
Første fyraftensmødeFørste fyraftensmøde

På torsdag den 21. maj inviterer projektet »3F læser« til sit første litterære fyraftensmøde. Det sker 
på 3F's kontor på Rønnebær Allé 106 i Helsingør - men der er ikke kun adgang for fagforeningens 
medlemmer. Alle er i princippet velkomne, oplyser 3F og biblioteket. Arrangementet er planlagt at 
begynde klokken 17 og slutte 18.30. Hovedpersonen på fyraftensmødet er forfatteren og 3f'eren 
Jakob Mathiassen, der har skrevet bogen »Beton« med undertitlen »Historier fra skurvognen«.

Et nyt mini-bibliotek hos 3F 
på Rønnebær Allé skal være 
med til at vække læselysten 
hos medlemmerne. Litterært 
fyraftensmøde på torsdag.

HELSINGØR: Lige når man 
kommer ind ad døren og går 
hen mod skranken hos fag-
foreningen og a-kassen 3F på 
Rønnebær Allé, møder der 
én et overraskende syn.

I et lille nyindrettet rum 
overfor skranken er der 
nemlig lavet et nyt bibliotek, 
hvor medlemmerne kan lå-
ne bøger med hjem.

Ikke faglige bøger eller 
politiske bøger, som nogen 
måske ville forvente.

I det lille bibliotek kan 
medlemmerne låne skønlit-
teratur. Ganske almindelige 
romaner, danske og oversat-
te. Og det er gratis ligesom på 
det »rigtige« bibliotek.

På en måde er der tale om 
en selvstændig biblioteks-fi -
lial - og så alligevel ikke.

Det lille biliotek overfor 

skranken er et nyt projekt, 
der gerne skulle få nogle af 
3F's mange medlemmer til 
at læse mere. Projektet køres 
i et nyt fællesskab mellem 
fagforeningen og Helsin-
gør Kommunes Biblioteker, 
og det støttes med lidt over 
100.000 kroner af Kulturmi-
nisteriet.

Et skønlitterært bibliotek
En 3F-afdeling med eget 
bibliotek er ikke hverdags-
kost, erkender den lokale for-
mand, Hans Nissen.

- Jeg har i hvert fald ikke 
set det andre steder. Det kan 
godt være, der måske er af-
delinger med faglige ting på 
hylderne, men skønlittera-
tur tror jeg ikke, andre afde-
linger har, siger Hans Nis-
sen.

For ham er det dog ikke en 
fremmed ting med et skøn-
litterært bibliotek i netop 3F, 
der først og fremmest orga-
niserer ufaglærte.

- Det er helt naturligt. Vi 
har jo i forvejen rigtig mange 
sprog-problematikker inde i 
billedet hos os i dagligdagen. 
For eksempel ordblinde- og 
dansk-undervisning, siger 
Hans Nissen og fortsætter:

- På den måde er det na-
turligt, at folk kan få fat på 
noget at kaste sig over her 
hos os. Det dér med at få 

folk ned på biblioteket på 
Kulturværftet er ikke altid 
så nemt.

Glemmer at læse og skrive
Undersøgelser viser, at der 
blandt medlemmerne af 3F 
er en del funktionelle analfa-
beter. Faktisk viser tal fra det 
gamle forbund, SiD, at om-
kring 40 procent af medlem-
merne dengang var enten 
ordblinde eller tilhørte den 
læsesvage gruppe danskere.

- Det næste store problem 
er, at folk, der udmærket kan 
læse og skrive, glemmer det, 
fordi de ikke bruger det. I dag 
er der jo rigtig mange steder, 
hvor man kan klare sig med 
en enkelt linje, der hurtigt 
sendes afsted - som i en sms. 
Jeg mener, det er godt med 
mere fokus på at læse. Man 
siger jo, at viden er magt, og 
viden får man først og frem-
mest adgang til gennem læs-
ning, siger Hans Nissen og 
tilføjer:

- Det handler slet ikke om 
arbejderlitteratur. Dét er få 
gang i læsningen er det vig-
tigste.

Ved at komme kød på
Projekt »3F læser« er også en 
ny sti at gå på for biblioteket, 
fortæller bibliotekar Anne-
beth Larsen Møller.

- Helsingør Kommune 

forsøgte sidste år at blive en 
af de 12 udvalgte kommu-
ner, der er med i »Danmark 
læser« i de næste fi re år, men 
vi blev ikke udvalgt. I okto-
ber sidste år fi k vi imidlertid 
besked om, at der kunne sø-
ges ekstra penge til nye pro-
jekter, og det valgte vi at gø-
re sammen med 3F, fortæller 
Annebeth Møller.

- »3F læser« var en lille del 
af det oprindelige projekt, 
og nu er der lige så langsomt 
ved at komme kød på, tilfø-
jer hun.

Indkøb af fl ere bøger
Foreløbig består »3F læser« 
af mini-biblioteket over-
for skranken i 3F's hus og et 
planlagt fyraftensmøde på 
torsdag den 21. maj, hvor 
forfatteren Jakob Mathias-
sen, der har skrevet »Beton«, 
kommer og fortæller.

Og mere er på vej.
- Der skal købes fl ere bø-

ger ind, også lydbøger, men 
det er håbet at få nedsat en 
brugergruppe, der vil være 
med til at vælge ud, hvad der 
skal købes. Der kommer og-
så fl ere fyraftensmøder, for-
tæller Annebeth Møller.

Endelig er det allerede nu 
planlagt at lave noget i for-
bindelse med den Internati-
onale Arbejdsmiljødag næ-
ste år.
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Bøgerne i minibiblioteket er delt 
op på en ny måde. Udenpå skuf-
ferne står for eksempel sjovt, 
dansk, lokalt eller virkelig vir-
keligt, og på den måde kan 3F's 
medlemmer søger det, de gerne 
vil læse, viser Hans Nissen og An-
nebeth Møller.

3F er nu en fagforening 
med eget bibliotek

Fagforeningen og a-kassen 3F og bibliotekerne i Helsingør går nye veje 
med projektet »3F læser«, fortæller formand Hans Nissen og Annebeth 
Møller fra biblioteket.
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3F læser3F læser

Projektet »3F læser« løber 
i cirka halvandet år frem 
til 2017. Det er en del af 
Kulturstyrelsens store pro-
jekt »Danmark læser«, hvor 
Helsingør i første omgang 
ikke blev en af 12 udvalgte 
danske kommuner. 

Til gengæld blev det 
selvstændige projekt »3f 
læser« valgt ud og støttes 
nu med 101.250 kroner af 
de tilsammen 20 millioner, 
Kulturstyrelsen over en 
periode på fi re år bruger 
på kampagnen »Danmark 
læser«.

»3F læser« er et pro-
jekt, som Helsingør Kom-
munes Biblioteker og 3F i 
fællesskab står bag. Både 
fagforening og bibliotek 
lægger arbejdskraft til, og 
de fl este af støttekronerne 
bruges til indkøb af mate-
rialer, det vil først og frem-
mest sige bøger, senere 
også lydbøger.


