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Kære frivillige 

Vi håber, I alle har haft en rigtig god sommer! 

Hermed kommer der lidt nyt fra biblioteket.  

Kulturuge  

I uge 42 vil det summe af liv på Billund Bibliotekerne.                                                               

Billund Bibliotekerne og Borgerservice sætter nemlig gang i efteråret med et brag af en Kulturuge. 

Vi vil gerne dele vores glæde ved kultur, oplysning og information og byde alle velkommen til en 

lang række spændende aktiviteter og arrangementer. Det bliver en alsidig og sjov Kulturuge med 

fokus på kreativitet, leg og læring, og der vil være noget for alle aldersgrupper med gratis adgang 

til samtlige arrangementer.  

Det foreløbige program er vedhæftet mailen med nyhedsbrevet, og som I kan se, vil der være 

arrangementer på alle fire biblioteker. Det kreative arrangement ”Lav papirsmykker” og ”Klovnen 

Tapé” vil foregå inde på biblioteket i Vorbasse, og i Sdr. Omme er der ”Syng og Leg” med Karina 

Holgersen i multisalen. Det vil være dejligt, hvis nogle af jer vil tage imod de optrædende på 

dagen. Ønsker I at søsætte flere arrangementer i Vorbasse eller Sdr. Omme i Kulturugen, må I 

gerne melde tilbage til Christian Hansen: cha@billund.dk.  

Månedens bog bliver udvidet                                                                                                        

Fra september udvider vi konceptet Månedens bog. Ud over at sætte en spændende roman frem, 

kommer der nu også månedens fagbog og månedens børnebog. Fremover vil de tre månedens 

bøger være de samme titler i Grindsted/Sdr. Omme og tre andre titler i Billund/Vorbasse. 

Månedens bog har været en stor succes gennem mange år, og det håber vi selvfølge også bliver 

tilfældet med de nye typer af månedens bog.  

Ny biblioteks app 

Der er lanceret en ny biblioteks app, hvor lånerne har mulighed for at forny, søge, reservere, blive 

inspireret og meget mere. App’en hedder blot ”Biblioteket” og er hele dit bibliotek samlet i 

miniformat. Du kan hente den til både iPhone og Android-enheder.  

Første gang du åbner app’en skal du logge ind og herefter huskes din profil. Hvis du ønsker det, 

kan du slå ”push notifikation” til. Så modtager du beskeder, når dine reserveringer er klar til 

afhentning, eller når det er tid til at aflevere lånte materialer. 

I app’en kan du også finde inspiration til nye bøger, da der er flere inspirationsbånd med forskellige 

temaer. Hvis du ønsker at se mere om et materiale, skal du blot trykke på det, så får du mulighed 

for at reservere materialet eller se, hvor det befinder sig. Hvis du ønsker at låne en e-bog eller en 

e-lydbog åbnes E-reolen direkte fra appen. Du kan også tilmelde dig bibliotekets arrangementer 

via app’en. 

Bibliotekets app kan i bund og grund det samme som vores hjemmeside, men for nogle lånere vil 

den være nemmere bruge, da den er mere enkel og ligetil. Hvis du gerne vil vide mere om den nye 

biblioteks app eller have hjælp til at bruge den, så tag fat i os evt. i træffetiden.  



Inger Enevoldsen  Mette Hundebøll 

Bibliotekar  Bibliotekar 
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Lån et bibliotek 

Til frivilligarrangementet i januar blev det aftalt, at idéen med at give foreninger mulighed for at 

benytte biblioteksrummet skulle afprøves i Vorbasse. Derfor var der på Vorbasse bibliotek i april, 

maj og juni måned mulighed for at ”låne” en udstillingsplads i biblioteket. Det er der flere 

foreninger, der har benyttet sig af, og det har givet nogle rigtig flotte og anderledes udstillinger.  

Konceptet ”Lån et bibliotek” har desuden været Billund Kommunes bidrag til et større projekt kaldet 

”Slip kvadratmeterne løs” som foregik hen over foråret på trekantområdets biblioteker. Projektet gik 

ud på, at hver af de deltagende biblioteker skulle komme med et koncept for, hvordan vi kan give 

en del af biblioteksrummet tilbage til borgerne. 

Først i juni blev der afholdt en afsluttende temadag, hvor alle deltagende biblioteker fremlagde 

deres forskellige koncepter. Blandt publikum og de andre deltagende biblioteker var der stor ros til 

konceptet fra Vorbasse. Tilhørende var enige om at de kunne se konceptet fungere på deres egne 

biblioteker.  

Igen skal der lyde en stor tak til de frivillige på Vorbasse Bibliotek, som har lagt et stort arbejde i at 

få kontakter til foreningerne i Vorbasse og som har stået for at lave de spændende udstillinger.  

 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 
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