La Oficina, kontoret hvor bøgerne skrives
Ligesom begejstring smitter, smitter lysten til at skrive bøger også.
Det er kontorfællesskabet La Oficina på Frederiksberg det levede eksempel på. Da kontorfællesskabet åbnede for 2½ år siden,
havde flere af medlemmerne allerede en bog på CVét. Nu har de skrevet endnu flere, ligesom de har inspireret adskillige af deres
kontorfæller til også at skrive bøger.
En af de bogaktuelle er journalist Majbritt Lund, der netop har udgivet bogen God kommunikation i foreningen på forlaget
Frydenlund. Bogen er en håndbog, der skal hjælpe de frivillige foreninger til at få flere medlemmer gennem god kommunikation.
- Nu er jeg jo journalist, så det at skrive en bog har jo aldrig været en fjern tanke. Men jeg er sikker på, at jeg nu har skrevet min
første bog tidligere, end jeg ellers ville have skrevet den, fordi jeg er blevet så inspireret af mine kontorfæller.
Dels er man jo næsten lidt udenfor på La Oficina, når man ikke har skrevet en bog. Og dels er et stort skridt jo ofte mindre, når man
kender mange, der har taget det før en, fortæller hun.
Majbritt Lund skrev i øvrigt det meste af bogen på La Oficina i juli måned. Her kiggede hun fra tid til anden hen i vindueskarmen, som
de øvrige La Oficina-forfattere har gjort til fast reol for medlemmernes bøger. Her står blandt andet ”Happy Hour fra 8 til 16” af
Alexander Kjerulf, ”Big Business” af Jette Friis O´Broin, ”Frie agenter” af Abelone Glahn og ” BEATLES FOR ALLE” af Per Vium.
La Oficina lægger også hus til workshops om at skrive bøger. Disse workshops er arrangeret af Karsten Pers fra Forlaget Mondo,
der udover at udgive egne bøger også rådgiver kommende forfattere, så de kommer godt igennem deres bogprojekt.
God kommunikation i foreningen består af kapitler om: det levende sprog, den gode historie, pressen, medlemsbladet, nyhedsbreve,
hjemmesidetekster og øvrige gimmicks for at skabe fokus om foreningen. Alle kapitlerne er skrevet med særligt fokus på de frivillige
foreninger, der ofte har nogle specielle arbejdsbetingelser.
- Hvad enten foreningen beskæftiger sig med en bestemt sygdom, sport eller andre aktiviteter, arbejder de tit på samme præmisser.
Oftest skal alle opgaverne løses af frivillige, der skal lave deres foreningsarbejde om aftnen. Jeg kan ikke give dem mere tid i
kalenderen, men jeg kan give den nogle konkrete retningslinjer, så det bliver lettere for dem at løse opgaverne – og forhåbentligt
med et bedre resultat, fortsætter Majbritt Lund.
2011 er i øvrigt Det europæiske år for frivilligt arbejde.
Fakta
God kommunikation udkommer på Forlaget Frydenlund og koster 199 kroner inklusiv moms. Bogen sælges online via
http://shop.frydenlund.dk/product.asp?product=1137
Majbritt Lund er 37 år, uddannet på Danmarks Journalisthøjskole 2003 og har været selvstædig siden 2007.
Hun hjælper sine kunder med at komme i pressen, skriver medlemsblade, hjemmesidetekster o.s.v. og holder kurser, hvor hun giver
sin viden fra sig.
I 2010 begyndte hun at holde gratis PR-minikurser forskellige steder landet over. Disse kurser holdes fortsat.
Kontorfællesskabet La Oficina har eksisteret siden oktober 2008 og ligger ved søerne.
Her arbejder omkring 90 selvstændige fra en række forskellige brancher.
For yderligere oplysninger
Majbritt Lund: 27 12 11 14 eller journalist@majbrittlund.dk
I kan desuden læse om bogen på www.majbrittlund.dk/bog
Lars Billeschou, partner La Oficina: 40 11 95 00 eller lb@LaOficina.dk
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