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Der er i gentagne numre af folkets Hus' 
avis skrevet om Folkets Hus og Parks 
tilblivelse"-. Jeg vil^de-rfor prøve at 
fortælle lidt om,/hvordan parken og hu
set fungeret? i-'da.g, og-.hvad planerne ;er 
fremover.! i ) •' . V
Folke t.e .Park- bliver 7 år'"den maj ’
- det bliver fejret ved en fest s ̂ ndag 
d. 30. april ( se program for festlig
hederne på bagsiden ).
Men det er ikke alt, der er fest i Fol
kets Hus og Park, - der er mege t al/or 
med. Et enormt stykke arbejde er gjort 
siden 1. maj 1 97i y hvor/den/første 
Folkets Park blev skabt. -Deh nuværende 
park trænger til a,t'/bl i ve . gennemgående 
plejet: der skal nlåneres og rives, 
græs og blomstér skal- sås samt meget 
andet, der hører til, for at vi i som
mer atter kan glæde os ved. en god og 
velholdt park. ånge er .allerede i fuld 
sving med en forskønnelse; men .der er 
brug for flé're. Mød derfor op og vær 
med! ! Også i .Folkets Fus er der stadig" 
brug for vedligeholdelse med maling, 
reparationer' o . ssv. / ,
Det er enormt, hvad den frivillige 
arbejdskraft allerede har nået; nyt 
køkken, lofter hvidtede, døre og vægge 
malede og mange andre ting; men vi skal 
videre endnu. Folkets Hus skal fuldstæn
digt istandsættes.
Det er bygget godt og solidt i 1920, så 
det er ikke noget gammelt husa, og ved •” 
stadig vedligeholdelse kan det holde 
mange år endnu-. Det koster selvfølgelig 
penge; men hidtil har vi kunnet klare 
alt ved frivillige tilskud, og vi håber, 
det også vil- gå i fremtiden.
Men kommunen har. dømt Huset til nedriv
ning; det skulle "ligge i yé-jlen'’ for by
planen.Det kan vi ikke forstå, for et 
hus og en park, hvor der er skabt noget 
helt enestående,’ kan ai.drig erstattes 
af et medborgerhus, som kommunen -plan-
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vares, - og det må den?,/ja ^ et e.r dé 
første grønne pmråde, der'.ér offerit- - 
ligt tilgængeligt i den sorte firkånt. 

./Derfor ,må myndighederne indse, at mpn
■ ikke uden'videre kan flytte- et' miljøj 
der'er skabt på frivillig basis; og- 
at der er en uløselig tilknytning 
mellem Folkets Hus og Folkets Park, 
hvor så mange ting foregår: vi kan så
.god't som hver søndag glæde os over at 
høre en god.musikgruppe. Søndagsunder- 
holdningen er den ældste tradition, 
der blev s tar te:t"-al lerede i den første 
Folkets ^ark.- H ^ p  onsdag aften spil
ler Folkets Hus 'spillemænd op til 
folkedans. Det er blevet'"en enorm 
succes, hvor spillere, dansere og til
hørere smelter sammen i ét fællesskab. 
Vi har haft mange udstillinger med 
oplysende foredrag samt film eller 
lysbilleder. Bl.a. besøger Den "Rejsen-

■ de .Højskole flittigt Folkets Hus.
Ja, de.r foregår mange ting i Folkets 
Hus o.g Park; men er der ikke npget • 
arrangement, kommer der alligevel 
mange hver aften og hygger sig sammen 
ved en kop kaffe, får et parti billard, 
skak, eller blot en hyggelig samtale, 
hvor det største \samtaleemne nok er:
" Tror I, vi får Tov at beholde' Fol
kets Hus 0;f Park ? Ellers har vi inté 
tilbage. . . ."
Vi beder endnu flere om at komme i hu
set og parken, - så er vi ikke i tvivl 
om, at de vil få den samme indstilling 
s.om os, nemlig at dette Hus'mange op
gaver ikke uden videre kan flyttes 
over;til andre lokaler. Det ville være 
at kvæle ét godt initiativ og dræbe 
et trivsels- og kulturmiljø, der er 
skabt af folket.
DERFOR IftpD OP OG cTYRK KAMPEN FOR 
FOLKETS HUS OG PARKS BEVARELSE! i!!! !

