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Referat 
 
Velkomst ved formanden for bestyrelsen, Chr. Jürgensen  
Christian Jürgensen bød velkommen til de mange fremmødte - og til et forhåbentlig 
godt Brugermøde. Som ved tidligere brugermøder bydes deltagerene på pizza og et 
glas vin efter mødet. 
 
Orientering om bestyrelsesarbejdet ved repræsentant for brugerne, Gertrud 
Termansen 
Gertrud omtalte de seneste bestyrelsesmøder siden sidste Brugermøde, og nævner 
den generøsitet, som hun oplever kendetegner biblioteket, f.eks. på sådanne møder. 
På møderne er der lidt at spise og drikke, men også boggaver, når der f.eks. er udgivet 
bøger fra Forskningsafdelingen.  
Generøsiteten opleves også i dagligdagen, hvor biblioteket er åben overfor nye 
løsninger og til at hjælpe f.eks. foreninger, der spørger efter lån af lokaler. 
 
På møderne har der også været talt om de nye bogbusser og det er dejligt at høre om, 
fordi biblioteket selv er begejstrede for processen der har budt på flere besøg ved den 
lokale leverandør og der er stor tilfredshed med samarbejdet. De nye busser kan 
tilbyde noget nyt – f.eks. en bagende, der kan åbnes og fungere som en lille scene, 
hvor fortælling, oplæsning, foredrag m.m. kan finde sted.  
 
Det er også sympatisk at høre hvordan biblioteket overvejer brug af de snart 
forhenværende busser; der er ikke noget besluttet endnu, men foreløbige kontakter er 
taget til både mindretallet og tyske bogbuskolleger. 
 
Det skrider også frem med overtagelse af selve bygningen, som er en juridisk proces i 
gang, og Gertrud håber at biblioteket byder på en fest, når det sker, for så er biblioteket 
herre i eget hus og ikke i bygninger, man får stillet til rådighed.  
Jens M Henriksen fortalte at det konkret handler om formelt ejerskab, men at det ikke 
ændrer ved, at vi – biblioteket – fortsat skal betale alle bygningsmæssige og 
vedligeholdelsesgifter. 
 
Vedr. Nørregade er de varslede pullerter endnu ikke dukket op. Til gengæld er nye 
cykelparkerings-bøjer og siddepladser etableret. Biblioteket ligger midt i en gade, der 
har fokus på ’mødet’ og måske skal biblioteket undersøge, hvordan det kan åbne op og 
være mere dansk-synlig i gademiljøet. Gertrud spurgte om der var ideer, og der blev 
forslaget bogsalg/loppemarked. 
 



 
 
 
Gertrud fortalte også om strukturdebatten, der er fast på bestyrelsesmødernes 
dagsorden, men indtil videre kun drøftelser. Gertrud har den opfattelse at 
identitetsdebatten ikke skal blandes sammen med strukturdebatten, der er henholdsvis 
en privatsag og en organisatorisk/økonomisk sag. Det er vigtigt at biblioteket som 
demokratisk mødested giver plads til alle holdninger. 
Christian Jürgensen supplerede at fordi bibliotekets bestyrelse er sammensat af 
medlemmer fra andre organisationer, er bestyrelsen afhængig af, at de først i egne 
organisationer drøfter og tilkendegiver holdninger. 
 
Gertrud oplever som lærer et større samarbejde mellem skole og bibliotek, - og mellem 
skole og SdU. Måske ligger det i tiden at man gerne vil samarbejde i stedet for at lukke 
sig om sig selv. 
 
Nu er vi snart på den anden side af Corona og vi skal have gang i at mødes igen og 
Gertrud opfordrede til at komme med gode ideer senere på mødet. 
 
 
Nyt fra biblioteket ledelse bl.a. om de nye bogbusser, v/bibliotekschef Jens M. 
Henriksen og souschef Anni Søndergaard: 
Det går godt med bibliotekets udlånstal – selv om biblioteket jo ikke kun vil måles på de 
konkrete tal, men også gerne på de oplevelser, møder, drøftelser, input man får på 
biblioteket, - så holder vi jo øje med tallene – og det går godt.  
 
Med besøgstallet går det knapt så godt, det registreres at mange fortsat er 
tilbageholdne med at deltage i foredrag, og det kan være af mange forskellige årsager.  
 
Der er dog mange spændende foredrag på vej, - f.eks. ’Diplomat i grænselandet’ –  
19.10.21 med tidligere genrealkonsul Henrik Becker-Christensen og 21.10. foredrag af 
Rejhan Bosnjak om ’Det danske mindretals selvopfattelse’. 
 
Biblioteket kan se at rundvisninger og introbesøg er ved at vende tilbage. Der er 
mange skoleklasser på besøg – også gymnasier fra Danmark, og sammen med 
Duborg-skolen et nyt initiativ hvor alle 7.-10.-klasser kommer på faste læse-lyst-besøg.  
 
Biblioteket har også lagt lokaler til den store Fremtidsfabrik for 130 unge elever fra de 
danske skoler, planlagt og afviklet af SdU i samarbejde med Skoleforeningen.  
 
Biblioteket har været mødested/lokale i mange forskellige sammenhænge, f.eks. ved 
møde for borgmestre fra Tønder, Sønderborg og Flensborg kommune, møde 
arrangeret af generalkonsulatet i Hamborg og generalforsamling i SSW kreds og 
Gymnastikforeningen DAN. 
 
