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LAURITZEN FONDEN STØTTER
TIDLIG SKØNLITTERÆR
INDSATS FOR BØRN OG
FAMILIER I HELSINGØR

 
 

Lauritzen Fonden støtter Læseforeningens og Børnenes Hus fælles arbejde med at skabe en
tidlig og aflastende skønlitterær indsats for børn og familier i Helsingør. Gennem
læsefællesskaber i Børnenes Hus og desuden en række satellit-læsefællesskaber på tilbud
for udsatte og sårbare familier i byen, vil Læseforeningen og Børnenes Hus sammen skabe
en tilgængelig skønlitterær indsats, der kan styrke læselyst og højtlæsningskultur i
familierne.

”Samarbejdet med Børnenes Hus er et vigtigt led i Læseforeningens arbejde for at etablere en
bredt forankret tidlig skønlitterær indsats, der kan styrke de helt små og familierne.
Højtlæsningskultur i barndommen er så afgørende for at skabe gode forudsætninger for et
godt liv med trivsel og læring – derfor er vi i fuld gang med at udvikle- og etablere indsatser
med guidet fælleslæsning til at skabe højtlæsningskultur og læselyst i familierne og for
børnene”, siger Læseforeningens Programchef, Helene Forsberg. 

Læseforeningen og Børnenes Hus i Helsingør modtager 270.000 kr. fra Lauritzen
Fonden til at skabe flere skønlitterære åndehuller for børn og familier i
Helsingør. Endnu et vigtigt skridt i udviklingen af en tidlig skønlitterær indsats,
der styrker børn og familier gennem læselyst og højtlæsningskultur.

https://lauritzenfonden.com/en/


"I Børnenes Hus glæder vi os til sammen med Læseforeningen at etablere et hyggeligt
inkluderende fællesskab for børn og voksne i Helsingør omkring de fantastiske fælles
fortællinger, der gemmer sig i litteraturen. Alle familier er velkomne. Vi giver plads til
bognørderne, dem der allerede nyder en nærværende oplæsning, dem der aldrig åbner en
bog og dem, som gerne vil blive bedre til dansk. For i Børnenes Hus kører vi efter Pippis
motto: ”Det har jeg aldrig prøvet før - så det er jeg helt sikkert god til” og skaber et frirum
for familierne fyldt med dejlige oplevelser for alle”, siger projektleder Hanna-Zoéy Tyge
fra Børnenes Hus.

”Gode læseoplevelser er vigtige for børns udvikling og læring. Desværre er det ikke alle
børn, der vokser op med bøger og højtlæsningstraditioner. Derfor er det afgørende at sikre,
at de børn også får adgang til læsefællesskaber, som kan få læselysten til at spire. Vi er
derfor utrolig glade for at kunne støtte op om denne vigtige indsats, som er med til at sikre
et godt fundament for gode læsevaner hos børn og familier i Helsingør”, siger Kamilla
Søgaard, chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden. 

EN SÆRLIG METODE I LOKALE RAMMER
Læseforeningen er en civilsamfundsorganisation, der arbejder for at skabe
læsefællesskaber ud fra metoden Guidet fælleslæsning og bringer mennesker sammen
om skønlitteratur i åbne fordomsfrie fællesskaber. Børnenes Hus er et Foreningshus
målrettet børn og familier i Helsingør, som i samarbejde med foreninger i Helsingør
skaber en åben lokal ramme og en række aktiviteter for målgruppen. 

Med den nye bevilling får Læseforeningen og Børnenes Hus mulighed for at fortsætte et
godt samarbejde og sammen igangsætte flere skønlitterære fællesskabende aktiviteter i
Helsingør.  

SKØNLITTERÆRE ÅNDEHULLER OG FÆLLESSPISNING
Der etableres en fast læsecafé med fællesspisning i Børnenes Hus, som faciliteres af
Læseforeningens læseguider og frivillige i Husets Madklub. Samtidig etableres der
satellit-læsefællesskaber rundt i kommunen, for på den måde at sikre, at der også findes
tilgængelige læsefællesskaber til aflastning og støtte for sårbare og udsatte familier
udenfor Børnenes Hus.

https://www.laeseforeningen.dk/guidet-faelleslaesning


VELKOMMEN I LÆSEFÆLLESSKABET
Hvis du vil være med, så kom til vores opstartsarrangementer 9. og 23. juni i Børnenes
Hus.
 
KICK-OFF 9. juni 
Vi holder KICK-OFF læsecafé for vores samarbejdspartnere onsdag den 9. juni kl. 15.00 -
17.00. Tilmeld dig her. 

KICK-OFF 23. juni 
Vi starter læsecaféen op for familier onsdag den 23. juni kl. 16.30 - 19.30 med Sct. Hans
Fest. Tilmeld dig her. 

Hvis du vil høre mere om indsatsen, så kontakt Læseforeningens koordinator Nadia
Faber på: nadia@laeseforeningen.dk eller projektleder fra Børnenes Hus Hanna-Zoéy
Tyge på: hzt@frih.dk 

VI GLÆDER OS, OG HÅBER VI SES I FÆLLESSKABET!

https://www.frivilligcenter-helsingor.dk/index.php/kalender/kick-off-mode-for-laese-cafeer-i-bornenes-hus
https://www.frivilligcenter-helsingor.dk/index.php/kalender/sct-hans-fest-i-andehullet
mailto:nadia@laeseforeningen.dk
https://www.laeseforeningen.dk/nyheder/hzt@frih.dk