lægger at bygge ved- Blågårds ’̂lads. 
Dette hus er der selvfølgelig meget 
brug for til de ting, som Folkets Hus' 
ikke kan klare med ulønnet mandskab. 
Der mangler fritidsklubber m.m., så 
medborgerhuset hør bygges.Men Folkets 
Hus skal bevares som trivsels- og kul
turhus for de mange, der har fået nyt 
mod på livet af det enestående fælles
skab, der er i Huset.Dertil kommer, at
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-En mangeårig bruger af 
Folkets Hus.



b e s k r i v e l s e af en u g l i f o l k e t s hus og p a r k , s t e n g a d e 50

mel. Sov Dukke Lise.
I søndags, da havde vi herlig musik, 
og glade- vi lytted.'dertil.
De dansende mangen svingom sig fik, 
og alle skønt nød deres spil.
Men dagen s lu tted,' mandagen kom,
den vil jeg også- sige lidt om:
lys'bil'der, foredrag, meget mer',
kom selv næste mandag -se hvad der sker.

En film er om tirsdagen fast tradition, 
oplysende, morsom, med mer'.
Slap af, kom og se den -for extra motion 
det får du hver onsdag; hør her:
Folkets Hus'spillemænd gi'r humør,- 
spiller og danser efter gehør, 
fynbo og to-tur knytter et bånd,
■smalter• -os■ -sammen ■ ,.i fællesskabsånd.

Dog trætte vi bli'r, når aft'nen er endt; 
men torsdag vi atter er her.
.Ut-roligt det lyder; men dog er det hændt, 
at mange fra fjern om fra nær 
sammen kan synge, spille og le.
Hver dag i Huset er en succes, 
glæde om arbejd'er'sfmiles sag.
Fredag er pandekagernes dag.

Forskønnelsesfestival lørdag har 
til arbejde, spisning om sang., 
hvor ældre og unge en tørn da- ta'r; 
forskønnelsen er sat i gang.
Græsset bli'r slået, revet, kort væk, 
gulve bli'r vasket -klippet et skæg, 
brænde bli'r savet og flot stablet op, 
meget er nået ved fyraftens-stop,

Ja, dét“var så lidt om.den uge der gik; 
men;:stadig der bydes påfnyt 
af film, foredrag, sang, teater, musik-,- 
komm med, du vil ikke bli' snydt. r
Unge og ældre mødes hver dag, 
venskabet styrker Folkets Hus'sag.
Huset og parken -hyggeligt sted 
fællesskab, samvær -KOM OG VÆK MED!

(Husk at gemme denne sang til sangbogen!)



Som de fleste ved, overgik teatergruppen 
for et par måneder siden til at arbejde 
med at skabe nogle gode vilkår for bør
nene i Folkets Hus. Senere er flere kom
met til, så vi nu er ca. 14 voksne.
Dertil kommer et antal børn/unge på 
15 -20 stykker.
Formålet er dels at give dem ligeså gode 
muligheder i Folkets Hus, som der er 
for de voksne, og dels af prøve på at få 
de danske og tyrkiske børn til at fun
gere sammen på .trods af de sprogvanske- 
lighederog kulturelle forskelle, der 
nu engang er.
Vi har fået 5« sal, hvor vi i første 
omgang koncentrerer os om at gøre det 
lille rum i stand. Hvis behovet er 
større, går vi så i gang med det store • 
rum. Børnene er naturligvis med i denne 
proces.
Der er voksne til sete de på 5* sal hver 
tirsdag og torsdag fra 19 - -22 og hver 
søndag fra 14 - 18« Det betyder dog ikke,' 
at børnene skal være på 5- sal i dette 
tidsrum. De må, som alle brugere af 
Folkets Hus, indordne sig under Folkets 
Hus' reglement. Bliver der for eksempel 
for megen larm i caffeen, kan man hen
stille til dem at gå på 3* sal ovennævn
te dage, eller at de forlader huset. Vi 
vil meget nødigt se 3« salen blive brugt 
som "skammekrog", da det i hvert tilfæl
de ikke motiverer dem til at gå derop'!!
I øjeblikket har vi noget besvær med at 
få børnene til at arbejde deroppe. Def 
e.r nemlig kun få danske børn, og de
mange tyrkiske er utilfredse med, at 
skulle gøre arbejdet alene. De mener, 
at de danske børn så vil komme og benytte 
rummet, når det er færdigt. Den utilfreds
hed er vi voksne enige med den i.
Derfor vil vi i nær fremtid arrangere- en 
skovtur for alle børnene aver 10 år, 
hvor vi bl.a. laver et orienteringsløb, - 
og ellers hygger os sammen og lærer hin
anden at kende.
Når rummet er færdigt, stabler vi et 
loppemarked på benene;dels for at få 
inventar og dels for at få penge til obx 
køb af materialer til de aktiviteter, 
der skal foregå på 3* sal.

