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Kære frivillige 

Så er det igen tid til lidt nyheder og opdatering. 

Smag på litteraturen i Vorbasse 
Projekt ”Smag på litteraturen – landsbyen læser gennem netværk” nærmer sig nu sin afslutning. I efteråret 
blev der omdelt hæfter med smagsprøver på henholdsvis krimier, sportsbøger og bøger med lokalhistoriske 
emner. Der blev også afholdt tre velbesøgte forfatteraftener inden for de samme emner. Her i januar og 
februar har journalist og forfatter Anette Jorsal ledet et skriveværksted inden for lokalhistorie. Der har været 
tretten engagerede deltagere. 

Hele projektet afrundes mandag d. 7. marts kl. 16.30-18 i Vorbasse fritidscenter. Til dette arrangement er 
alle velkomne, og man behøver ikke tilmelde sig.  

 Det foreløbige program indeholder bl.a.: 

Præsentation af resultaterne af den afholdte læseundersøgelse i Vorbasse-området. 
Et antal borgere er blevet interviewet pr. tlf om deres læsevaner både før projektets start og for ganske nylig. 

Jeremy Watts fortæller generelt om projektets forløb. 

Der serveres et let traktement med anledning til snak og erfaringsudveksling. 
Der læses op fra nogle tekster, som blev produceret i det lokalhistoriske skriveværksted. 

Der bliver uddelt et hæfte med uddrag, som man kan tage med hjem. 

Nyindretning i Vorbasse 

I Vorbasse er biblioteket blevet nyindrettet, og fokus har bl.a. været på lys og luft. Vi har lavet et bånd af 
skråhylder på alle reolerne, og der er kommet mange steder med tallerkenrækker/gallerihylder på væggene. 

Tanken er, at skråhylderne på reolerne fyldes med bøger fra samme reolfag, dvs. den lodrette hylderække, 
som hylden er en del af. Bøgerne skal stå så tæt, at de rører ved hinanden. Tallerkenrækkerne på væggene 
skal fyldes med bøger fra hele det område, som de præsenterer. Materialer på tallerkenrækkerne skal stå så 
tæt, at de næsten rører ved hinanden. Hvis der ikke er udlån i bøgerne på tallerkenrækkerne (fx ved ung), så 
må I meget gerne bytte dem ud ind i mellem. 

Ud over de nye udstillingspladser er der kommet et ungeområde med et kravle-/ flyde podie. Her er det 
meningen, at man kan opholde sig og bare være og måske kigge i en bog eller spille et spil. 

I børneområdet har vi fået lavet en flot scene, hvor man iført det fine nye klæd-ud-tøj kan optræde under den 
solgule lampe. 

Der er også kommet en krea-væg, hvor man kan øve sig i at skrive med magnetbogstaver, og man kan 
bygge sjove geometriske figurerer med farverige magneter. 
 
Renovering af Billund Bibliotek 

Billund Bibliotek flyttede i december hele sin samling over i teatersalen i Billund-centret. Her er der nu udlån 
og borgerservice, og trods de noget snævre rammer fungerer det udmærket. Tilbageflytningen sker i maj, og 
der planlægges en storstilet åbning d. 21. maj. Også i ugerne efter vil der være mange spændende 
arrangementer. Kom selv og se. 
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Udlånstal 

Op til julearrangementet i december lavede vi en optælling af udlånet i de første tre kvartaler af året 2015. 
Det så rigtig fint ud i Vorbasse, hvor der var en lillebitte stigning – som den eneste biblioteksafdeling i Billund 
kommune. Desværre er tallene ellers nedadgående i hele landet. Meget af aktiviteten går over på de digitale 
materialer som f.eks. netlydbøger og E-bøger. I Sdr. Omme var der en nedgang på godt 15 %. Den er 
desværre forstærket i månederne okt- feb inkl. Her er nedgangen på 20 % i forhold til de samme måneder 
året før. 

I denne periode giver det ikke mening at tælle udlån i Vorbasse, som har været lukket halvdelen af tiden, 
men det bliver spændende at se, om den meget flotte renovering giver plus på aktiviteten fremover. 

Månedens bog – ny service 

I Magion og på Billund bibliotek har vi i mange år hver måned haft en bestemt bog, som vi har mange 
eksemplarer af, og som bliver sat frem på et meget synligt sted i biblioteksrummet. Samtidig bliver der sendt 
pressemeddelelser, som ugeaviserne er ret flinke til at optage. 

Den ordning udvider vi nu til  Vorbasse og Sdr. Omme. Det bliver sådan, at Vorbasse får samme bog som 
Billund og Sdr. Omme den samme som Magion. I Vorbasse startede vi med februars bog allerede på 
åbningsdagen d. 28. januar. Sdr. Omme kommer først med fra marts. (Desværre er det gået helt galt i 
Midtjysk Ugeavis d. 16/2. Der står, at Sdr. Omme er med allerede, og til gengæld er det Billund og Vorbasses 
bog der omtales). 

Men fremover vil der komme en portion bøger tæt på d. 1. i måneden. De er helt klar til at sætte frem, og der 
hører en lille plakat med. 

Der må kunne findes plads til en håndfuld bøger på det nye udstillingstårn i Sdr. Omme, og i Vorbasse er der 
god plads på udstillingsøen. 

 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 
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