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Fra januar 2014 overtager Magion Biblioteket kørsel med materialer. Det bliver normalt biblioteket 

”pedel”, Allan Mastrup, der varetager kørslen til Sdr. Omme og Vorbasse.  

Vi siger tak til de frivillige, der i de forløbne to år har lagt bil til og klaret opgaven på bedste vis. 

Dette har betydet en ændring af de tidspunkter, hvor der bliver behov for frivillige i filialerne. Men I har 

været meget samarbejdsvillige og de nye bemandingsplaner er klar til at træde i kraft. 

Vi vil sørge for at de tider, hvor lånere kan træffe frivillige, vil stå på vores hjemmeside, på info-tavler og 

de velkomstfoldere, som biblioteket fremstiller. 

 

Fra september har Inge og jeg på skift haft træffetid i såvel Sdr. Omme som Vorbasse. Det har primært 

været for at give borgere i området mulighed for at blive oprettet som lånere.  

I alt 23 nye nyere er det blevet til, hvilket er et fint resultat. Vi har også haft en god snak med jer frivillige 

om forskellige emner og været med til at finde savnede og reserverede bøger. 

Som følge af de ændrede bemandingstider for frivillige er træffetiden fra januar den første tirsdag i 

måneden kl.15 – 17 i Sdr. Omme og i Vorbasse den første torsdag i måneden (med enkelte ændringer) 

kl. 15 – 17. 

 

Vi har desværre måttet sige farvel til et par frivillige, da de på efterløn ikke kunne få lov at arbejde frivilligt 

af deres fagforening – uden at blive trukket i deres efterløn.  

I kan læse mere på følgende link: 

http://www.frivillighed.dk/Webnodes/Frivillig+p%E5+dagpenge+eller+efterl%F8n/695 

Derfor er det også glædeligt at nye frivillige er trådt til i Sdr. Omme og kan fylde hullerne ud. 

 

Udlånstallene i Sdr Omme og Vorbasse er ikke prangende, men rimeligt stabile. Vi er glade for de tiltag, 

I gør i såvel Sdr.Omme som Vorbasse for at skabe interesse for biblioteket. Husk at gøre os 

opmærksom på aktiviteter, som I sætter i værk. Vi vil sørge for at der bliver gjort reklame for 

arrangementerne. 

  Sdr Omme   Vorbasse 

            2010         2011        2012       2013                   2010        2011       2012        2013 

Januar 975 1397 924 507 
 

1750 1611 1231 927 

Februar 881 976 813 494 
 

1552 1269 1364 989 

Marts 817 1496 721 400 
 

1881 1341 1092 835 

April 613 447 777 429 
 

953 388 922 881 

Maj 784 614 338 386 
 

1173 937 686 706 

Juni 730 393 465 426 
 

1342 663 895 781 

Juli 400 347 564 434 
 

864 552 923 823 

August 902 229 535 416 
 

1307 597 939 752 

September 1072 816 831 798 
 

1566 815 1054 779 

Oktober 1103 838 849 853 
 

1124 1214 1027 989 

November 1470 994 798 709 
 

1468 1321 1030 814 

December 633 542 490 
  

863 803 564 
 

          Modtagelse af tidsskrifter. Når der kommer nye tidsskrifter ud til jer skal I huske blot at sætte dem op 

på hylden. De er klargjort ”håndbog”. Derimod skal det gamle nummer afleveres, så det bliver klar til 

udlån og eventuelle reserveringer fanges. 

 

Til sidst vil vi gerne sige tak for et godt samarbejde i 2013 og ønske jer en glædelig jul og et godt nytår!  

 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 

Inge Fredberg   Lone Ugelvig 

Bibliotekar          Bibliotekar 

ifr@billund.dk        tlf.: 72131481 lu@billund.dk tlf.: 7213 1488 
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