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Kære frivillige 
 
 
Ny hjemmeside 
Som I ved, har biblioteket fået ny hjemmeside. Søgefunktionen fungerer på en anden måde end 
tidligere og kræver lidt tilvænning. I biblioteksbasen søger man i meget store datamængder. 
Derfor er det nødvendigt at begrænse søgeresultatet. Det gør man helt grundlæggende ved 
først at søge og derefter afgrænse søgningen. Hvis man søger meget nøjagtigt (f.eks. på en 
bestemt titel), er det selvfølgelig ikke nødvendigt. Men som regel vil det være nemmere at 
afgrænse end blot at gennemgå alle siderne med søgeresultater.  
Afgrænsningen sker ved at markere en eller flere af de muligheder der efter søgningen dukker 
op i spalten til venstre - eksempelvis materialetype ”bog” og emne ”krimi”.  

 
På bibliotekets hjemmeside ligger en hjælpeguide, der forklarer dette nærmere.  
Nederst på forsiden er der fire kolonner med forskellige links. Vælg 2. kolonne ”Brug for hjælp” 
og klik på ”Sådan gør du”. Vælg derefter ”Sådan søger du – grundlæggende”.  
Samme sted ligger der andre hjælpetekster, der blandt andet forklarer, hvordan man reserverer 
og fornyer sine lån på den nye hjemmeside.  
 
Udlånstal 
 
 

Vorbasse Sdr. Omme 

September 669 863 

Oktober 749 924 

November 942 761 

December 683 576 

Januar 866 734 

Februar 934 856 
 
 
 
Nye tidsskrifter  
Husk, at de nye tidsskrifter, der kommer i plastiklommer mærket ”udlånes ikke”, ikke må 
afleveres i automaten, men skal sættes direkte op på skråhylden! 
De tilsvarende ældre numre, der fjernes fra skråhylden, skal tages ud af plastiklommen og 
afleveres i automaten. Derved bliver tidsskriftet gjort klar til udlån, og eventuelle reserveringer 
fanges. De tomme plastiklommer mærket ”Udlånes ikke” sendes ind til Grindsted.  
 
Grundlovsjubilæum  

I 2015 er det 100 år siden, kvinder og tyende fik stemmeret. Billund Bibliotekerne er gået 
sammen med Folkeuniversitetet i Billund, Billund Museum, Grene Menighedsråd og 
Soroptimistklubben om at fejre jubilæet. Foruden arrangement selve grundlovsdag er der 
arrangeret en række foredrag, plantning af grundlovsegetræer og demokratidag med debat. 
Biblioteket har trykt en folder med programoversigt og omtale af alle arrangementerne, der 
løber frem til den 22. september. Folderne er fordelt til Vorbasse og Sdr. Omme, og skulle de 
slippe op, vil vi gerne vide besked, så vi kan sende flere. 
 
 
 



Bogsalg 
Lørdag d. 14. marts startede Magion Biblioteket stort bogsalg i Grindsted. Bogsalget er åbent i 
den betjente åbningstid frem til onsdag d. 1. april, og indtil videre har det været godt besøgt. 
Frivillige i Vorbasse kom på den tanke, at noget af materialet blev sendt til Vorbasse, hvor der 
kunne være tilsvarende bogsalg i de frivilliges bemandingstid. 
Derfor er kasseret materiale nu sendt til Vorbasse, hvor der fra onsdag d.18. marts er bogsalg 
de tre dage i ugen, hvor der er frivillig bemanding. Vi er spændte på at høre nyt om interessen 
for bogsalget.  
 
Smag på litteraturen – landsbyen læser gennem netværk 
Kulturministeriet har igangsat kampagnen ”Danmark læser”, der gennem initiativer og 
samarbejder med rod i danskernes lokalmiljøer skal få flere til at gå på opdagelse i 
skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne.  
Billund Bibliotekerne har fået tildelt midler fra Kulturstyrelsen til gennemførelse af projekt ”Smag 
på litteraturen – landsbyen læser gennem netværk”, der er blevet til i tæt samarbejde med 
frivilliggruppen fra biblioteket i Vorbasse. Kort fortalt skal der produceres og distribueres 3 

hæfter med smagsprøver på læseoplevelser målrettet Vorbasse under temaerne krimi, sport og 
lokalhistorie. Vi inviterer til tre forfatteraftener, hvor forfatterne vil udfolde deres litterære univers, 
og derefter arbejder vi videre med temaet lokalhistorie i form af et skriveværksted. 
I øjeblikket arbejder biblioteket på at skaffe de tre forfattere, der kommer og fortæller om deres 
bøger i Vorbasse til efteråret. 
 
 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 

 

Inger Enevoldsen  Inge Fredberg 
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