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Kære frivillige 
 

Håber, I alle har det godt. Nu er det blevet tid til lidt nyt fra biblioteket, og I må gerne særligt fæstne 

jer ved det første punkt. 

Mødeinvitation 

I januar havde vi et fint fællesarrangement, hvor det blev aftalt, at vi i løbet af foråret ville invitere 

jer til infomøde om værtskab og persondataforordning, også kaldet GDPR.  

Dette møde bliver onsdag d. 12. juni kl. 09.00 – 12.00 i mødelokale 2 i Magion.  

Vi starter mødet med kaffe og rundstykker. Derefter vil vi informere om service/værtskab, og 

kommunens databeskyttelsesrådgiver, Trine Meinild, kommer med et oplæg om de ændrede 

GDPR-regler.  

Vi håber, I alle har tid og lyst til at komme. Send en mail til ine@billund.dk for tilmelding senest 

tirsdag d. 11. juni. 

Planlægning af feriearrangementer 

Vi er i fuld gang med at planlægge sommerferiearrangementer i uge 27. Er I interesserede i at der 

kommer et arrangement i Vorbasse og Sdr. Omme i denne uge?  

Vi kan eventuelt sende materialer ud til en selvkørende aktivitet (f.eks. perler). Meld gerne tilbage 

med ønsker eller gode idéer. Det samme gør sig gældende for uge 42, hvor vi ligesom sidste år vil 

arrangere et spændende program for efterårsferien, der også indeholder tilbud ude i filialerne.   

Sommerferieudstillinger 

Magion og Billund har i flere år haft udstillinger med genrekasser op til sommerferien, hvilket har 

været en stor succes. Genrerne kan være kærlighed, slægtsroman, nordiske krimi, humor, og 

mange lånere er glade for at kunne stå og ”bladre” mellem bøgerne.  

Udstillingen er nem at sætte op. Vi sørger for plakater og beskrivelser på kasserne, men da 

udstillingen er meget populær, kræver den ofte genopfyldning med bøger fra hylderne. Det er 

allerede aftalt, at konceptet afprøves i Sdr. Omme i den kommende sommerferie, og hvis I i 

Vorbasse gerne vil have en lignende udstilling, så skriv til Mette H (mhu@billund.dk). 

eReolens nye app 

Der er kommet en ny app til eReolen. Den har allerede før jul været tilgængelig for brugere af iOS 

enheder, og nu er den nye app endelig klar til android-enheder.  

Indtil videre hedder den nye app ”eReolen ny”, men når den gamle app forsvinder i løbet af et par 

måneder, kommer app’en blot til at hedde ”eReolen”. 

eReolens nye app har et forbedret design med mere inspiration til lånerne. Desuden er 

søgefunktionen forbedret, og det er blevet hurtigere at fortsætte læsningen og lytningen via play-
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knappen i bunden af app’en. Ud over dette indeholder app’en nu også engelske titler fra eReolen 

Global og forskellige podcasts.  

Hvis den nye app driller jer, eller I får spørgsmål fra lånerne, er I som altid meget velkomne til at 

tage fat i os.  

 

Med venlig hilsen på bibliotekets vegne 
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