
Onsdag den 21. december 1977 fester 
vi i Folkets Hus. Vor Sol-Fanger er 
færdig og skal indvies.

Folkets Hus har fået stor og værdi
fuld hjælp fra CCA = Organisationen 
til Oplysning om Atomkraft.

Da det også er solhverv på onsdag, 
er det således en god anledning til 
at holde vor Sol-Fanger Fest.

Der er som sædvanlig gratis under
visning i Folkedans hver onsdag kl. 
19,oo og vi kan meddele, at der mang
ler piger på begynderholdet.

* >
Fra kl. 2o,oo og til kl. 23 , 0 0 spil
ler Folkets Hus’s Spillemænd og der 
danses folkedans på livet løs. Vi 
plejer at holde en halv times pause 
til kaffe- og ibe drikning.

Men under vor Sol-Fanger Fest bliver 
der en 1 il times pause, hvor vi til 
kaffen serverer hjemmebagt kage, der 
leveres af beboere fra Folkets Hus 
samt af medlemmer af organisations
gruppen OOA. Desuden bliver der en 
kort instruktion i vor Sol-Fangers 
virkemåde.

To medlemmer af Folkets Hus’s Teater
gruppen opfører en lille sketch.

Vi afslutter med fællessang.

OCA har hjulpet os med et penge-bi
drag til vor Sol-Fanger og iøvrigt 
med råd og dåd. CCA har ligeledes 
hjulpet os med tilrettelæggelsen af 
vor Fest på onsdag, samt med at bage 
dejlig hjemmebagt kage til fest-kaf
fen.

En gruppe fra Folkets HUs besluttede 
sig til at vise vejen med hensyn til 
at udnytte de vedvarende energikilder 
ved at bygge' den første Sol-fanger i 
vor bydel.

Princippet bag Sol-fangeren:

I nogle radiatorer, der er sortmalede 
fordi denne farve ikke tilbagekaster 
solens stråler, varmer solen igennem 
en glasplade vandet op, der ledes ned 
til vandvarmeren, hvor dette vandværks
vand således bliver opvarmet, klar til 
brug.

For en stor del er anlægget opført af 
genbrugs-materialer og udgifterne så
ledes holdt nede på et minimum.
Atter har Folkets Hus vist vejen.



I taler meget om trivsel og miljø.

Samtidig ødelægger I de eksisteren
de' miljøer!

Det gamle Christianshavn for eksem
pel. Gamle huse i Prinsessegade, 
Overgaden, Dronningensgade og Sofie- 
gade. Amagergade. Steder med menne
sker, arbejdere,1 søfolk, kunstnere 
og bohémer. ......

Folk ville ikke flytte. Trods rotter, 
mus og gale katte ville de blive i 
det gamle Christianshavnske miljø, 
som de elskede. .

Men I rev de gamle huler ned over 
ørerne på os, så vi spredtes for alle 
vinde.

Vi Christianshavnere kendte hinanden. 
Vores mentalitet var på en måde et 
kulturprodukt.

Der skal tid til at skabe et miljø.
Og vi havde et fællesskab, som var 
flere hundrede år gammelt og indeholdt 
mange folkelige traditioner;

Til Nytår med bål!

Sommeraftener ved bolværket:
Sang og spil, lygter i træerne ved 
kanalen. Cg en lille en mens snak
ken gik.

Til tider gårddans:
Husets baggård blev spærret af ud 
til gaden og. bebc.e.rne dansede og 
festede hele natten.

Hvor findes tilsvarende i dag i 
Jeres kolde, hårde bebyggelser???

Det er let nok at bygge noget nyt.

Men det tager vel mindst 4-5 gene
rationer at få et godt miljø, en 
mine-kultur.

Jeres arkitekttegnede boligmiljøer 
er som nye værtshuse: tomme for 
atmosfære!

Det er godt, I prøver nye ideer.

Men hvorfor gøre det ved at ødelægge 
de få ægte, gamle sociale fælles
skaber, som endnu er tilbage???

En beboer, som har 
LEVET på Christianshavn.



PRA FOLKETS HU S ’ s  SANGBOG

Sang om bevidsthed:

Inderst inde ved vi gedt 
vores liv ku være 
temlig meget bedre end det er 
•vi ved det godt.

Inderst inde ved vi godt 
ligger der en glæde 
som vi bare bruger alt for lidt 
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt 
vi ku elske meget 
mere hvis vi bare ku få lov 
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt 
det er skønt at lege 
på en plæne med et lille barn 
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt 
gemmer vi en ømhed 
som en blomst der vokser under sne 
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt- 
andre går og høster 
frugterne af vores lange dag 
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
får vi ingen anden
verden hvis vi ikke tar den selv
vi ved det godt.



