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Kære frivillige 
 
Smag på litteraturen 
Projekt ”Smag på litteraturen – landsbyen læser gennem netværk” er nu godt i gang.  
I denne uge omdeles tre smagsprøvehæfter i Vorbasse med emnerne krimi, sport og 
lokalhistorie. Senere på måneden kommer det første af i alt tre forfatteraftener ved forfattere, 
der er repræsenteret i de omdelte hæfter. I det nye år afholdes et skriveværkstedsforløb med 
fokus på lokalhistorie ved journalist og forfatter Anette Jorsal. Hun vil give gode råd, teknikker 
og værktøj til at skrive den gode historie.  

Arrangementerne finder sted i mødelokalerne i Vorbasse Fritidscenter, og det er gratis at 
deltage, dog er tilmelding via bibliotekets hjemmeside nødvendig.  
 
Arrangementerne finder sted på følgende datoer: 
 
27/10 kl. 19.30 – 21.30: Forfatteraften ved Jens Smærup Sørensen  
03/11 kl. 19.30 – 21.30: Forfatteraften ved Jesper Wung-Sung 
10/11 kl. 19.30 – 21:30: Forfatteraften ved Karin Hede 
 
Skriveværkstedet finder sted over tre aftener fra kl.19:30 – 21:30 på følgende dage: 
 
18. januar 2016 
25. januar 2016 
08. februar 2016 
 
Renovering af Vorbasse Bibliotek 
Over længere tid har der været planer om at modernisere Vorbasse Bibliotek. 
Indretningsarkitekt Gry Dinesen har i samarbejde med en indretningsgruppe udarbejdet en ny 
indretningsplan, og da økonomiudvalget  i sommer valgte at støtte projektet med midler til 
omforandring af lokalet, er det nu muligt at realisere planerne.  
 
Biblioteket lukker helt ned under renoveringen. Vi er i gang med at undersøge, om det er muligt 
at finde en løsning, så der kan afhentes reserverede materialer i lukkeperioden. 
 

Der er ikke fastsat specifikke datoer endnu, men den foreløbige tidsplan går på, at biblioteket 
lukker i december og åbner i januar 2016. Alt afhænger dog af håndværkernes tidsplan samt de 
leverandører, der skal lave specialinventaret. Vi vil annoncere med forlænget lånetid og 
opfordre brugerne til at låne ekstra mange materialer med hjem, da det vil lette flyttearbejdet. 
Selvfølgelig vil vi sætte stor pris på hjælp fra jer frivillige i forbindelse med flytningen, og når 
tingene begynder at falde på plads, vil I høre mere om hele processen.  
 
Renovering af Billund Bibliotek 
Billund Bibliotek står overfor en større renovering, der ligeledes påbegyndes i december. Der 
oprettes et midlertidigt bibliotek i Billund Centrets teatersal, og det nye bibliotek slår dørene op i 
sommeren 2016. 
 
Julearrangement for frivillige 
Traditionen tro vil vi gerne takke jer for den fine indsats med et arrangement i december måned. 
Sæt derfor kryds i kalenderen mandag d. 7. december. Denne dag inviterer vi til foredrag ved to 
erfarne litteraturanmeldere (Jannik Lunn og Kåre V. Poulsen), der byder på en engageret 



gennemgang af bogsæson 2015’s udgivelser – specielt rettet mod bibliotekarer og 
bibliotekernes brugere med anbefalinger af bøger, man bør læse og advarsler om at spilde tid 
på ligegyldige udgivelser. Der bliver præsenteret udgivelser af dansk og udenlandsk 
skønlitteratur, krimier, biografier og udvalgte fagbøger, og anmeldernes personlige 
gennemgang omhandler også temaer og generelle tendenser i årets produktion. Gå ikke glip af 
et oplysende og underholdende foredrag!  
 
Senere på måneden udsender vi en invitation til jer alle med nærmere oplysninger. 
 
 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 

 

Inger Enevoldsen  Inge Fredberg 
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