Brugermøde i Sløjfen 4. marts 2018, kl. 10-12
2017 var et begivenhedsrigt år for Sløjfen og Hadsten bibliotek.
Året stod i kulturhovedstadstegn, og særligt i Hadsten var vi begunstiget med mange
arrangementer fra 2017 Fonden. Mona har nævnt både DanceOmatic, My
Playground og ikke mindst vores helt egen kæmpe satsning Tog til Tiden, der kom i
stand ved økonomisk støtte fra KFU og ELRO-fonden og med velvillig assistance fra
Randers EgnsTeater og tæt samarbejde med byens erhvervs- og foreningsliv – og
ikke mindst drev vi også rov på vore egne frivillige. Vi skylder mange tak, for at vi
nåede i land, og vi vil aldrig glemme den smukke og kolde aften, hvor Hadsten kom
på landkortet, og vi viste, hvad vi kan, når vi står sammen – det var en magisk aften.
En anden betydningsfuld ting for Sløjfen var musikskolens indflytning i kulturhuset.
Først ankom administrationen, som nu sidder på 1. sal i Sløjfen, og i maj måned var
ombygningen af omklædningsrummene færdig, og undervisningen kunne flyttes ind
i de nye øvelokaler til glæde for både elever og lærere.
Biblioteket havde også et travlt år – ikke mindst i november i forbindelse med
valgene, hvor vi var brevafstemningssted. Hadsten modtager rigtig mange
brevstemmer fra både håndværkerskolens og højskolens elever, og mange
”almindelige” lokale borgere valgte også at brevstemme, og vel at mærke til tre
valg! Både kommunal- og regionsvalg og valgt til ældrerådet, så det var med at
holde tungen lige i munden.
Generelt oplever vi stor aktivitet på biblioteket – både, når det er betjent og i den
selvbetjente tid. Udover udlån af materialer og hjælp til informationssøgning,
tilbyder vi kreative workshops for små og store, og om lørdagen er der ofte små
oplæg om litteratur, kultur og lokalhistorie. Vi inddrager gerne bibliotekets trofaste
brugere,som oplægsholdere, for mange har jo en spændende viden, derer værd at
dele med andre.
Vi hjælper også mange borgere med at benytte de offentlige digitale services og
håndtere andre udfordringer med it, og vi udsteder NemId og udleverer nøglekort
og batterier til høreapparater. Vi sælger også skraldesække så vi har mange varer på
hylden!
Mange brugere kommer på biblioteket for at arbejde og studere, og det betyder
øget efterspørgsel på studiefaciliteter. Dette tager vi konsekvensen af, og inden
længe vil vi flytte rundt og indrette biblioteket på en ny måde, så der bliver flere
arbejds- og siddepladser. Biblioteket åbner for selvbetjening kl. 7 og lukker kl.22 på
hverdage, så det er med at indrette rummet, så flest muligt kan få glæde af det i de
mange åbningstimer.

Aktivitetsniveauet i Sløjfer er højt. Vi har rigtig mange koncerter, foredrag og andre
arrangementer.
At dette kan lade sig gøre skylder vi først og fremmest Sløjfens erhvervsklub,
partnere og supportere, stor tak for. Det er deres velvillige økonomiske støtte, der
muliggør dette. Vi modtager ikke kommunal støtte til arrangementer i kulturhuset.
Det kræver ligeledes mere manpower end de 7 ansatte der er på biblioteket og i
Sløjfen at afvikle de mange arrangementer, og at vi klarer det alligevel skyldes vores
trofaste Sløjfevenner, som trofast stiller op, når vi kalder på dem. En stor tak til jer
for jeres store indsats for Sløjfen.

