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SØKNAD OM STØTTE TIL Å REALISERERE TEATERFORESTILLINGEN 

«YNGVE HÅGENSEN - FRA BARNEHJEMMET TIL LO-TOPPEN» 

Hei fagforeningskamerater! Denne søknaden ble i desember sendt pr. brev, men sendes nå oppdatert etter 

behandling og anbefaling av LOs regionråd i Viken og ledersamling med LOs lokalorganisasjoner i Viken.  

Det søkes med dette om økonomisk støtte for å realisere en arbeider-teater-forestilling om Yngve Hågensen 

– fra barnehjemmet til LO-toppen. 

Yngve Hågensen har vært og er en svært viktig og markant representant for fag- og arbeiderbevegelsen. 

Historien om Yngve Hågensen fra barnehjem til fagforeningsmann og videre som LOs leder i 12 år er en 

historie om å stå på krava og kjempet for rettferdighet og samhold. I denne historien ligger mye lærdom om 

både arbeiderbevegelsens historie og vårt verdigrunnlag. Derfor er det tatt initiativ til denne 

teaterforestillingen og nedsatt en prosjektgruppe med representanter fra fagbevegelsen og 

Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold. 

Målet er å produsere forestillingen i 2020 og sette opp teaterstykket flere steder i region Viken Oslo på 

nyåret 2021. Det vil også bli muligheter for utdrag til bruk på årsmøter, medlemsmøter og andre 

arrangementer i fag- og arbeiderbevegelsen.  

For å få til dette er prosjektgruppen avhengig av støtte fra fagbevegelsen.  

LOs regionråd for Viken ble i møte 9/1-20 informert om prosjektet og oppfordrer fagforeninger og 

andre organisasjonsledd om å støtte prosjektet. LOs region Viken Oslo deltar i prosjektgruppen og 

retter derfor denne søknaden til styret og årsmøtet i deres organisasjon. Vi håper dere kan bli med på 

et spleiselag å støtte dette prosjektet med en økonomisk bevilgning. All støtte og alle beløp for å få 

denne arbeider-teater-forestillingen realisert vil være viktig og settes stor pris på. De som 

bevilger/bidrar vil bl.a. bli promotert i prosjektet, på prosjektets hjemmesider og i programheftet.  

Bidraget overføres til kontor 1080.21.15879 Merk “Yngve-Teater” og fagforeningens/organisasjonens navn. 

Håper på positiv behandling av søknaden og ber om tilbakemelding til vikenoslo@lo.no innen 1. april.  

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med forfatter Jens O. Simensen på: je-simen@online.no   

SAMMEN ER VI STERKE! 

Med vennlig hilsen 

LO Viken Oslo 
 

Ulf Lervik 
Regionleder 
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