
VÄRLDENS BÄSTA 

Odesryttarna

BOKKLUBB 

Vard Kit..

. .



1. MEDLEMSREKRYTERING

2. CHECKLISTA

3. AGENDA

4. MEDLEMMAR

5. IDÉER

6. AKTIVITETER

7. EXEMPEL EMAIL

Innehall



GRUPP IDÉER
• Grannar
• Din SSO Ridklubb
• Klasskamrater
• Läger-kompisar
• Familjemedlemmar

Medlemsrekrytering

FÖRSLAG PÅ INBJUDNINGAR• SMS
• Email
• Sociala medier och Stories (om du harett konto på sociala medier)



• STARTDATUM: Bestäm vilket datum bokklubben startar.

• MÖTESSCHEMA: Planera din bokklubbs kommande träffar.

• PLANERING FÖR MÖTEN: Skapa en agenda och teman till
respektive möte.

• KICKOFF PARTY: Planera ditt kickoff party.

• DIGITALA METODER FÖR MÖTEN: Planera din föredragna
metod för online möten. Arbeta med en vuxen för att säkerställa att
alla säkerhetsinställningar och metoder är korrekt aktiverade.

• MEDLEMSLISTA:  Skapa en medlemslista inklusive förnamn, efternamn,
e-post, telefonnummer och hemadress (om så önskas).

• PLANERA EMAIL: Planera och schemalägg email påminnelser till
varje vecka.

• MUSIK: Hitta och spara Lisa Petersons spellista som rolig bakgrundsmusik 
när medlemmarna kommer till mötet.

• Bli exalterad över din bokklubb!!!

Checklista



Kickoff-möte
• Spela Lista Petersons spellista när medlemmar anländer.
• Introduktioner.
• Rolig aktiviteter/isbrytare (se ”Idéer” på sidan 7).
• Informera om struktur (t.ex. att täcka – läsa fem kapitel per möte).
• Informera om datum och tider för möten.
• Ordningsregler:

o Hur klubben ska mötas: Zoom, Google Hangout, Facebook live osv.
o Länkar för att ansluta till mötena (rekommenderat att använda samma länk alltid).
o Alla nödvändiga funktioner som kommer att användas under de digitala mötena

(tyst-funktion, chatt, räcka upp handen osv).
o Nödvändiga säkerhetsåtgärder (till exempel lösenord till ditt digitala möte) för att

säkerställa säkerheten för alla deltagare.
• Om du vill kan du dela med dig i privata Star Stable-grupper som har skapats.
• Presentera Bokcirkelfrågorna.
• Besvara eventuella frågor eller funderingar från medlemmar.

Alla andra möten
• Spela Lisa Petersons spellista medan medlemmar anländer.
• Introduktioner.
• Rolig aktivitet/isbrytare (kolla ”idéer” på sida 7).
• Ordningsregler.
• Gå igenom ett par bokcirkelfrågor för den bok och kapitel ni läst.

o Låt diskussionen flöda fritt.
• Sammanfatta mötet och avsluta (t.ex. ”Tack för att ni kunde komma på mötet.”)
• Påminnelser (t.ex. nästa veckas kapitel, kommande möten och tider osv).

Agenda

Vi rekommenderar att ni läser 
och diskuterar cirka fem kapitel per vecka, 

men gör det som fungerar bäst för dig och din grupp.



Medlemmar

Namn Email-adress Instagram 
användarnamn

Facebook  
ja/nej
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• Ha en utomhus-chatt
Ta din bokchatt utomhus. Diskutera dina tankar och njut av den friska luften 
ute medan du är inloggad på ditt digitala möte.

• Dela en ”favorit”
Låt medlemmarna dela en ”favoritsak” varje session. Favoritsaker kan 
relateras till vad som gör lästiden speciell för varje person (som favoritplats, 
tröja, filt, mellanmål, dryck osv).

• Anonym diskussion
Be medlemmarna att anonymt skicka svar på diskussionsfrågor och gå 
igenom dem i ett möte.

• Skapa en utmaning
Be medlemmarna tänka på något snällt om en vän eller familjemedlem (kan 
vara ord av vänlighet eller en uppmuntran). Dela sedan med er till gruppen.

• Ryttarnas Beröm
Utse små grupper (2-3 personer) inom bokklubben där ni skickar ett 
uppmuntrande meddelande till varandra varje dag under en vecka. Kan vara 
ett uppmuntrande citat, en rolig bild eller video eller bara några snälla ord 
om personen.

• ”Om du…” lek eller skattjakt
Starta eller avsluta ett möte med ett roligt spel. Se sidorna 8 och 9 för 
mallar och idéer.

Ideer´



Om du” ”...

