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Kære frivillige 
 
Projekt Aktivt Medborgerskab er nu ved at være afsluttet. I den anledning blev der holdt en 
vellykket afslutningskonference tirsdag d. 26.02.13 i Magion i Grindsted. Om formiddagen var der 
spændende oplæg ved Laust Kristensen, centerleder for ”Center for frivilligt socialt arbejde” og 
Frederik C. Boll fra Ingerfair, der er Danmarks største virksomhed, som udelukkende er 
specialiseret i at uddanne og rådgive i tilgange og spørgsmål, som knytter sig til arbejdet med 
frivillige. 
Om eftermiddagen blev projektets resultater præsenteret ved projektgruppen. Projektdeltagerne har 
blandt andet produceret ”Frivillige på biblioteket - en manual”, der er tænkt som inspiration og 
praktisk vejledning i, hvordan biblioteker og kulturelle institutioner kan samarbejde med frivillige. 
Manualen blev uddelt ved konferencen og findes på følgende webadresse: www.projekt-aktivt-
medborgerskab.dk  
 
I forbindelse med afslutningskonferencen blev det meddelt, at biblioteket fremover vil betale for 
kørslen med materialer til og fra Vorbasse og Sdr. Omme. Det gælder fra i år, og vi kan lave 
udbetalingen, så snart det praktiske falder på plads i form af oprettelse af CVR. nr. med tilknyttet 
konto.  
 
Den 22. april kan Sdr. Omme glæde sig over åbningen af byens helt nye bibliotek.  
Håndværkerne i Idrætscentret færdiggør bibliotekslokalet i uge 14, og derefter vil biblioteket være 
lukket i uge 15 og 16. I den periode vil arbejdsgruppen med hjælp fra frivillige omdanne det nye 
lokale til et lyst og indbydende bibliotek efter indretningsarkitekt Mitten Ferrars koncept.  
I øjeblikket arbejder vi med de sidste bestillinger af nyt inventar. Åbningsdatoen ligger fast, men 
tidspunktet er ikke endeligt vedtaget. Sandsynligvis bliver det om eftermiddagen kl. 14.00, da flest 
frivillige kan deltage i en eftermiddagsåbning. Frivilliggruppen vil stå for åbningsarrangementet, og 
biblioteket betaler dagens traktement og sørger for al annoncering. Vi glæder os til en festlig dag.   
 
Til sidst får I udlånstallene for det sidste halve år: 
 
Udlånstal Sdr. Omme: Vorbasse:  

September 831 1054  

Oktober 849 1027  

November 798 1030  
December 490 564  
Januar 818 976  
Februar 638 1099  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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