
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluttende rapport – Udviklingspuljen for 

Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre 

 

 

Projektoplysninger 

 

Projekttitel: Husker du? – Alssund i fortælling og billeder 

Projektejer: Hanne Merete Sørensen 

Projektleder: Line Kveiborg 

Projektnr.: 665431. 

Projekttid: januar – december 2016 

 

Formål: ”Hvad sker der, når syn og hukommelse svigter så meget at man 

ikke længere kan læse eller koncentrere sig om en lydbog”? 

Det spørgsmål dukker ofte op hos bibliotekets personale, når de af 

Sønderborg Kommunes borgere, der er tilknyttet Bogen Kommer 

ordningen, melder fra med ovenstående begrundelse – også selvom 

hjertet stadig banker for litteraturen hos den ældre borger. 

Vi giver målgruppen en anderledes litteraturoplevelse, der – også – gør 

dem selv til aktive aktører. 

 

Målgruppe: Ældre og let demente borgere, der er tilknyttet to af 

Sønderborg Kommunes plejecentre. Omk. 30 borgere samt et ukendt 

antal ansatte har ved årsskiftet 2016/2017 været involveret. Projektet 

videreføres i 2017 for egen finansiering med nye borgere inddraget. 

 

Metoder: Projektet er en kombination af historiefortælling og 

billedanalyse.  

 

Aktiviteter:  

Antologien ”Alssund med andre øjne” er gennemlæst og fire tekster er 

udvalgt til at danne grundlag for fortælling og fotos. 

Den lokale fotograf, der var en af de primære samarbejdspartnere, har 

fotograferet statister og lokationer ud fra de fire tekster. 

Projektleder har taget uddannelse i ”story telling”. 
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Fotografens billeder har været udstillet i Biblioteket Sønderborgs 

udstillingslokale. Billederne udstilles efterfølgende på lokalbiblioteker, 

plejecentre, kirkecentre ol i kommunen. 

Der fremstilles fire billedmapper, der foræres til hvert plejecenter til brug 

i forbindelse med – og efter fortælleseancerne. 

Projektleder besøger plejehjemmene og (gen)fortæller de fire valgte 

tekster i komprimeret form til omk. fem borgere pr. gang. 

Projektleder samt personalet ved plejecentrene skaber erindringsbilleder 

hos den ældre og/eller let demente borger på grundlag af fortælling og 

billeder. 

 

Susses:  

Succeskriteriet var at give ældre og let demente borgere en tilpasset 

litteraturoplevelse – samt at få dem til at danne egen erindring gennem 

lokalhistoriske fortællinger og fotos. Dette skulle foregår i grupper, da 

dialogen er et vigtigt redskab. 

Der er afholdt de antal fortælleseancer, der var planlagt. Projektleder 

oplever stor interesse fra målgruppen under fortælleseancerne – nogle 

bliver opstemte og andre rørte, og der er livlig snak efterfølgende. 

Plejehjemspersonalet roser projektet, og flere af kommunens andre 

plejecentre er interesserede i at være med i projektet. 

Der er planlagt at fortællingerne i løbet af 2017 gøres digitalt tilgængelige 

via Biblioteket Sønderborgs hjemmeside for at nå ud til en endnu bredere 

målgruppe. 

 

 

Selvevaluering 

 

Målgruppen er valgt ud fra den betragtning, at den, ud over et Bogen 

Kommer tilbud, ikke har været prioriteret højt i bibliotekssammenhænge 

i lang tid.  

Projektet har hele vejen igennem haft relevans i forhold til målgruppen, 

og samme målgruppe har taget del i aktiviteterne med stor interesse. 

Samarbejdet med de to plejecentre er forløbet godt med en del møder i 

starten af projektet for at afstemme forventninger. Der har været udvist 

stor velvilje fra personalets side.  

Også samarbejdet med fotografen er forløbet rigtig godt. Han har udvist 

stor selvstændighed – og professionalisme, og på fotosiden fik vi mere end 

forventet, da kvaliteten var så høj, at vi valgte at udstille billederne 

offentligt – til gavn for alle kommunens borgere. 

Det er ønskeligt, at vi i løbet af 2016 havde haft ressourcer til at nå ud til 

flere borgere indenfor målgruppen, derfor fortsætter projektet i 2017 med 

egen financieren. 

Flere personaleressourcer end forventet var nødvendige til uddannelse, 

hvorfor kun én medarbejder er uddannet. Flere kunne have været 

ønskeligt.  
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Samarbejdet med ”Forfattergruppen Alssund” er blevet styrket, da det er 

deres antologi, der danner baggrund for teksterne. 

 

Projektet kan nemt kopieres og varieres mht. indhold og form af alle 

kommunale biblioteker. I Biblioteket Sønderborgs tilfælde, har vi valgt at 

aktiviteterne er tilknyttet ét af lokalbibliotekerne både hvad angår 

personale og samarbejdspartnere. Det har fungeret godt – både når det 

gjaldt praktiske ting som møder, men det har også haft betydning for både 

projektets planlægning og gennemførelse, at der har været et stærkt lokalt 

netværk, så det anbefales for overskuelighedens skyld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