1.  Om du skulle kunna vara en av Ödesryttare, vilken skulle du vara?
2.  Om du var en Ödesryttare, vad skulle din symbol vara?
3. Om du var en Ödesryttare, vad skulle din häst heta?
4. Om du var en Ödesryttare, vilka två värderingar skulle du välja att

representera?
5.  Om du kunde bygga din egen ö, hur skulle den se ut?
6. Om du hade magiska krafter, vad skulle de vara?
7. Om du kunde möta en av Ödesryttare på riktig, vem skulle du vilja träffa?
8. Om du kunde prata med en av Ödesryttare, vad skulle du fråga?
9.  Om du kunde vara bäst på vad som helst, vad skulle det vara?

10.  Om du kunde resa vart som helst med en Ödesryttare, vart skulle du åka?
11. Om du skapade en egen Ödesryttargrupp, vad för värderingar hade du

letat efter i din första medlem?
12. Om du kunde bo vart som helst, var skulle du bo?
13.  Om du kunde ändra något om världen, vad skulle det vara?
14.  Om du byggde ditt eget stall, vad är det första du skulle ha i den?

Varje medlem ska besvara dessa frågor. Gör det en 
blixtrunda för att hålla igång spelet! Det kommer att finnas 

mer att diskutera under mötena. Ta er igenom frågorna för att 
se till att alla medlemmar får svara på åtminstone en fråga. 

Lägg till era egna om ni vill.



Skattjakt

1.  Hitta något magiskt.
2. Hitta något som skulle vara din Ödesryttare symbol

(eller något som påminner om vad din symbol skulle vara)
3. Hitta något som du skulle lägga i din hästman.
4. Hitta något som är färgen du skulle ha på din hästman.
5.  Hitta något du kan dela med en vän.
6. Hitta något du skulle mata din häst med.
7. Hitta något som påminner dig om din favorit Ödesryttare.
8. Hitta något du skulle ta med till ön Jorvik.
9. Hitta ett mellanmål du skulle ta med på en resa.

10. Hitta ett mellanmål du INTE skulle ta med på en resa.
11. Hitta något du skulle ge till en Ödesryttare.

 12. Hitta något från din favoritplats att läsa.
 13. Hitta något du skulle ha på dig på en resa till ön Jorvik.
 14. Hitta något du INTE skulle ha på dig på en resa till ön Jorvik.
 15. Hitta något som påminner dig om ön Jorvik.

Ställ in en timer på fem minuter. 
Varje medlem måste hitta följande föremål innan 

tiden är slut. Du kan dela detta på din skärm.



Exempel email

ATT INKLUDERA

• Personlig anteckning

• Datum, tid och plats för nästa möte

•  Digitala mötes-länkar, telefonnummer och lösenord (om tillämpligt)

• Vilka kapitel som ska diskuteras i nästa möte

• Allmänt schema

• Aktivitetsdetaljer för kommande möten

• Länk till någon privat sociala medier grupp som du kan ha satt upp
för medlemmarna (om du har ett konto)

•  Länk till Lisa Petersons spellista

Det är en bra idé att skicka e-post, text eller inlägg 
varje vecka i sociala medier grupper för att hålla alla i 

din grupp organiserade.



Bokmarken..

Skriv ut sidorna 11 och 12 fram och baksida eller skicka till 
närmsta tryckeri för utskrift. Dela sedan bokmärkena med dina 
medlemmar. Alternativt kan du mejla sidorna 11 och 12 till dina 

medlemmar så att de själva kan skriva ut sina bokmärken.

(FRAMSIDA)



Bokmarken..

Skriv ut sidorna 11 och 12 fram och baksida eller skicka till 
närmsta tryckeri för utskrift. Dela sedan bokmärkena med dina 
medlemmar. Alternativt kan du mejla sidorna 11 och 12 till dina 

medlemmar så att de själva kan skriva ut sina bokmärken.

Spela Star Stable på
starstable.com och rid 
med Soul Riders på en 
magisk räddningsresa
till ön Jorvik.

Åh, visste du att du 
kan lyssna på Lisas 
musik i verkligheten? 
Ta dig till hennes 
Spotify profil och 
dröm dig bort med de  
emotionella sångerna 
inspirerade av denna 
bok, inkluderat singeln 
”Soul Riders”

Spela Star Stable på
starstable.com och rid 
med Soul Riders på en 
magisk räddningsresa
till ön Jorvik.

Åh, visste du att du 
kan lyssna på Lisas 
musik i verkligheten? 
Ta dig till hennes 
Spotify profil och 
dröm dig bort med de  
emotionella sångerna 
inspirerade av denna 
bok, inkluderat singeln 
”Soul Riders”

Spela Star Stable på
starstable.com och rid 
med Soul Riders på en 
magisk räddningsresa
till ön Jorvik.

Åh, visste du att du 
kan lyssna på Lisas 
musik i verkligheten? 
Ta dig till hennes 
Spotify profil och 
dröm dig bort med de  
emotionella sångerna 
inspirerade av denna 
bok, inkluderat singeln 
”Soul Riders”

(BAKSIDA)
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