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Kære frivillige 
 
 
Ny mailadresse 
For nylig opstod der problemer med mailadressen til Sdr.Omme Bibliotek. Derfor blev det 
nødvendigt at oprette en ny. Den nye adresse er: sdrommebib@outlook.dk. Fremover skal I 
ikke gå ind på Hotmail men i stedet vælge siden: mail.live.com, hvor mailadresse og den nye 
adgangskode indtastes for at åbne bibliotekets mail. 
 
Digital Post 
Den 1. november bliver det obligatorisk for alle borgere over 15 år at have Digital Post.  
Billund Bibliotekerne & Borgerservice arrangerer i den anledning Digital Post dage, hvor man 

kan få hjælp og vejledning til at oprette en Digital Postkasse og bruge postkassens funktioner. 
Digital Post dage omfatter også hjælp i filialerne. Derfor vil projektmedarbejder Christian 
Hansen være til stede i Vorbasse og Sdr. Omme i forbindelse med bibliotekarens træffetid i 
september og oktober. 
 
Christian Hansen hjælper alle interesserede med Digital Post på følgende tidspunkter:  
 

Sdr. Omme Bibliotek 
Tirsdag d. 2. september kl. 15-17 
Tirsdag d. 7. oktober kl. 15-17 
 

Vorbasse Bibliotek 
Torsdag d. 4. september kl. 15-17 
Torsdag d. 2. oktober kl. 15-17 
 
Frivillig Fredag 
Den 26. september afholdes arrangementet Frivillig Fredag i Billund Centret kl. 13.00-19.00. 
Alle frivillige foreninger i kommunen er inviteret. De frivillige, der er tilknyttet Billund 
Bibliotekerne, er også inviteret, og I er meget velkomne til at komme og opleve 
arrangementerne i centret. Programmet ligger endnu ikke fast, men der bliver musik, folkedans, 
revy og et spændende foredrag ved Hans Lauge, der handler om at holde gejsten oppe i det 
frivillige arbejde.  
I har også mulighed for at deltage med en bod og fortælle om, hvordan det er at være frivillig 
ved Billund Bibliotekerne. Kontakt i den forbindelse Kommunikationskonsulent Camilla Ploug 
Thomsen tlf: 72131498 eller mail: cpt@billund.dk 
 
Det foreløbige program for dagen: 

 
13:00                 Frivillig fredag åbnes  
13:00 – 19:00    Foreningernes stande er åbne 
14:00                 Projekt ”Aktivt Ældreliv” søsættes 
15:00                 Politikere fortæller om oplevelser ved at være ”frivillig for en dag” 
16.00                 Foredrag ved Hans Lauge, Vejle 
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Udlånstal 
 
 Sdr. Omme  Vorbasse 

Maj 688  584 

Juni 813  743 

Juli 744  798 

August 718  693 

 
 
Reception for Lone Ugelvig 
Lone har gennem mange år ydet en stor indsats for Billund Bibliotekerne. Nu må vi desværre 
sige farvel til Lone, da hun er gået på pension. Fredag d. 26. september er der afskedsreception 
kl. 9.00 - 11.00 i mødelokale 2 i Magion. I er alle inviteret og tilmelding skal ske senest onsdag 
d. 24. september til Dorthe Dam dd@billund.dk tlf.: 72131486. 
 

 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 

 

Inger Enevoldsen  Inge Fredberg 

Bibliotekar          Bibliotekar 

ine@billund.dk        tlf.: 72131508 if@billund.dk       tlf.: 72131481 
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