En søndag eftermiddag i Folkets Hus.

For pokker, hvor de spillemænd dog 
kan spille I

Stemningen er varm og hjertelig.
Tæt, akkurat, som jeg havde fået 
beskrevet. De har røde hjerter, fol
kene på Nørrebro. Jeg er pludselig 
stolt og glad over, at jeg er født 
her. Det er liv. Det er MENNESKER.
Jeg hører til blandt dem.

Hvor folkedans dog er en yndefuld 
dans".' Jeg bliver ikke træt af at se 
til. Hænderne bliver varme af al den 
klappen. VT lever med. Alle. Det må 
jeg se at lære, selvom jeg aldrig 
før har kunnet. Dette er liv. Jeg 
vil ikke længere end nødvendigt stå 
udenfor. Jeg kommer på onsdag til 
begyndert imen.

Dette er en kæmpeoplevelse for-mig. 
Uden overdrivelse noget af det bed
ste, jeg har været med til.

Her står der en flok spillemænd og 
spiller af hjertens lyst. Helt uden 
honorar både søndag og onsdag. Cg der 
er endda mange flere både spillemænd, 
dansere og tilskuere om onsdagen, si
ger man mig. Dette er folkekultur, 
så det forslår. For søren, hvor er 
jeg dog glad for at være her.

>
Cg så vil kommunen rive bygningen 
ned I Man har lovet beboerne et helt 
nyt med-borgerhus her på Nørrebro.
De forstår da slet ingen ting inde 
på rådhuset. Har de da slet ingen 
hjerter?? Løber der vand i deres 
årer??

Huset her har været en fabrik. Vist
nok bygget omkring 1928. Solid og med 
patina. Gulvet er slidt. Af mennesker. 
Jeg siger: MENNESKER. Kan I høre, 
derinde på Københavns Rådhus?

Cp og stål Det er folk, som dem 
her på Nørrebro, og som I nu vil 
gøre fortræd, der har skabt arbejder
partierne i dagens Danmark. Deres 
blod burde også løbe i Jeres årer.
Men I har nåske fået plastik-årer med 
tiden?

Hvor dog danserne kan danse. .
Var det Sværddans, de dansede ligenu? 
Det var smadderflot.-

Børnene fra kvarteret er også med.
De støjer og ler og er meget frie og 
glade. Slet ingen hæmninger. Hvor er 
de yndige. De danser med, så godt de 
kan, laver fejl, griner, ser efter de 
voksne og falder snart i trit. De får 
lov til uforstyrret at danse inde i 
kredsen. Hvor det hele dog er en hjer
telig og afslappet form for liv.

Hvor er det dog skønt. Mit hjerte 
banker for dem alle.

Hvor vi dog lever. Alle.

Kom og se på, kommunalpolitikere 
fra København. Se .på, så I skammer 
Jer.

Det er i Folkets Hus det foregår.

Det er her og nu livet LEVES.



Todesgade åben igenNæste måned i Folkets Hus:

21.12. Som omtalt på forsiden 
Sol-Fanger Fest kl. 2o,oo i sam
arbejde med CCA.

Juleaften: kl. 17,oo. Vi spiser
Julemad med alt godt. Da vi kun kan 
huse lop mennesker, har det været 
nødvendigt som i tidligere år, at 
uddele billetter i forvejen. Der er 
endnu nogle billetter tilbage. De 
kan afhentes hos Hertha eller Oskar 
i Folkets Hus.
Kl. cirka 2o,oo: . Teatergruppen op
fører stykket: Pressionsfrihed.

2. Juledag: Hyggefest, hvor vi bl. 
a, underholder os .selv.
Bugtaleren Lejf indle-der og Børne
gruppen afslutter. Ind imellem op
læsning, historier, sang og spil.

Nytårsdag: ,

Folkets Hus's Spillemænd spiller det 
nye år ind. Kl. 15,oo.

8. Januar Kl. 15,oo. Midt Sjællands 
Spillemænd underholder.,

I ugen fra 9.1. til 15.1. afholder 
''NB, Tømrergade emneuge. .Se bagsiden.

22.1.1978. Vandango underholder. 
Optages af Danmarks Radio for senere 
udsendelse.

Arbejdsdagen har de sidste to lør
dage været meget vellykkede. Den før
ste lørdag blev murene i trappeop
gangen repareret og grundet. Den føl
gende lørdag blev trappen malet op til 
2. etage.

Det er smukke og varme farver, der 
skaber stor hygge og-atmosfære.

