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Hjemmeside https://www.herningbib.dk/verdensmaalene
Bæredygtighedsfokus: Verdensmål: 1 – afskaf fattigdom, 3 – sundhed og trivsel, 4 – Kvalitetsuddannelse, 11
– Bæredygtige byer og lokalsamfund og 12 – Bæredygtig forbrug og produktion.
Om projektet: Herning Bibliotekerne har lavet et koncept for salg af kasserede materialer (bøger). Første
aftale var med mødrehjælpen, de solgte materialerne og overskuddet gik til mindrebemidlede familier via
konceptet: ”Den Rullende Kagemand” hvor familier kan bestille en kagemand til sit barns fødselsdag (hvis
ikke selv man har råd) – som så bliver kørt ud til familien.

Der blev afviklet bogsalg på biblioteket i et aflukket område, hvor Mødrehjælpen Herning stod for at sælge
bibliotekets kasserede bøger. Mødrehjælpen havde selv udarbejdet en arbejdsplan med 3 holdskift. De var
alle erfarne i at betjene kunder i Mødrehjælpens genbrugsbutik. Borgerne betalte primær med Mobile Pay
til Bibliotekets konto (få betalte med kontanter) på denne måde er det let at trække oplysninger om det
indkommende beløb efterfølgende. Mødrehjælpen havde indvilliget i at honoraret for dagen afhang af
indkomsten ved salget og derfor var beløbet ikke aftalt på forhånd.
Vigtigheden af indsatsen:
Vi gennemførte indsatsen, fordi biblioteket altid har solgt kasserede bøger og de bøger som har været for
dårlige til bogsalg, er tidligere sendt til forbrændingen. De kasserede bøger skal i fremtiden ses som en
ressource i stedet for affald. Vi ønsker at være et bibliotek som går forrest med nye bæredygtige ideer. Vi vil
gerne rollemodel ind i den bæredygtige dagsorden i biblioteks perspektiv, men også i det lokale og
kommunale, derfor gentænker vi handlinger som vi tidligere har gjort, men nu med et bæredygtigt
udgangspunkt.
Læring:
Det har været nemt at rekruttere de frivillige igennem Mødrehjælpen, da organisationen i forvejen havde et
stort frivillig korps at trække på. De brænder alle for deres sag og de får en fælles oplevelse at styrke deres
eget fællesskab med.
Det er utrolig vigtigt at værdsætte de frivillige som bidrager. Det
gjorde vi med store mængder af kaffe, frugt og sødt. Derudover fik de
alle en verdensmålspin samt en verdensmålskeyhanger. Det er en lille
ting, men de føler sig set og værdsat. Det har en kæmpe betydning for
indsatsen og den efterfølgende snak og positive italesættelse af
biblioteket.
Efterfølgende har andre organisationer meldt sig på banen og vil
gerne være dem som står for næste bogsalg. På den måde kommer
bogsalget til at gå fra organisation til organisation i Herning, som alle
skal indgå den aftale at pengene skal gå til at socialbæredygtigt
formål eller når Danmarks Naturfredningsforingen skal stå for
bogsalget i juni 2022, så skal pengene gå til at forbedre forholdene
og leve stederne for fugle og insekter i Herning Kommune.