Fra flere sider er der interesse for at have mødefaciliteter på biblioteker, - f.eks. holder 
Sydslesvigs danske Kunstforening allerede til i biblioteket, Foreningen Norden holder 
deres møder og DAN også. Ligeledes har Sprogforeningen spurgt til muligheder. 
Biblioteket vil gerne stille faciliteter til rådighed for foreninger og frivillige og især 
når/fordi der følger aktiviteter med på biblioteket. 
 
Selv om biblioteket råder om mange m2, er der dog alligevel et begrænset antal 
egnede lokaler til f.eks. kurser og møder. I den henseende vil biblioteket også 
undersøge lokale/plads-muligheder andre steder – f.eks. til kursusvirksomhed. En 
mødedeltager kommenterede dog, at det giver bedst mening at have danskkurserne i 
biblioteket med den tætte tilknytning til det danske bibliotekstilbud. 
 



 
 
Et spørgsmål fra anden bruger spørger om biblioteket sigter mod at blive et kulturhus, - 
og ja biblioteker opfattes efterhånden som kulturhuse. 
 
Biblioteket tilbyder mange læselyst aktiviteter, - f.eks. er Litteraturfestivallen Ord fra 
Nord godt gennemført og læsekredse er stille og roligt kommet i gang igen. 
 
Biblioteket har under Corona udarbejdet et nyt koncept – Bogbustalks, hvor børn på 6 
bogbusskoler får booktalks og hører om gode e-ressourcer beregnet til dem – f.eks. 
eReolenGo, Faktalink Light. Buggi, faglitt.dk 
 
Også forberedt under Corona er tilbud om Læsefamilieposer og ’Stakkevis af de 
bedste for børn’ her er der også som noget nyt egenproduceret små introfilm, som 
præsenterer tilbuddet; de bliver lagt på facebook, instagram og hjemmeside. 
 
Derudover stor interesse for læseaftner i Slesvig, Husum og Flensborg for børn fra 10-
16. Ca 70 børn har været til læseaften. 
 
Som også nævnt af Gertrud, er der to flotte busser på vej. Der er en kæmpe fordel i det 
lokale samarbejde med dygtige folk hos Makoben i Höhndorf. Arkitema som står bag 
indretningen i udlånet har hjulpet med indretningsdesignet i busserne.Biblioteket er 
meget tilfredse med valg af Thorbjørn Christoffersen som illustrator til dekoration af 
busserne. Der kommer rim og remser-illustrationer på den ene bus og HC Andersen-
illustrationer på den anden bus. Det er meget farvestrålende og flotte tegninger, der 
ligesom de nuværende busser, vil give godt humør og vække smil – og så er de meget 
danske i udtrykket og med masser af dannebrog. 
 
Biblioteket har sammen med de øvrige danske organisationer arbejdet omkring 
definition af ’Det danske mindretals værdigrundlag anno 2020’. Arbejdet har resulteret i 
et fint ’hjul’ som mødedeltagerne blev opfordret til at tage med hjem, og også gerne det 
give til andre. 
 
 
Bibliotekets digitale tilbud i Sydslesvig v/ bibliotekets ledelse 
På seneste brugermøde i marts i foråret erfarede biblioteket, at der var interesse for 
tilbud om streamede arrangementer, - men at biblioteket skal holde fast i at være 
mødested, så man kan få en snak med bekendte og gerne møde nye ansigter.  
 
I efteråret tilbyder vi streamede foredrag i Husum og Slesvig – f.eks. senere samme 
aften med Hans Christian Davidsen om Boom i litteratur fra grænselandet. 
 
Internt har vi skabt et tydeligere overblik over hvilke e-ressourcer vi tilbyder vores 
brugere, og hvilke vi kan markedsføre over for hvilke målgrupper. 
 
De kan ses i Netbiblioteket på hjemmeside | Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 
(dcbib.dk) 
 
Biblioteket har udarbejdet podcasts og små film, der fortæller om nogle at vores tilbud 
– f.eks. Læsefamilieposer - Dansk for familien - Nye læseposer på biblioteket | Dansk 
Centralbibliotek for Sydslesvig (dcbib.dk) 
 
 
 
 
 
 

https://www.dcbib.dk/e-materialer
https://www.dcbib.dk/e-materialer
https://www.dcbib.dk/nyheder/sprogstimulering/dansk-familien-nye-laeseposer-paa-biblioteket
https://www.dcbib.dk/nyheder/sprogstimulering/dansk-familien-nye-laeseposer-paa-biblioteket


 
 
Ideer og input fra brugerne 
Flere brugere er utrygge ved at gå ud om aftenen og efterlyser derfor flere 
foredrag/arrangementer, der enten foregår om eftermiddagen eller kan streames 
hjemmefra. – F.eks. kunne ’Biblioteket anbefaler’ optages og streames når man har tid 
derhjemme. 
 
Der er blandede holdninger til streaming; mange sætter pris på at komme på biblioteket 
og opleve ’live’, men meget fint med en kombination at muligheder. 
 
Biblioteket må gerne være mere synlige på Nørregade i samspil med de øvrige 
butikker/cafeer – f.eks. bogsalg/loppemarked. 
 
En markering af Dronning Margrethes 50 års regentjubilæum. 
 
Fest, når DCB overtager biblioteket. 
 
Foreningslokale og synlighed af hvilke foreninger, der er i biblioteket. 
 
Kurser skal gerne blive i biblioteket, - der hører de til. 
 
 
Evt. 
Der blev budt på pizza og dialogen fortsatte ved de forskellige borde.  
 
 
 
 
Anni Søndergaard 19.10.21. 
 
 
 


