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Kære frivillige 
 

Frivilligarrangement 

Tak for en dejlig dag i Billund. Vi håber, I var glade for arrangementet. Forsker Dorte Skot-Hansen indledte 
dagen med et spændende foredrag om 4-rumsmodellen og folkebibliotekernes fremtidige indretning. 
Foredraget var krydret med inspirerende billeder fra hele verdenen. 

Efter frokosten var der rundvisning i det nyrenoverede Billund Bibliotek, og dernæst fulgte et oplæg om 
bibliotekets særlige indsatsområder med gruppearbejde som afslutning på dagen.   

Bibliotekets indsatsområder er følgende: 

 Værtskab – Hvordan er vi gode værter for bibliotekets brugere? 

 Integrationsområdet – kan vi gøre mere for at hjælpe vores nye borgere? 

 Campus og skoletilbud 

 Litteratur og læsning 

Vi blev opdelt i tre grupper, der hver især arbejdede med at genere idéer indenfor indsatsområderne.        
Det er endnu ikke besluttet hvilke idéer, der skal arbejdes videre med og eventuelt føres ud i livet, men I vil 
blive orienteret i løbet af efteråret.  

Forslag gruppe 1: 

Da de første syrere kom til Vorbasse, startede de frivillige en sprogcafé, men det var op ad bakke. Der kom 
kun nogle få mænd og nogle børn. Cykelværkstedet er også kun blevet brugt af drenge. Fremover skal der 
mere struktur på integrationsarbejdet. Man kunne f.eks. prøve at få fat i kvinderne ved at arrangere noget 
tøjsyning.  

Der var efterspørgsel på flere forfatterforedrag til Vorbasse, og så skal man undgå at samle alt for mange 
arrangementer i forbindelse med Trekant-festivalen.  

Vorbasse vil gerne have nyt AV-udstyr.  

Forslag gruppe 2: 

Opdatering af de frivillige på generelle initiativer/tilbud på borgerservice området. Eventuelt et offentligt 
arrangement omkring borgerservice, hvor medarbejdere fra borgerservice kommer ud i filialerne og 
orienterer borgerne. 

Børneteater ønskes. Koordineres med de øvrige biblioteksfilialer, gerne et par gange om året. 

Pop-up bibliotek, flytte biblioteket (smagsprøver) ud af huset til nye og spændende arrangementer i det 
lokale – f.eks. biblioteket på Vorbasse Marked i et samarbejde mellem biblioteksmedarbejdere og de 
frivillige.  

Lån et bibliotek – idéen er at låne bibliotekslokalet (en del) ud til lokale foreninger, f.eks. i 14 dage. 
Foreningen kan dermed promovere sig selv gennem biblioteket, og biblioteket får besøg af nye brugere – det 
kan f.eks. være foreninger af typen frimærke/møntsamlere, altså ikke kommercielle foreninger, der ikke er i 
centret i forvejen.  

Forslag gruppe 3: 

Vi kan sætte små annoncer i lokalavisen der gør opmærksom på bibliotekets mange gode tilbud f.eks. lån en 
pose med sommerferielæsning. På den måde bliver bibliotekets eksistens mere synliggjort end via den 
traditionelle annoncering på de kommunale sider.  
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Der kan med fordel arbejdes på kendskabet til ”bogen kommer” tilbuddet. Vi formoder, at der findes en del 
ældre, der kunne være interesserede i tilbuddet, hvis vi blev bedre til at fortælle om det.  

Måske kunne vi samarbejde med lokale foreninger om arrangementer. 

 

Konference i Sdr. Omme 

Den 24. november kl. 15.00 – 18.40 er der konference i Billund Kommunes fællesprojekt ”Sammen finder vi 
ud af det”. Konferencen kaldes ”Fremtidens Billund Kommune” og er en årlig tilbagevendende begivenhed i 
2015, 2016 og 2017. Her vil borgere eller udvalgte grupper af interessenter få mulighed for at samles og 
drøfte, udvikle og drømme om, hvor Billund Kommune skal bevæge sig hen – især med hensyn til 
samarbejdet med frivillige.                                                                                                                           
Formålet med konferencens oplæg er at dele nogle af de gode erfaringer og fortællinger, der allerede har 
vist sig i kommunen og drøfte hvordan brugerråd og bestyrelser kan inddrages i det arbejde. Det handler 
derfor ikke alene om samarbejdet med frivillige, men i lige så høj grad om, hvordan man skaber en proaktiv 
samarbejdskultur. Omdrejningspunktet er således, hvordan kommune, bestyrelser og frivillige kan tænke 
og handle sammen for at udvikle velfærdspraksis.                 
Dagsordenen vil blive udviklet og offentliggjort, når vi nærmer os dagen, som formentlig kommer til at 
foregå i Sdr. Omme Multicenter. 
 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 
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