Hvordan startede det:
Indtil 2006 havde Orø bibliotek fungeret som en filial til Holbæk Bibliotek, med to åbningseftermiddage om ugen, tirsdag og torsdag - med personale fra Holbæk Bibliotek
I 2006 overgik Biblioteket til at være et såkaldt Lokalbibliotek i skoleregi, slået sammen
med skolebiblioteket, og åbningstiden blev ændret til en eftermiddag samt to formiddage
om uge. Med stor succes.
Holbæk Bibliotek havde en kørselsordning til byens skoler, og fast hver uge blev der
således afhentet og leveret materialer fra Hovedbiblioteket.
Skolens skolebibliotekar, Mai-Britt Just, fungerede som bibliotekar i disse åbningstider for
Orøs befolkning. Det betød rent faktisk, at timerne blev taget ud af skolens samlede tildeling
til undervisning. I disse to første år frem til 2008 eller 2009 fik skolen kompensation for at
dække disse timer.
Da kommunens øvrige lokalbiblioteker efter få år lukkede igen, fik Orø lov at bestå, men
kompensationen bortfaldt, så nu var det reelt skolens timetildeling til undervisning, der
finansierede dette arbejde.
I forbindelse med ændring af skolestrukturen i Holbæk Kommune pr. 1. august 2012 og
dermed sammenlægning af skoler, stod det klart, at der ikke længere var midler til at skolen
kunne holde biblioteket åbnet med lærertimer. Noget måtte ske, og vi handlede meget
hurtigt.
Ud fra Holbæk Kommunes beskrivelser af frivillighedsarbejdet og mulighed for at søge
midler, ansøgte vi i samarbejde med Bjørn og Gustaf fra Holbæk Bibliotek om midler til at
oprette et lokalbibliotek med frivillige, og det lykkedes. 1. januar 2013 startede en ny epoke
for Orøs bibliotek.
Hvad er der sket indtil videre
Vi startede 1. januar 2013 med 8 frivillige, en ugentlig åbningstid, og en aftale om
udveksling af materialer til og fra Holbæk, idet al hidtidig materialekørsel fra

hovedbiblioteket til skolerne ophørte denne dato. Så Holbæk bibliotek leverer nu en kasse
med bestilte materialer til Orøfærgen onsdag formiddag, og på Orø-siden henter og
afleverer Helle Holte hver onsdag afleverede materialer den anden vej.
Nogle frivillige ville gerne som ekstra service holde åbent lørdag formiddag, hvilket har
været en succes.
Vi lavede brugerundersøgelser om ønsker til arrangementer, og derudfra har vi etableret IT
undervisning, læseklub med stor succes, slægtsforskning, foredrag, julearrangement, mm.
Dette har kunnet lade sig gøre, man kan endda gå så langt som til at sige, at det står og
falder med de af kulturudvalget tildelte midler over en to-årig periode. Uden dem, ville disse
kulturelle tiltag ikke kunne lade sig gøre.
Vi afholder møder 4 gange om året, hvor Mai-Britt Just, daglig leder, Helle Holte, frivillig
koordinator og de frivillige fordeler nye vagter, gør status, laver nye aftaler om kommende
arrangementer for den kommende periode mm. Disse aftaler offentliggøres i lokalbladet
Orønyt, ved opslag på øen samt evt. øens hjemmeside.
Status og fremtidsperspektiver
Vi har nu snart gennemført det første år med stor succes og med stor tilslutning fra
lokalbefolkningen, både børn, unge og ældre beboere, som alle er meget glade for at kunne
få den hjælp og service, vi har tilbudt. De af de frivillige udtænkte ideer til andre kulturelle
tiltag er også blevet mødt med stor tilslutning og stort fremmøde.
Vi har netop (2. oktober) sammen med de frivillige evalueret vores første 9 måneder som
frivillighedsbibliotek:
• Det er uhyre vigtigt med den økonomiske ballast, vi har fået fra kommunen, idet vi
derved har kunnet tilbyde beboerne kvalificerede servicetilbud og kulturtilbud.
• Samarbejdet med Holbæk Bibliotek har været forbilledligt. Der har været
hjælpsomhed, lydhørhed og altid parathed til at give råd og vejledning.
• Dog har vi i tankerne for det kommende år et ønske, nemlig mulighed for at holde
åbent i sommerferien og andre ferier. Det er et ønske fra de frivillige, befolkningen
har udtrykt ønske om det, og vi kan klare opgaven ved at udlåne vores egne
materialer fra egen base, så der ikke behøver at ske udveksling af materialer med
Holbæk Bibliotek i disse uger. Helle Holte og Mai-Britt Just påtænker i den
forbindelse at holde et møde med Holbæk Bibliotek/Bjørn, når det første år er gået,
dels for at evaluere, dels for at se på enkelte justeringer i forhold til aftalen og for at
kigge fremad og måske se nye muligheder.
Afslutningsvis må vi sige, at uden de aktive frivillige kunne dette ikke lade sig gøre. Vi har
nogle trofaste frivillige, som er både kreative og iderige. Vi afslutter året med lidt julehygge
sammen en onsdag aften i december efter lukketid for at sige tak for året der gik.
Mai-Britt Just og Helle Holte, 17.10.2013