DaNSK / TfRKIbK AFTEN 6. MAJ.
Den 6. maj holder vi dansk/tyrkisk 
aften kl. 19 • 3P > hvor en tyrkisk 
musikgruppe samt Folkets Hus' 
spillemænd underholder.
Desuden bliver der korte taler 
af. henholdsvis en tyrker og en 
dansker.

MNEGKUFPEN
TRÆNGER TIL

OPBAKNING ! !

S0ndag d. april havde vi besøg 
af Svend Nielsen, kaldet Svend 
Bager, der glædede os med at for
tælle om tyverne og trediverne 
samt om tiden under besættelsen. 
Det var enormt godt! Desværre var 
der ikke mange, der var mødt op: 
men de få, der var, var meget im
ponerede af hans gode måde at for
tælle om sine oplevelser på.
Svend Bager har lovet os at komme 
igen, og så håber vi på fuldt hus. 
Det har den gode foredragsholder 
fortjent!



FESTLIGT BES^G AF SVENSKERE
r week-enden d. 7* »8. og G. april 
havde? vi en gruppe svenskere på 
besøg1 i Folkets Hus. Vi var ca. 3o, 
der var taget ind på Hovedbane- 
gården for at modtage dem fredag 
aften.- Da toget rullede ind, 
lrle-v de: modtaget af lystig spil
lemandsmusik. De blev glædeligt 
overraskede., og snakken gilk i 
bussen til Folkets. Hus. Dér blev 
violinerne slæbt frem, og vi nå
ede at danse en times tid, inden 
kaffen var- færdig. Mens vi- drak 
kaffe:, fik svenskerne- at vide, 
hvem de skulle sove hos.
Da Folkets Hus lukkede kl. 23, 
gik vi over på "Hanken", hvor 
vi dansede til kl. 1.
Lørdag middag mødtes vi alle i 
Folkets Hus til fælles frokost. 
Mangf; havde xdx k ± kxxgs været 
ude at.kigge på byen (måske Den 
lille Havfrue og Langelinie?), 
og til frokosten hav de.-hver 
gruppe købt noget brød og pålæg, 
som blev sat på et fælles bord.
Vi startede ved 2-tiden med halv
anden times dansk spil og dans, 
hvor vi lærte svenskerne -vores 
mest brugte danse, såsom Fynbo, 
vals, hopsa og enkelte andre.
Vi xtxxkxdx x&k Efter en -kort 
pause gik vi så over til det 
svenske. Vi dansede en langdans, 
sang nogle ballader til en trar-i- 
pedans på både svensk og dansk, 
og så fik vi endelig de polskaer, 
vi havde set frem til. VI danse
de polska og polska og polska i 
flere timer mecl forskellige vari
ationer; det var virkelig rart.
I mellemtiden havde en gruppe 
svenskere og danskere lav.et mad, 
som vi sammen spiste i cafén. 
Derefter dansede vi til kl. 24, 
og fortsatte så et par timer på 
et nærliggende værtshus«

