den boka? 
◦ Vi var spente.....

◦Annonse på FB og fikk omtale i lokalavisa vår
◦ Reklamerte på «Strikk og lytt-kveld» og leste fra boka
◦ Fikk flere interesserte samme kveld og god respons på FB
◦ 19 stk  «meldte seg på». HURRA!! Kun damer😬😬
◦ Planla å møtes 2 kvelder à 1,5 t på biblioteket.







◦Alle 19 fikk ikke til å delta på de 2 kveldene vi 
planla å møtes, så vi ble 12 stk den første 
kvelden
◦Alle burde ha lest første halvdel av boka.
◦ Lett bok å prate om for oss damer......det var 

mange kjente «caser» å ha en samtale om 
◦ Viktig å få med alle i samtalen – også de som 

ikke har så lett for å snakke sammen med andre 
man ikke kjenner......så godt
◦ Viktig også å styre praten slik at man også må 

lytte når andre prater





o Den andre kvelden ble vi også 12 stk, av de var 
det noen få som ikke hadde vært med den 
første kvelden. 

o Vi var stort sett enige om tolkninger av de 
forskjellige personene i boka – hendelser – og 
alle ville gjerne ha fortsettelsen – altså, vi venter 
på bok 2😀😀

o Vi avslutta med å lage en del spørsmål som vi 
skulle ta med oss til bokbadet med forfatteren. 
Vi var veldig spente på en del svar.....



o Møte med forfatteren – Bokbad med Helga 
Flatland

o Vi hadde en del ideer om hva vi skulle gjøre for å 
«kopiere» framsida av boka sånn at publikum 
kjente seg igjen når de kom på bokbadet. 

o Men.... Kom til at det ble mye ekstra-arbeid å 
kjøre rundt å låne de møblene vi tenkte på😬😬

o Det endte opp med en rosa bakgrunn på 
lerretet, et lite rundt bord med blomster på og 2 
barstoler. Vi lagde ei lampe så lik framsida som 
mulig – ble ganske fornøyd👍👍

o Vi brukte mikrofoner til begge to. 







o Til bokbadet kom det 24 damer og 1 mann – vi ventet 
egentlig flere.....

o Bokbader og forfatter fikk til en fin samtale, de kjente 
hverandre godt og hadde gjort dette før. 

o Underveis i samtalen fikk vi svar på mange av våre 
planlagte spørsmål, og til slutt utdypet forfatteren 
svarene på spm vi stilte henne. 

o Alt i alt en veldig lærerik og fin måte og bli kjent med 
en forfatter på. 

o OG, mange av de som ble med i lesesirkelen og noen 
til, ønsker at vi setter i gang flere slike lesesirkler. 
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