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Kære frivillige 

 

Tusind tak for et hyggeligt og godt møde sidst - på trods af det trælse afbud. Det var rigtig dejligt at se 

mange af jer til arrangementet. Vi fik vendt nogle gode og spændende ideer, som vi nu sammen vil afprøve 

i det daglige. Et stadigt tættere samarbejde mellem os er en forudsætning for, at vores dejlige biblioteker 

fortsat kan udvikle sig, og måske kan vi endda få vendt den lidt negative udvikling, som vi p.t. oplever. Det 

er i hvert fald ambitionen.  

Tak for jeres store indsats, vi glæder os til at skabe et endnu bedre bibliotekstilbud i Sdr. Omme og 

Vorbasse i 2018 - sammen med jer. 

Referat 

Ved arrangementet blev vi opdelt i tre grupper, der hver især arbejdede med forslag til nye tiltag.  

Gruppe 1 

Making facilitator Christian Hansen må gerne komme til Sdr. Omme en tirsdag, hvor der samtidig afholdes 

gymnastik for børn. Det er et godt tidspunkt at fortælle om og demonstrere making. Det samme kunne 

arrangeres i forbindelse med Fri Fredag i Vorbasse. Biblioteket i Sdr. Omme kan udlånes til byens spejdere, 

og det er en mulighed, at området foran biblioteket også kan inddrages til formålet. Foreninger som Aktive 

kvinder og Aftenhøjskolen kan med fordel kontaktes med henblik på et samarbejde om arrangementer og 

lignende. Brætspil til fri afbenyttelse i Vorbasse og Sdr. Omme blev foreslået. Brætspilsaftener kunne 

arrangeres, og biblioteket må meget gerne indkøbe brætspil til udlån. Man kunne søge en frivillig til Sdr. 

Omme, der ikke havde vagter, men lavede litteraturquiz eller lignende litteraturformidling og tiltrådte som 

afløser. 

Gruppe 2 

I februar kommer der en kampagne for ereolen og filmstriben ud i filialerne.  

Vi kan skaffe alt ”hurtigt”, og det er værd at reklamere for. Vi kan starte en strikkeklub i Vorbasse, og der 

kan evt. være makeraktiviteter i Ommehallen. Lokale samarbejdspartnere i Vorbasse kunne for eksempel 

være børnehaven, menighedsrådet eller Kultur og Event.  

Hjælp fra Magion biblioteket ønskes med hensyn til inspiration til nye udstillinger. Færdige udstillinger må 

gerne sendes videre ud i filialerne. Ønske om booktalk med intro til nye bøger i Vorbasse og Sdr. Omme. 

Gruppe 3 

Vi kan informere om digitale tilbud ved at lave en god vejledning med et hotline nummer til biblioteket. 

Afholdelse af arrangementer med introduktion til biblioteket og ereolen blev foreslået. 



Vi kunne formidle bedre til de grupper der benytter idrætscentrene samt dem der allerede bruger 

biblioteksrummet til afholdelse af møder osv. Vi kan reklamere i Seniorbladet og kirkebladet. Introduktion 

til dagplejere og fritidsklubber, og mere fokus på trends som for eksempel hækling. Ønske om bogsalg i 

filialerne og gerne brætspilsarrangementer. Ønske om udlån af MP3 afspiller ”Daisy”. Arrangement hvor 

frivillige anbefaler bøger kunne være en god idé.  

 

Udvalgte indsatsområder, der sættes i værk: 

 Lån et bibliotek i Vorbasse. En forening eller lignende låner biblioteket i en periode, hvor de 

udstiller og informerer om sig selv. Dette samarbejde styres af de frivillige. Udover at foreningen 

opnår øget opmærksomhed, kan det være med til at trække nye folk ind på biblioteket.  

 Making i forbindelse med højtider. Makerteamet vil indarbejde disse arrangementer i deres 

planlægning. I vil høre mere til dette, når der er flere informationer.  

 Fokus på digitale tilbud. I februar måned kommer der en kampagne om ereolen og filmstriben. For 

at støtte jer i formidlingen af disse digitale tilbud sender vi nogle ”step by step” vejledninger i 

papirform samt plakater med kasserne. Vejledningerne stammer fra ereolens hjemmeside og 

ekurser.dk. Dem kan I udlevere til lånerne som en ekstra støtte til at komme i gang med brugen af 

de gode tilbud.  

 Booktalks 

Til frivilligarrangementet var et af ”Indsatsområderne” et ønske om booktalks eller lignende arrangementer 

med anbefalinger af nye og/eller gode bøger. Vi har udarbejdet nogle forskellige modeller, I kan prøve at 

arbejde videre med. Vi står naturligvis til rådighed, hvis I har behov for råd, vejledning osv. 

