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Kære frivillige 
 

Hermed er der nyt fra biblioteket. 

Udlånstal 

De sidste 4 måneders udlånstal sammenlignet med samme periode sidste år: 

Vorbasse  
1. februar 2016 – 1.juni 2016    

Sdr. Omme  
1. februar 2016 – 1. juni 2016 

2995 2330 
 
Vorbasse  
1. februar 2015 – 1. juni 2015 

 
Sdr. Omme  
1. februar 2015 – 1. juni 2015 

2955 2595 
 

Efter genåbningen af Vorbasse Bibliotek er der registreret 40 udlån flere end sidste forår. I Sdr. Omme er 
udlånet i samme periode faldet 10 %, hvilket er en opbremsning i nedgangstakten, hvis man sammenligner 
med faldet over en længere periode.  

Udlånstal for et helt år sammenlignet med året før: 

Vorbasse Sdr. Omme 
1. juni 2015 – 1. juni 2016 1. juni 2015 – 1. juni 2016 
7851 7385 
 
Vorbasse 
1. juni 2014 – 1. juni 2016 

9176 

 
Sdr. Omme  
1. juni 2014 – 1. juni 2015 
8844 

 

Tallene viser, at der i Vorbasse mangler, hvad der svarer til knap to måneders udlån. Det passer med 
lukkeperioden i december/januar i forbindelse med bibliotekets modernisering. I Sdr. Omme er nedgangen 
for udlånet 16 %.  

 

Kort nyt  

Indimellem opstår der problemer med at udskrive reserveringslisterne i Sdr. Omme. Derfor er der kommet et 
ønske om, at centerleder Henrik Knudsen fremover får tilsendt listen fra biblioteket som ”back up”. Henrik har 
sagt ok til ønsket dog med det forbehold, at det kun er undtagelsesvis de frivillige henter listen hos ham, da 
det ikke er sikkert, han er til stede på kontoret, når listen er aktuel.  

Indtil nu har åbningstidspunktet for Vorbasse Bibliotek været kl. 8.00 på alle hverdage. Vi er blevet 
opmærksomme på, at bibliotekets indgangsdør følger centrets åbningstider, og dermed er det muligt at 
komme ind på biblioteket allerede fra kl. 6.00. Morgensvømmerne har oplevet, at de godt kunne komme ind 
på biblioteket men ikke havde mulighed for at låne og aflevere materiale, da automaten endnu ikke var 
tændt. Automatens opstartstidspunkt og bibliotekets officielle åbningstid mandag-fredag er nu blevet ændret 
til kl. 6.00.  

Ligesom sidste år er vi tilbage med træffetid i september, hvor vi kommer til Vorbasse torsdag d. 1/9 kl.15-17 
og Sdr. Omme tirsdag d. 6/9 kl. 15-17. 



Inger Enevoldsen  Inge Fredberg 

Bibliotekar  Bibliotekar 

ine@billund.dk tlf.: 72131508 ifr@billund.dk 

 

Rundvisning på Billund Bibliotek 

Lørdag d. 21. maj slog Billund Bibliotek dørene op efter omfattende modernisering. Vi er meget glade for 
resultatet, og håber I har lyst til at komme og opleve det nye bibliotek der byder på nytænkende indretning 
og talrige udfoldelsesmuligheder for både børn og voksne.  

Derfor vil vi gerne invitere jer til rundvisning på Billund Bibliotek i slutningen af august kombineret med 
frokost i Café Bonita og evt. et foredrag. Arrangementet kommer i stedet for det årlige arrangement for 
frivillige i december, som vi hermed rykker frem til august. 

Vi arbejder på at få arrangementet på plads og udsender snarest en invitation til jer alle med mere info og 
tilmeldingsfrist. Vi håber, mange af jer har lyst til at komme. 

 

God sommer! 

 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 

 

 

tlf.: 72131481 
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