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Kære frivillige 
 

Håber, I er kommet godt ind i det nye år!  Hermed får I årets første nyhedsbrev, der er fyldt godt op med 

informationer. 

Bogsalg i Sdr. Omme 

Vi har været i gang med en grundig kassation i Sdr. Omme. Hele beholdningen er blevet gennemgået, og 

det har skabt bedre plads på hylderne. Især faglitteraturen stod alt for tæt.  

Det ene stativ til musik, spil og film er fjernet, og det giver et mere åbnet indtryk, når man træder ind på 

biblioteket. Alle de kasserede materialer kan købes ved det kommende bogsalg.   

 

Tirsdag d. 7. februar kl. 14-18 afholder vi bogsalget. Henrik og Niels er meget hjælpsomme og sætter det op 

i forhallen i området foran biblioteket. Her er det mest synligt, og der er bedst plads. Biblioteket sørger for 

annoncering snarest, og da vi ikke har mulighed for at modtage hverken Dankort eller Mobilepay, bliver der 

kun tale om kontant salg. Det vil også fremgå i annoncen og på plakater/hjemmeside.  

Nyt bibliotekssystem 

Den 6. -8. marts overgår vi til et nyt bibliotekssystem. I vil som frivillige ikke mærke nogen forskel efter 

skiftet, da der er tale om det system, som er bibliotekarernes arbejdsredskab.  

Skiftet betyder, at vi er nødt til at lukke helt ned i Vorbasse og Sdr. Omme. Dørene bliver låst d. 6.-8. marts, 

da vi ikke har mulighed for at styre lån og aflevering uden personale. Der er heller ingen kørsel i dette 

tidsrum. I Billund og på Magion Biblioteket holder vi åbent for aflevering af materialer, men det vil ikke 

være muligt at låne. Torsdag d. 9. marts åbner vi som normalt på alle biblioteker.  

 

Skiftet betyder desuden, at vi lukker for fjernlån d. 24. februar. Det vil sige, at alle materialer, der er bestilt 

fra andre biblioteker, ikke kommer ud til filialerne før efter d. 9. marts. I uge 9 er det dermed kun 

reserveringer på bibliotekets egne materialer, der kommer til Vorbasse og Sdr. Omme.  

 

Hjemmesiden vil også være påvirket af skiftet. I lukkedagene vil det ikke være muligt at søge, se status eller 

reservere. Efter skiftet vil hjemmesiden køre som normalt med undtagelse af at man ikke længere kan 

oprette sig selv som låner ved hjælp af NemID. Funktionen kommer først med i en senere version, og derfor 

må vi desværre undvære den i en periode!  

En anden forandring er status for reserveret materiale. Når man reserverer et materiale, der er udlånt, er 

det ikke muligt at se, om der er andre, der har reserveret materialet. Der står 0 ud for reserveringer. Det er 

en fejl, og vi ved desværre ikke, hvornår den bliver rettet.  

 

Telefon 

Opkald til Magion Biblioteket går direkte til telefonen i udlånet. Vagten er ofte optaget af at ekspedere, og 

derfor kan det godt være svært at komme igennem. Vi går meget rundt, og når derfor ikke altid at tage 

telefonen. Desuden kommer telefonen i anden række efter de lånere, som vi er i gang med at ekspedere.  

Vi kan kun opfordre til at ringe igen og igen, indtil telefonen bliver taget.  

Hvis I ringer før kl. 10.00, skal I ringe til dette nummer: 79727211. Det er er den kommunale omstilling. 



Møder med frivillige i Vorbasse og Sdr. Omme 

Tak for to gode møder i november! Der blev diskuteret mange spændende idéer, og vi arbejder videre med 

tiltagene. 

 

Læsekreds – også i Sdr. Omme? 

Et af tiltagene var at starte en læsekreds i Sdr. Omme. På Vorbasse Bibliotek har der i flere år været en 

velfungerende læsekreds, hvor 9-10 personer mødes en gang om måneden og snakker om en bestemt bog, 

som de alle sammen har lånt på biblioteket og læst. Kredsens deltagere vælger selv bøgerne, som vi 

bestiller fra biblioteket i Magion og sender ud med kassen på en aftalt dag. Hver enkelt person får besked 

med afhentningsnummer som ved alle andre bestillinger. Meget efterspurgte bøger må man vente lidt 

med, men selv næsten nye bøger kan skaffes, hvis de ikke har lang reserveringskø.  Det er en dejlig måde at 

få læst nogle bøger, som man måske aldrig selv havde tænkt på at låne. Og man får mere ud af oplevelsen 

ved at få andre læseres synsvinkel og mening. Antallet af deltagere vil typisk være mindst fire og højst tolv. 

Vi vil meget gerne være med til at forsyne en lignende læsekreds i Sdr. Omme, hvis der er interesse for det.  

Ny printløsning 

Ved møderne blev der desuden fortalt om den nye printløsning ”Princh”. Hidtil har det været gratis at 

udskrive i Vorbasse og Sdr. Omme, men fra starten af marts måned skal man også i filialerne betale med 

kreditkort for at kunne udskrive. Vi vil selvfølgelig informere jer nærmere om den nye printløsning, når den 

træder i kraft i Vorbasse og Sdr. Omme.  

 

Udlånstal  

2016 Sdr. Omme Vorbasse 
Januar 724 128 
Februar 553 994 
Marts  586 814 
April 664 624 
Maj  527 563 
Juni 514 744 
Juli  681 689 
August  657 602 
September 471 750 
Oktober 543 884 
November 644 769 
December 372 430 
 

Det lave udlånstal i januar i Vorbasse kan forklares med lukkeperioden i forbindelse med moderniseringen.  

 

Samlet udlån Sdr. Omme Vorbasse 
2015 7647 8549 
2016 6936 7991 
 

 

 

 

Ny koordinator 



Inger Enevoldsen  Mette Hundebøll 

Bibliotekar  Bibliotekar 

   

ine@billund.dk tlf.: 72131508 mhu@billund.dk    tlf: 72131479 

 

Inge Fredberg har valgt at gå ned i tid fra 1. februar. Hun er derfor ikke længere tilknyttet filialerne som 

koordinator. Ny koordinator er Mette Hundebøll. Hun er 36 år, nyuddannet og nyansat. Mette glæder sig 

meget til at møde jer alle.  

 

Blandet info 

Alle PlayStation 2 spil er fjernet fra bibliotekerne. Det samme gælder børnecd’er i Vorbasse og Sdr. Omme - 

både musik og historier. Der var meget lidt udlån på materialet. Derudover vil der fremover i Sdr. Omme 

kun være lydbøger på MP3. 

 

Pas på ikke at fylde for meget i de to kasser, Allan skal hente. De må kun være trekvart fulde. Hvis der ikke 

er plads til det hele, så ring ind til Magion og bed om en kasse mere eller skriv til Allan på ama@billund.dk  

 

 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 
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