En model for sådanne arrangementer kan være, at I aftaler et møde, hvor I hver især har valgt en bog, I 

gerne vil anbefale. Disse møder kunne holdes et par gange om året, eller hvor ofte I finder behov for det. 

Hvis alle frivillige bare vælger én bog, så giver det hurtigt 10 – 20 forskellige titler. Aftal evt. på forhånd 

hvem der har hvilke bøger, så der ikke kommer gengangere. En udvidelse af denne ide kan være, at I mødes 

filialerne imellem, det vil både give ny inspiration og mulighed for at få mere samarbejde filialerne imellem.  

En anden model kan være, at I skiftes til at have en eller flere anbefalinger med på jeres interne møder. 

Eksempelvis kunne det være oplagt at Sdr. Omme gruppen havde det som et fast punkt på fyraftensmødet.  

En tredje mulighed kan være at få et samarbejde op at køre med læsekredsene, som jo i sagens natur læser 

og diskutere mange forskellige bøger. I Vorbasse har I allerede en velfungerende læsekreds, og hvis det er 

et ønske, kan vi formidle kontakten til en mulig læsekreds i Sdr. Omme.  

Endelig har biblioteket gode arrangementer, hvor I kan få inspiration. Eksempelvis er der et rigtig godt 

arrangement ”Sæsonens bøger” d. 14. februar i Billund, hvor vi får besøg af 3 bibliotekarer fra Aarhus 

Kommunes Biblioteker. I kan læse mere om arrangementet på bibliotekets hjemmeside. Ligeledes kan I 

finde inspiration i vores ugentlige anbefalinger. Den første er ”ugens anbefaling” hvor alle ansatte i Billund 

Bibliotekerne og Borgerservice anbefaler bøger, film osv. Disse kan ses på bibliotekets hjemmeside, 

infoskærme og facebookside. En anden mulighed er hver torsdag på bibliotekets facebookside, hvor I finder 

”Torsdagsnyheder”. Her anbefales 2-4 helt nye bøger. 



Inger Enevoldsen  Mette Hundebøll 

Bibliotekar  Bibliotekar 

   

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

 

Dørtæller 

Ved frivilligarrangementet blev der spurgt ind til, hvordan antallet af besøgende bliver registreret. Vi har nu 

spurgt eksperterne, og forklaringen lød følgende: Ovenover indgangsdøren sidder der en sensor, der 

registrerer hver gang nogen går igennem. Det er dermed personer og ikke antal døråbninger der registreres 

som besøg, og I kan derfor roligt lade døren stå åben, mens I er på biblioteket.    

Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 

Ved arrangementet nævnte Ole, at Aarhus er blevet valgt til Europæisk Frivillighovedstad, og han foreslog, 

at I holder øje med, om der kommer nogle gode tiltag, vi også kan benytte. I får linket til hjemmesiden her: 

https://www.aarhus.dk/da/aarhus/Frivillig-i-Aarhus/Frivillighovedstad-2018.aspx 

Kursus om digitale tilbud 

I november 2017 afholdt Mette H. et kursus i Vorbasse, hvor emnerne var digitale tilbud og genopfriskning 

af bogopsætningsreglerne.  

De digitale tilbud, der blev givet en kort præsentation af, var ereolen, ereolen global og filmstriben. 

Desuden var bibliotekets nye hjemmeside lige på trapperne, derfor fik Vorbasse folkene mulighed for at se 

det nye design samt de nye søgemuligheder. Billund Kommunes nye hjemmeside oplevbillund.dk blev 

endvidere kort gennemgået. Da der var kommet nye frivillige på Vorbasse bibliotek, gennemgik vi 

bogopsætningsreglerne hvilket gav anledning til mange gode snakke, udveksling af erfaringer osv.  

Tak for den store opbakning til kurset. Det var en fornøjelse at undervise så engagerede elever.  

Det er aftalt, at de frivillige i Sdr. Omme tager kurset op på deres næste fyraftensmøde. Hvis der er ønske 

om et lignende kursus i Sdr. Omme, vil Mette glædeligt afholde det.  

Oplev Billund 

Nu er Billund Kommunes nye hjemmeside Oplev Billund gået i luften. I kan finde den her: 

http://www.oplevbillund.dk/.  

Hjemmesiden giver et overblik over en del af de fritids- og kulturelle aktiviteter, der findes i kommunen. 

Blandt andet kan I finde kommende arrangementer i kommunen under menuen ”Det sker”. Hjemmesiden 

indeholder desuden en vejviserfunktion, så det er blevet nemmere at finde ud af, hvor man eksempelvis 

kan gå til guitarundervisning, fodbold og meget andet. 

Mette H. er en af redaktørerne på hjemmesiden, så hvis I har spørgsmål eller forslag til Oplev Billund, er I 

meget velkomne til at skrive eller ringe. I må også meget gerne reklamere for hjemmesiden hos jeres lokale 

foreninger og andre interessenter.  

 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 
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