
Fra jubilæumsreceptionen  i HAF's lokaler i Kildegade ses fra venstre bestyrelsesmedlemmerne
Annamaria Bæklund, Kirsten Jensen (kasserer), Birthe Christophersen (formand), Lillian Peder-
sen (næstformand), Erna Enemærke , Hanne Simmenæs og Nina Jensen. Endvidere best&
bestyrelsen af Kirsten Rasmussen og Lis Olsen. (Foto: Povl Klavsen ).

Fagforeningen voksede fra
10 til1360 medlemmer
Festlig markering af Husligt Arbejder Forbunds 75 ars jubilum i Horsens

Da "Husassistenternes
Fagforening" i Horsens
blev stiftet i 1916, havde
den kun 10 medlemmer.
Der er sket noget siden, og
i dag - 75 år senere - har
lokalafdelingen af Husligt
Arbejder Forbund 1360
medlemmer i Horsens og
fire omegnskommuner.

Ligestillingen mellem
kønnene har dog ikke rokket ved
den kendsgerning, at det fort-
sat er kvinder, der dominerer
fagforeningen.
Ved jubilæumsreceptionen  i
gar mødte mange op i HAF's
lokaler over for ”Kilden" for
at ønske ”den modne dame«
til lykke med de 75 år.

Husligt Arbejder Forbund
organiserer ismr

hjemmehjælpere, husassistenter og
køkkenmedhjælpere , og stort set
alle medlemmer er offentligt
ansat, bl.a. i den kommunale
hjemmehjælp , pa plejehjem og
sygehuse. Arbejdsløshedspro-
centen er 13.

Sammen med DKA
Pa landsplan arbejdes der

på inden for de nærmeste  r at

sammenslutte Husligt Arbej-
der Forbund og Dansk Kom-
munal Arbejderforbund
(DKA), og det vil i givet fald
også fa lokale følger.

Formand for HAF's jubile-

rende Horsens-afdeling er
Birthe Christophersen, der
har beklædt denne post i godt
fem år. Hun blev formand
samtidig med, at hun blev ind-
valgt i bestyrelsen i begyndel-

sen af 1986.

"En Lille Flok"
For 75 år siden rejste agita-

toren frk. Christine Nielsen

rundt pa en agitationsrejse i
provinsen. Hun holdt tale i 13
byer, og det resulterede i, at
der blev oprettet lokale afde-
linger under Husassistenter-
nes Forbund, bl.a. i Horsens.

I begyndelsen var medlems-
tallet beskedent. I fagbladet
”Husassistenten"  bød Marie
Christensen de to nye afdelin-
ger - i Horsens og Vejle - vel-
kommen med disse ord: ”Det
er en lille Flok, men er det de
rette, som har Tro paa Sagen,
saa er det nok til at begynde
med«.

Horsens-afdelingen bestod,
men i Vejle matte man opgive
kampen et år senere, og denne
afdeling genopstod først i
1934.

Jubil umsfest
I anledning af 75 ås

holdes der fest for med-
lemmer med ledsagere i
den« fredag den 12. april fra
kl. 18 til midnat.

Der er middag med diverse
vine og kaffe med kransekage.
Musikken til dansen bagefter
leveres af ”Musikbacillen", og
desuden vil der vre under-
holdning ved gruppen ”Dem
fra Horsens a' " . (BJe-.)
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