
Pressemeddelelse: 
 

 



Store navne til 1. maj i Helsingør 
 

LO Hovedstaden og de faglige organisationer under LOkaludvalg Nordsjælland 

Øst afholder traditionen tro 1. maj arrangement i den gamle havne- og 
arbejderby Helsingør. På talerlisten er kendte og indflydelsesrige politikere og 

fagligt aktive som: 
 

Per Christensen, forbundsformand 3F, taler kl. 12.30  

Mette Frederiksen, beskæftigelsesminister, taler kl. 13.00 
Henrik Møller, borgmesterkandidat i Helsingør, taler kl. 13.30 

 
1. maj-arrangementet afholdes hos 3F Nordsjælland Øst på adressen 

Rønnebær Alle 106 i Helsingør. 
 

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er ikke ubekendt, med de tiltag, man 
i Helsingør har gjort for at få de ledige i job igen. Blandt andet har man fået et 

formaliseret samarbejde mellem A-kasse og jobcenter, som Mette Frederiksen 
tidligere har kaldt forbilledligt 

(http://www.youtube.com/watch?v=omAW_XQELtY). Derfor ser vi frem til at 
høre en 1. maj-tale, hvor vi kan få et bud på, hvordan beskæftigelsessystemet 

skal udvikles i de kommende år, hvis det stå til Mette Frederiksen. 
 

Per Christensen blev for syv måneder siden valgt til ny forbundsformand i 3F 

efter Poul-Erik Skov Christensen. En af Per Christensens store forcer er hans 
engagement, kommunikation og formidling. Vi glæder os til at høre en 1. maj-

tale fra formanden for Danmarks største fagforening, som vil komme med 
ideer til, hvordan vi får bekæmpet social dumping og stoppet ræset mod 

bunden for danske lønmodtagere og 3Fformandens visioner omkring at få 
moderniseret 3F og fagbevægelsen som helhed. 

 
Henrik Møller er efterhånden blevet en fast og populær taler ved vores 1. maj 

arrangement. Socialdemokraternes borgmesterkandidat ved de to sidste 
kommunalvalg kommer med det lokale islæt. Herunder ser vi frem til at få en 

grundig analyse afsammensætningen i det nye byråd og hvilke muligheder, 
han ser for indflydelse på væsentlige lønmodtagersager i vores nærområde. 

 
Arrangementet afholdes hos 3F Nordsjælland Øst, Rønnebær Alle 106, 

Helsingør fra kl. 11.00 til 14.00. 

 
Udover taler vil der være underholdning fra Tubal-kain, mandekoret fra det 

hedengangne Helsingør Værft, samt vores husorkester Nis P. 
 

Der vil som sædvanlig være tændt op i grillen, og man kan købe mad og 
drikkevarer til meget rimelige priser. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=omAW_XQELtY


Har du behov for yderligere information, kan du kontakte: 
 

Hans Nissen, Formand 3F Nordsjælland Øst 
Tlf.: 50 83 63 45 

E-mail: hans.nissen@3f.dk 
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