
Nyhedsbrev 12     13.06 13 

 

Kære frivillige 

 

Mandag den 22. april kl. 14 blev det nye bibliotekslokale i Sdr Omme indviet med deltagelse af 

mange af byens borgere. Lokalet fremtræder lyst og venligt til glæde for såvel de frivillige som 

brugerne. Se nærmere i dette link: http://billundbib.dk/10/blog/sdr-omme-bibliotek-flotte-rammer 

 

Da vi, som i Grindsted og Billund gerne vil kunne se hvor mange der benytter biblioteket, vil der 

snarest blive installeret en dørtæller ved indgangen til Vorbasse bibliotek. Det bliver sværere at få 

samme funktion i Sdr. Omme, da adgangen til biblioteket her er en almindelig dør. Men vi arbejder 

på sagen. 

 

For at styrke samarbejdet mellem bibliotekspersonalet og afdelingerne med frivillig betjening har vi 

planer om fra efteråret at etablere en fast træffetid for borgere og frivillige i Sdr. Omme og 

Vorbasse. Planen er at være til stede på biblioteket én gang om måneden fra efteråret. Vi vil sørge 

for at medbringe en bærbar computer, så der også vil være mulighed for at blive oprettet som 

låner. Nærmere om dette senere 

 
Folkemødet på Bornholm finder sted 13. – 16. juni. Ole Bisbjerg er inviteret til at deltage i debat 
sessionen: Frivillighed og velfærd – fremtidens ressource eller et nødvendigt onde”? 
Arrangementet finder sted fredag eftermiddag. Det er tænketanken Fremtidens Biblioteker, der 
arrangerer. Ordstyrer er Clement Kjersgaard og deltagere i panelet er: 

• Knud Aarup, direktør, Socialstyrelsen 

• Ole Bisbjerg, chef for bibliotek og borgerservice, Magion  

• Pernille Drost, formand, Bibliotekarforbundet 

• Hanne Thomsen, sekretariatsleder, Det boligsociale Fællessekretariat i Slagelse Kommune 

bestyrelsesmedlem Center for Frivilligt socialt arbejde mm.   

• Christine Buhl Andersen, KØS Museum for kunst i det offentlige rum, formand 

Organisationen Danske Museer (ODM) 

I kan læse mere her: http://db.dk/tænketank 

 

Ligesom sidste år vil vi gerne invitere til et arrangement for jer alle. Reserver derfor allerede nu 
onsdag den 9. oktober. Biblioteket er vært ved et stykke mad og vil ved samme lejlighed give et 
fagligt input. Invitation sendes ud efter sommerferien. 
 
 
Til sidst vil vi ønske jer en god sommerferie. 
 
 
Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 
 
Lone Ugelvig 
Bibliotekar og koordinator i de selvbetjente biblioteker 
lu@billund.dk tlf.:7213 1488                                                                                                     


