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Kære frivillige 

 

Onsdag den 9. oktober blev der afholdt fællesarrangement for de frivillige i Vorbasse og Sdr. 

Omme 

Det foregik i Sdr.Omme Multicenter, hvor biblioteket fik sit nye lokale i foråret.   

Lone og de lokale frivillige præsenterede det dejlige bibliotekslokale for gæsterne fra Vorbasse, og 

så viste centerleder Henrik Knudsen rundt i det nyindrettede multicenter.  

Der var stor interesse for at se de mange sportslokaler og den helt nye cafe med køkken.  

En del af centeret er stadig under renovering, så der sker hele tiden nyt.  

 

Ole Bisbjerg holdt et oplæg om det offentliges digitaliseringsstrategi, som udfolder sig i flere bølger 

og startede i 2012. Et vigtigt element er, at en del myndighedsområder efterhånden overgår til 

selvbetjeningsløsninger – altså hvor borgerne selv betjener sig på nettet.  

Det er sket for flytning, sundhedskort og daginstitutionspladser. 

Lige for tiden er det hotteste emne Den digitale postkasse. Virksomheder, dvs. alle der har et CVR-

nummer, skal have en digital postkasse inden d. 1. november. For private kræves det først om et 

år. Bibliotekar Mette Kulmbach i Magion er rådgiver på dette område, og man kan se mere på 

hjemmesiderne www.borger.dk og www.virk.nu.  

Mange er usikre, men kan blive selvhjulpne med støtte fra borgerservice, biblioteket eller 

bekendte.  

Som sidste mulighed kan man blive godkendt som ikke-digital af Borgerservice.  

 

Susanne Hvalsøe er ny koordinator i Sdr. Omme. Hun kunne fortælle, at annoncering efter nye 

frivillige gav så godt resultat, at man fik to nye faste og tre afløsere.  

Hun fortalte også om bibliotekets strikkecafe. Det er en stor succes, og for tiden er der 17 

medlemmer. Mere erfarne strikkere og nybegyndere mødes og udveksler tips og opskrifter, og 

man køber kaffe og kage fra centerets cafe.  

 

I Vorbasse har man lavet en flot folder, der bliver husstandsomdelt. Den beskriver bibliotekets 

tilbud og omtaler bl.a. Bogen-kommer-ordningen, som nok ikke er kendt af alle. Den går ud på, at 

lånere kan få bragt bøger ud en gang om måneden, hvis de ikke selv kan komme og hente.  

Desuden har folderen en afstemningsliste over tidsskrifter, så borgerne kan få et andet udvalg af 

blade og magasiner, hvis der er stemning for det. Markedet ændrer sig hele tiden, og interesser 

skifter.  

 

Nye bøger er et stort ønske fra alle bibliotekslånere. Der købes fælles ind til hele kommunen og 

bøgerne fordeles til de enkelte afdelinger i forhold til størrelse og udlån. Men i virkelighedens 

verden er de mest omtalte bøger altid reserveret på forhånd, så der er ikke så meget spændende 

at dele ud af. Vi gør os umage for at tilgodese de små biblioteker og sender bøger med ud, som 

stadig er spændende, selv om de ikke er splinternye. Biblioteket laver ikke nyhedslister, men der 

var tale om, at nogle frivillige vil fremlægge bogtillæg fra Politiken eller andre aviser.  

Biblioteket opfordrer også de frivillige til at melde ind til bibliotekarerne i Magion pr. tlf. eller mail, 

hvis der mangler bestemte materialer. F.eks. pege- og billedbøger, hvis Dagplejen har tømt 

krybberne.  

 

Den planlagte træffetid i de selvbetjente biblioteker er nu ført ud i livet. Bibliotekarerne Lone 

Ugelvig og Inge Fredberg besøger på skift de to biblioteker. 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.nu/


Den første tirsdag i hver måned kl. 14-16 får Sdr. Omme besøg, og i Vorbasse er det den første 

torsdag i måneden kl. 16-18. Vi har en bærbar computer med, så vi kan oprette nye lånere og give 

pinkoder til andre. Desuden får vi tid til at tale med de frivillige og lånerne og til at lede efter 

bortkommet materiale o.l. Der er blevet taget godt imod tilbuddet, og vi har oprettet en del lånere. 

 

Ordningen med transport af materialer mellem de selvbetjente filialer og Magion bliver lavet om fra 

1.1.2014. Magions pedel Allan Mastrup overtager kørslen, så den kan flettes ind i anden kørsel fra 

Magion. De nærmere detaljer bliver meldt ud senere, men kørslen bliver på de samme dage som 

hidtil.  
 
 
Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 
 
Inge Fredberg 
Bibliotekar  
ifr@billund.dk tlf.:7213 1481                                                                                                   
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