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Kære frivillige 

Håber I alle har haft en god sommer! 

 
Ændring i træffetiden 

Vi har besluttet at ændre træffetiden fra eftermiddag til formiddag med virkning fra september måned.  

Det vil sige, at vi stadig kommer de samme ugedage (første tirsdag og torsdag i måneden), men tidspunktet 

på dagen rykkes frem, så det i stedet matcher jeres formiddagsvagt. 

Fremover er der træffetid i Sdr. Omme første tirsdag i måneden kl. 9.00 – 11.00, og i Vorbasse første 

torsdag i måneden kl. 9.30 – 11.30.  

Grunden til ændringen er først og fremmest, at der ikke længere er frivillig bemanding i Sdr. Omme frem til 
kl. 17.00 men kun til kl. 16.00. Næste gang vi kommer er dermed tirsdag d. 5. september kl. 9.00 i Sdr. 
Omme og torsdag d. 7. september kl. 9.30 i Vorbasse. 

Nyt bibliotekssystem og ny printløsning 

Som I alle nok er klar over, fik vi nyt bibliotekssystem i marts 2017. Overgangen gik i det store og hele rigtig 

godt. De småfejl, der var i starten, er ved at være rettet, og vi er alle blevet fortrolige med systemet. Som et 

resultat af det nye bibliotekssystem, er selvbetjeningsautomaterne blevet lidt langsommere til at indlæse 

materialerne. Hvis I oplever, at en låner har problemer ved automaten, er det en god ide at opfordre til at 

lægge få materialer på ad gangen, og derefter give automaten god tid til at registrere materialerne, før de 

fjernes.  

Her i foråret har både Vorbasse og Sdr. Omme Bibliotek fået installeret printløsningen Princh. Efter lidt 

startproblemer i Vorbasse virker printsystemet nu i begge filialer. Det betyder, at det ikke længere er gratis 

at udskrive i Vorbasse og Sdr. Omme, til gengæld kan de nye printere udskrive i farve. Den nye printløsning 

gør det muligt at sende reserveringslisterne direkte til printeren i de to filialer, hvilket forhåbentlig har gjort 

det lidt nemmere for jer, når I skal finde de reserverede materialer.  

 

Kursus i Borger.dk, e-Boks og bibliotekets hjemmeside 

Fra Vorbasse er der blevet efterspurgt viden om brugen af hjemmesiden, Borger.dk og e-Boks. Derfor vil vi i 

oktober/november tilbyde et lille kursus, hvor vi viser hvilke funktioner på Borger.dk, vi her på biblioteket 

hjælper folk med at bruge. Det er f.eks. bestilling af gult og blåt sygesikringsbevis samt flytteanmeldelse.  

I kurset kommer vi også ind på brugen af e-Boks, eksempelvis hvordan man tilmelder sig digital post fra 

bl.a. forsikringen, eller hvordan man tilmelder sig SMS beskedservice. Desuden forventer vi, at 

hjemmesiden snart skifter udseende. Hvis det sker inden kurset afholdes, vil vi vise, hvordan den nye 

hjemmeside fungerer. Og så er der selvfølgelig plads til at svare på de spørgsmål, I må have.  

 

Vi afholder et kursus både i Vorbasse og Sdr. Omme. Kurset er blot et tilbud, der gør jer klogere på nogle af 

de digitale løsninger som mange bruger. Med kurset forventer vi ikke, at I fremadrettet skal være eksperter 

på områderne, men at I blot får kendskab til det og kan hjælpe lånerne, hvis I har lyst. Det er frivilligt at 

deltage i kurset.  

 

Vi udsender nærmere information om tidspunkt og tilmelding.  



Inger Enevoldsen  Mette Hundebøll 

Bibliotekar  Bibliotekar 

   

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

 

 

 

Tour de biblio  

 

I anledning af Trekantområdets Festuge arrangerer vi lørdag d. 2. september en hyggelig bustur rundt til 

alle kommunens fire biblioteker. Undervejs vil der være Maker aktivitet i Billund, book talk i Vorbasse, 

frokost i Sdr. Omme og afslutningsvis forfatterforedrag i Grindsted.  

Arrangementet er for alle interesserede, men vi vil gerne tilbyde gratis deltagelse til alle frivillige! 

 

Sammen med nyhedsbrevet sender vi programmet for dagen. Her kan I se, at bussen kommer til Vorbasse 

kl. 10:45 og Sdr. Omme kl. 12:20. I den forbindelse vil vi gerne spørge, om der er nogle af jer, der har lyst til 

at sige et par ord om hvilke opgaver I har som frivillige, og hvordan det er at være frivillig i Vorbasse eller 

Sdr. Omme? Det kan være med til at udbrede kendskabet til Vorbasse og Sdr. Omme Bibliotek og jeres 

flotte indsats som frivillige.  

 

Vi håber, mange af jer har lyst til at komme med på turen!  

Tilmelding foregår via mail til Inger: ine@billund.dk senest onsdag d. 30. august.   

 

Julearrangement 

I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen onsdag d. 6. december. Denne dag holder vi det årlige 

arrangement for bibliotekets frivillige. Vi planlægger en workshop, hvor vi blandt andet vil arbejde med 

hvordan vi øger bibliotekets besøgs- og udlånstal. I vil høre mere om det i løbet af efteråret. 

 

Trisse Gejl 

Torsdag d. 14. september er der forfatterforedrag i Vorbasse ved Trisse Gejl. Hun vil fortælle om romanen 
”Ulvekvinten”, der blev nomineret til Blixenprisen i 2016. Derudover kommer hun ind på det øvrige 
forfatterskab samt selve det at strukturere en god roman. Billetter kan købes på bibliotekets hjemmeside: 
billundbib.dk/trissegejl    

Tak  
Til sidst vil vi gerne sige tak til Inger Donslund, der stopper som frivillig og frivilligkoordinator i Vorbasse.  
Stort tak for dit kæmpe engagement og din fantastiske indsats gennem mange år!  
 

 

 

 

 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 
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