
Rød café fik hæder igen  

Lyngsie-prisen til Bogcafe'n, ASF og mande- krisecenter  

Af Kirsten Rudkjøbing  

HORSENS - Lyngsies gamle, evigunge, politiske drøm om socialisme lever i Bogcafe'n på nutidig realistisk 
vis. 
 
Derfor blev den røde café i Smedegade for anden gang hædret med Lyngsie-prisen. 
 
Bogcafe'n fik også prisen for 14 år siden, og derfor måtte Bjarne Mikkelsen fra Bogcafe'n "nøjes" med 
blomster og 7500 kr. Han fik ingen statuette med hjem. Det gjorde de andre tre modtagere, der var Horsens 
Krisecenter for Mænd, den nystiftede lokalafdeling af ASF- Dansk Folkehjælp og OK2010-initiativet. 
 
De fik alle 7500 kr. og en Lyngsie-statuette, som blev uddelt i forbindelse med LO Horsens' 1. maj 
arrangement. 
 
Svend Aage Hansen modtog prisen på vegne af ASF - Dansk Folkehjælp, Horsens. 
 
- Vi ønsker at værdsætte de lokale kræfter, som har genetableret ASF - Dansk Folkehjælp i vores område. 
Der er et absolut behov for uddannelsesindsats her. Og desværre er situationen også den, at der er 
ensomme, socialt udsatte og fattige her i området, som har hjælp behov, fordi maskerne i vores 
velfærdssystem er alt for store. Heldigvis er der lokale kræfter, som er parate til at yde en indsats, lød 
begrundelsen. 
 
1000 mænd i krise 
 
Horsens Krisecenter for Mænd blev hædret med følgende begrundelse: 
 
- Antallet af henvendelser til centret er steget støt til omkring 1000 om året. Årsagerne er f.eks. brudte 
forhold, psykisk/fysisk vold mand og kvinde imellem, skilsmisser, konkurser, arbejdsløshed, sygdom, 
dødsfald/sorg. Vi håber, denne lille pris kan inspirere til nye spændende tiltag i en tid, hvor bevillinger fra 
det offentlige sidder rigtig stramt. 
 
OK2010-initiativet er et landsdækkende, tværfagligt samarbejde op til overenskomstfornyelser på de store 
private områder. 
 
- OK-kampagnen har på tværs af faggrænser og traditionelle beslutnings- og påvirkningsmønstre formået at 
slippe de fagligt aktive løs i arbejdet med fornyelse af overenskomsterne. Den har bidraget med 
erfaringsudveksling, vigtige debatoplæg og mobilisering bag kravene, lød begrundelsen fra bestyrelsen bag 
Arbejdsmændenes Kulturfond, der uddeler prisen. 
 
Lokale Lyngsie 
 
Prisen har navn efter M.C. Lyngsie, som i februar 1885 var med til at stifte den første arbejdsmands-
fagforening i provinsen her i Horsens, og som 12 år senere blev Arbejdsmandsforbundets første 
forbundsformand. 
 
Kulturfonden blev etableret i 1985 i forbindelse med 100 års jubilæet i SiD afdeling A i Horsens. Nu er det 
den lokale 3F's kulturfond. 

 