Nu skal et nyt lørdagshold fortsætte.

Efter 4 måneders lukning er Todesgades 
Børneinstitution genåbnet.---- -----

Åbningstid: fra kl. 6,op -til kl, 17,3o
for børn i alderen 2 til 14 år.

Der er allerede nu lo børn tilmeldt, 
men endnu plads til flere.

Der er naturligvis akut behov for ar
bejdsløse mødres børn, men der er Når' 
bent for alle børn i alderen .2 til 
14 år. For alle, der ikke har kunnet 
få plads i en børneinstitution.

Forældrene skal betale’ det" samme, som ' 
de normalt skulle betale i en kommunal 
institution. Er man i forvejen beret
tiget til nedslag, får man det' også i " 
Todesgade, . ;...

Mange af de børn, der allerede er ind
skrevet, har været på venteliste hos 
kommunen. Et af dem.siden januar!

Institutionen har både børnehave og 
fritidshjem.

NB har'ansat både en pædagog og en pæ
dagogmedhjælper. Begge organiseret og 
lønnet efter overeenskomsten.

Atter et godt aktiv på Nørrebro!

Normal institutionstakst, normering 
og åbningstid.

Kontakt personalet i institutionen 
eller NB, .Blågårdsgade 31 C. Telefon: 
ol - 37 oo 71.

Velkommen!



A R R A N C. S M E R T E R

Folkets Hus*

ti) t

Todesgade

Mandage* kl. 19.,'3o. ..Sysselaften. 
Syssel betyderstrikke, tegne, 
snitte, modellere, nørkle, oplæs
ning, snakke synge og iøvrigt rig
tig hygge sig. Med kaffe eller the 
t il.
Tirsdage: kl,. 19, oo Almindeligt 
åbent hus. Den første tirsdag i 
hver måned er der beboermøde for 
Beboerforeningen Nørrebro. Kl. 19,3o

Cnsdage: kl. 15,oo Pensionistklub 
ved’ NB-Tømrergade.

Onsdage: kl.19,oo Gratis undervis
ning i folkedans. Fra kl. 2o til 23 
spiller Folkets Hus’s Spillemæna op 
til Folkedans, der varer til kl 23, 
afbrudt af en halv times kaffepause.

Torsdage: kl. 19,3o Walkie-Talkie 
klub. Kom og vær med.

Fredage: kl. 19,oo Spilleaften. 
Billard, skak, bordtennis, kort, 
terningspil, udover almindelig hygge

Lørdage: kl. 12,oo Arbejdsdag. En 
mgget, meget vigtig dag for Folkets 
Hus. Hele huset og parken skal hol
des vedlige og vi behøver også DIN 
indsats. Vi kan heller ikke undvære 
din hjælp.

Søndage: kl. 11, oo Sange fra Folkets 
Hus's sangbog. Syng dig glad. Kom.

Søndage: kl. 13,oo En rigtig PR dag 
for Folkets Hus. Musikarrangementer 
med grupper udefra. Ofte Folkemusik.

S ønd age: kl.■19,o o Teatergruppen ø- 
ver. Vi har nu i Folkets Hus en meget 
aktiv og progressiv Teatergruppe, der 
tager deres arbejde alvorligt.

Pigerne er i undertal. Vi efterlyser 
hermed et par piger, der har lyst-til 
at spille teater.

Du skal være velkommen.

Iben hver dag fra kl. 14 til 18 for 
børn og forældre.

Hyggeaften hver tirsdag med bord
tennis- og kortspil

NB Tømrergade:

I ugen fra den 9.1.1978 til den : . 
15.1 afholder NB, Tømrergade en em
neuge i Folkets Hus.

Ugen kommer til at køre under temaet 
"Sorte Firkant-et Kvarter med en 
Kamptradition”.

Der bliver film, teater, musik om 
nogle af de ting, der kører i kvar
teret .

Cm aftenen den 15.-1 bliver der stor 
5-års Fødselsdagsfest med blandt an-

Skal du være alene Juleaften? Netop 
denne aften føler ensomme mennesker 
sig dobbelt ensomme. Har du ingen at 
holde Jul med, skal du vide, at' du er 
hjertelig velkommen i Folkets Hus Ju
leaften kl. 17,oo.

Det er blevet en så dejlig tradition 
i Folkets Hus med denne Jul for enlige 
og ensomme mennesker på Nørrebro.

Vi spiser.kl. 17,oo og holder almin
deligvis ud til kl cirka 24,oo.

Vor teatergruppe underholder med 
stykket: PRESSIONSFRIHED.

Det er et stykke om pressens vilkår 
i dagens Danmark.


