
Folkets Hus Avis, hvori kvarterets be
boere bl.a. har omtalt eller diskuteret 
forskellige af byens problemer, udkom
mer igen efter en lang pause.

Ideen med Folkets Hus Avis er, at 
alle kan komme med emner og stof, så 
det ikke alene bliver Folkets Hus pres
segruppe, som skriver avisen. (Stoffet 
må blot ikke modarbejde Folkets Hus’ 
arbejde).

Da alle ikke kender pressegruppen, som 
for tiden bl.a. består af Gorm, Mogens 
og Johnna, kan stoffet blot lægges i 
den røde postkasse, som står i køkkenet.

Vi håber, at der igen vil komme nog
le indlæg til næste nummer af avisen.

Pressegruppen



MØD DIN BORGERREPRÆSENTANT 
Borgermøder i Stengade 30

Når der tages beslutninger i de offentli
ge besluttende organer i folketing og 
borgerrepræsentation, sker tingene sædvan
ligvis hen over hovedet på de mennesker, 
der netop kommer til at lide under lovgiv
ningen. Når lovgivningen ikke bliver for
stået, er det vanskeligt at diskutere den 
og få det mest mulige ud af den. Det er 
ligeledes helt umuligt at stille forslag 
til forbedringer, da beboerne ikke ved, 
hvad det er muligt at forbedre.

Dette er baggrunden for borgermøderne 
i Stengade 30.

Den anden tirsdag i hver måned afholdes 
borgermøder, hvor kvarterets beboere mødes 
med borgerrepræsentanter fra partierne 
VS, SF, K og SD. Borgernes valgte repræ
sentanter fra 'rådhuset informerer om deres 
arbejde, fortæller hvilke sager der sættes 
på dagsordenen og redegør for, hvad de selv 
gør for at forbedre forholdene for Nørre
bros beboere. Kvarterets beboere kan på 
denne måde konfronteres med nogle af de 
lokalpolitikere, der er medbestemmende om 
den politik, Københavns kommune står for.

Nørrebroerne har mulighed for her at 
fortælle deres repræsentanter hvilke pro
blemer, der er væsentlige at få løst i 
kvarteret - sanering, trafikplanlægning, 
sociale foranstaltninger og Søringen har 
været på dagsordenen.

De møder, der hidtil har været afholdt, 
har hovedsagelig drejet sig om sanerings
spørgsmål, gårdrydning, genhusning, istand
sættelser, beboerforslag til saneringspla
ner m.m. Men også problemer i forbindelse 
med de dyre daginstitutioner og spørgsmål 
vedr. ungdomspensioner på Nørrebro har været 
drøftet.
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DEN KOMMENDE BEBYGGELSE I FOLKETS PARK?

I begyddelsen af november måned kontak
tede Folkets Hus forhandlingsgruppe kon
torchef Jørgen Andersen fra Ejendomsdi- 
rektoratets å. juridiske kontor, for bl.a. 
at få oplysninger angående tidspunktet for 
påbegyndelsen af det kommende byggeri i 
Folkets Park (Prins Jørgensgade-Stengade).

Jørgen Andersen kunne kun sige, at det 
kommende kollegiebyggeri på grund af kri
sen inden for kollegierne var blevet stop
pet, samt at de nye planer for bebyggelsen 
endnu ikke var udarbejdet.

Hermed endnu en - forhåbentlig lang
varig udskydelse af Folkets Hus nedrivning.

Forhandlingsgruppen



Der er mange gode møder 
Chile, slum og kvindesag >.•
Der kommer også musikanter 
der er noget for alles smag. 
Omkvæd: I Folkets Hus .......

Og hvis en dag, der kommer nogen 
der vil rive huset ned,
Ung og gammel vil stå sammen 
og vil give dem klar besked. 
Omkvæd: I Folkets Hus .......

Denne sang er skrevet af en af kvarterets 
beboere,' som kommer i Folkets Hus.
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ALBANSK UDSTILLING I FOLKETS HUS

I dagene mellem 13.! og 17- november af
holdt ,Dansk-Albansk Forbund i Folkets Hus 
en udstilling af en billed- og planchese
rie. Den første omhandlede Albaniens socia
listiske udvikling i almindelighed og den 
anden det albanske systems udvikling gen
nem de sidste hundrede år.

Disse interessante udstillinger var vel-
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BEBOERFORENINGEN NØRREBRO

villigt blevet stillet til rådighed af den 
albanske ambassade i Stockholm (denne am
bassade dækker også Danmark).

Dansk-Albansk Forbund sætter sig som 
formål at styrke venskabet og forbindel
serne mellem det danske og det albanske 
folk, at arbejde for solidaritet med det 
albanske folk I dets kamp for at forsvare 
den nationale uafhængighed - og udbrede 
kendskabet til opbygningen af socialismen 
i Folkerepublikken Albanien.

Derfor var vores udstilling i Folkets 
Hus en vigtig begivenhed, og vi er meget 
glade for den åbne samarbejdsvilje, som 
•man møder blandt husets folk.

Vi vil i fremtiden sætte stadig større 
kræfter ind på at få afholdt lignenden 
arrangementer, og vi vil naturligvis stil
le os åbne over for forslag og initiativer, 
der kan gavne vores formål.

Med venlig hilsen
Dansk-Albansk Forbund 
Dybbølsgade 1+2, st.tv. 
1721 København V.

l

er en registreret beboerforening med 
formand, kasserer og ,sekretær.