Møde tidspunket for søndag var 
fastsat til 11.3o-, men var dog i prak
sis ret svindende..Efter en hurtig
frokost dansede vi et par timer, 
hvor vi prøvede at få de danse, 
som vi havde lært,dagen før, "ind 
i kroppenV. For ikke- at genere 
søndagsunderholdningen, sluttede vi 
klokken 1 5 , hvorefter nogle af os 
gik på "Hånd i Hanke", for at sven
skerne kunne få noget at spise,. 1 
inden de skulle af sted.
Med nogle violiner i spidsen, gik 
vi i samlet flok fra Folkets Hus 
til Hovedbanegården, hvor vi,
-næsten med tårer i øjnene- tog af
sked med svenskerne.
Efter denne dejlige week-end ser v.i 
frem til et snarligt gensyn i Gøt.e-
^ora- £,]_a£e musikfolk-
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+++++KORRIDOKEN SHINES 0P++++++
Som I måske har lagt mærke til, 
har vi nu snart i lang tid væ
ret i gang; med at sætte korri-_ 
doren foran køkkenet pænt i 
stand.
Folk undres å måske, over., hv..o.rf.o.r 
den skal være så pæn;, men det •
er netop så pæn, den skal være!.
Korridoren er nemlig et led i 
en større plan. Eftersom Fol
kets Hus jo er dømt til at bli
ve, revet ned, skal det shines # 
extra op. I kampen for Husets 
beståen vil.vi alle forbedre 
det både teknisk og kunstnerisk 
set;'og desuden skulle det også-' 
gerne komme til gt fungere end
nu bedre, end det gør i forvej
en. .
Alt dette for at få endnu flere 
til at sympatisere med Folkets



■FOLKEDANSSØNDAGSUNDGRHOLDNING ONSDAGS -

Søndag d. 3Q» april;
Folkets Parks 7 års fødselsdag holdes.
kl. 14 -?:1.5 snobrødsbagning i parken, 
kl. 15 tegnefilri for fiiia børn.
k-1. 14 " 1-6 Folkets Hus spillemænd. 
kl. 1.6 - 18 Musikgruppen Orføvs. 
kl. 18 - 19 .pauce.
kl. 19 - 20 vises lysbilledserien on 

■* Folkets Hus. 
kl. 20 2 3 spiller NAM.

HVER SØNDAG r L. .15.00 :
7. maj Agner med venner.
15. ma.i (2. pinsedag)
Vi underholder os selv. Vær med til at 
synge en sang, fortælle en historie el
ler spille et nummer5 evt. flere sammen.
21 . ma.i Thorvalds Tagtækkere, Toktugul & 

Paya.
2:8. ma.i Byens Drifter.
4. .juni Chr. Sivert og Flemming Quist 

Møller.

HVER ONSDAG:
kl. 19-20 danseundervisning, 
kl. 20-23 Folkets Hus'spillemænd + 

folkedans.

ANDRE ARRANGEMENTER:

fredag d. 28. april kl. 20: Den røde 
Højskole visér lysbilleder og holder 
foredrag om Sovjet og DDR.

tirsdag d. 2. maj kl. 1 9«30« 
Beboermøde.

lørdag d. 6. maj kl C 19«30*
Tyrkisk/dansk aften med tyrkisk musik 
og Folkets Hus spillemænd.
lørdag d. 11. Ma.i? Chiledag på alle
etagero

11. juni Himmelbjerget.
18. juni^ Dagen & Vejen.

TIRSDAGS. - FILM.
Tirsdage kl. 20.00:

9. maj "Gåden om Kaspar Hauser" 
instr. Werner Herzog.

16. ma,i "Pas til Paradis" - en bydel i 
London river sig'løs fra det 
britiske rige.

ø L
S P I R I T U SHASH
N  A  K K O T  i K  A

23. maj "Angst æder sjæle op" - 
instr. R. W. Fassbinder.

50. maj "Brændende vidder" -
russisk film i westernstil.

HUSK BEBOERMØDE TIRSDAG D. 2. MAJi!!!
---------- -------  . .............’..................'. V V .  U. . .

O
M  a . I K K E .

i u t A C - e S  I