Men så holder ligheden med det man 
normalt forstår ved en forening også 
op*

Grunden til foreningens eksistens 
er den enkle, at myndighederne nægtede 
at forhandle med en gruppe mennesker 
fra Folkets Hus og Park, for som man 
sagde: alle kan jo komme og sige, de 
repræsenterer Folkets Hus og Park.

Det var med den baggrund, forenin
gen blev startet i november 1972, med 
det ene formål,' at forsvare Folkets Hus 
og Park. Alle beslutninger vedrørende 
foreningen bliver taget af beboermødet 
i Folkets Hus. Beboermødet erstatter 
altså, bestyrelsesmøde og generalforsam
ling og er derfor husets højeste myndig
hed.

Det koster kun 1 krone - ja, du læste 
rigtigt: een krone om ÅRET at være med
lem af beboerforeningen.

VIL DU VIDE MERE OM BEBOERFORENINGEN 
OG OM FOLKETS HUS OG PARK, så kom og 
snak med os.
Giv os dit navn - og adresse samt 1 kr. 
og du er med til at bevare Folkets Hus: 
og Park for beboerne i Den sorte Firkant



"n y" aktivitet i folkets hus

I et forsøg på at gøre Folkets Hus's akti
viteter mere alsidige og herigennem gøre 
"Huset" mere attraktivt for nye brugere., 
har en gruppe igen dannet et amatørteater, 
der har til formål at drive teater, sket
ches m.v., hvortil der er åben for delta
gelse af alle brugere af Folkets Hus.

Dette initiativ blev skabt den 28. no
vember i år, hvor det samtidig blev beslut
tet at kalde denne aktivitet for "F.H."
Tea,t er gruppe., De., betingelser, hvorudder te
atret skulle fungere, var dér derimod en 
del usikkerhed om. Derfor blev det beslut
tet fra teater gruppens. side at.-prøve vores 
ideer ved beboermødet den 3.12. i år. På. 
dette møde blev nedenstående principbeslut
ning vedtaget";.hvorunder "F.H. ""'Teatergrup
pe nu virker:

! ....For at en gruppe kan bruge navnet !
"F.H.....gruppe, skal gruppen være å~
ben for deltagere, som kommer i Folkets 
Hus, og som har lyst til at deltage. I 
andet tilfælde kan alle andre grupper 
arbejde i Folkets Hus uden at være db- I
ne, hvis dette ønskes. I sådanne til
fælde må gruppen ikke bruge navnet F.H.
...gruppe.
Det skal på et beboermøde besluttes, om 
en gruppe må bruge navnet F.H...gruppe.

Da dette blev vedtaget, hedder tatergrup
pen altså "Folkets Hus Teatergruppe" som 
oprindelig vedtaget og den er - naturlig
vis - åhen for alle interesserede deltagere.

Vores første aktivitet bliver således en 
forrygende parodi nå en vest ern under Ing 
struktion af Kirsten, og s~r. opføres jvleg 
aften, i Folkets HIJs.

Da vi imidlertid også gerne vil forsage

os med større opgaver, har vi oprettet en 
sideløbende scene, kaldet "Københavns Tea
tervæsen" (i det følgende kaldet K.T.)

K.T. spiller således både i Folkets Hus 
og andre steder i byen, hvor det måtte øn
skes .

Denne gruppe består af: Mogens Fuglsang 
(formand), Ivan Andersen (næstformand) Pia 
Baggesen (kasserer) Kirsten C. Jørgensen 
(sekretær) og Søren Vogelius (suppleant).

K.T.'s første premiere sker i Folkets 
Hus fredag den 2h. januar 1975. - Det blive] 
et lystspil med satiriske undertoner, en 
hyldest til kvinden, under instruktion af



FOLKETS HUS UDLÅNER GERNE SINE LOKALER!
Snak med en fra A-gruppen (administra
tionsgruppen) hvis du har brug for at 
låne et af lokalerne.

ARRANGEMENTER i Folkets Hus 
i den kommende tid:

JULEAFTEN kl. 17°° - julemad, juleknas 
musik og dans for børn og voksne.
FRI ADGANG

FOLKETS HUS BIO viser film hver mandag 
kl. 20.

Tirsdag den 7.januar kl. 19^°
Beboermøde.

Fredag den 2k. januar kl. 20 
"København Teatervæsen" opfører et lyst
spil.

Søndag den 26. januar kl. 15 
Musikgruppen "Lige om hjørnet" spiller 
i Folkets Hus cafe.

'< • '
HVER ONSDAG AFTEN fra kl. 20 
Folkemusik med Folkets Hus Spillemænd.

Men husk, at reglerne om øl, spiritus 
og hash også gælder for dem, der låner 
lokaler i Folkets Hus.

BILLARD
Billardspillet i Folkets Hus er stadig 
en stor succes.
Både de, der ellers spiller på værtshu
sene og nogle, der aldrig før har prøvet 
at spille, morer sig dejligt omkring 
bordet aftenen igennem.

i!
I FOLKETS HUS ER DET STRENGT FORBUDT |
AT INDTAGE NARKOTIKA
DER MÅ IKKE RYGES HASH
DER MÅ IKKE DRIKKES ØL ELLER SPIRITUS i

FOLKETS HUS STYRES AF HUSETS BRUGERE
Folkets Hus holder BEBOERMØDE hver første tirsdag i måneden. Alle kan være med til 
at lave dagsorden, men må helst nogle dage før mødet give besked på opslagstavlen 
om deres ønsker.
BEBOERMØDET ER HUSETS HØJESTE MYNDIGHED!


