
Fastelavn er mit navn - boller vil jeg 
have! Ja, boller var der nok af til alle

Fastelavnsfesten i Folkets Hus og Park 
søndag den 2h.2. var en vældig succes. 
Omkring 300 børn og voksne havde fundet 
vej til parken, men vi var jo også hel
dige med vejret.

Initiativet til festen var blevet taget 
af Byggelegepladsen, Folkets Hus og As
skovgården. Der blev nedsat et faste
lavnsudvalg som bestod af repræsentan
ter fra hver institution og som tog sig 
af det praktiske arbejde med at indkøbe 
boller, skaffe tønder, indsamle slik og 
meget mere.

Selve festen startede med tøndenedslag
ning og uddeling af godteposer til alle

som havde slået til tønden. Efter med 
møje og besvær at have slået tønderne 
ned var der boller og saftevand til al-, 
le børnene. Senere vistes der film i 
stueetagen. Alle morede sig kosteligt.

Alt imens morede unge og ældre sig i 
skøn forvirring i cafeen til god musik 
af Arne Wiirgler.

Ja - alt i alt en fremragende søndag i 
solskin og sammen med en masse rare men
nesker.

Jeg håber, at dette arrangement må være 
kimen til et bredere samarbejde mellem 
Byggelegepladsen, Folkets Hus og Askov
gården !

Bjarne - Askovgården



Kan vi tale med hinanden/
Kan vi realisere noget sammen?
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Gennem en række møder i Folkets Hus h> r 
forskellige grupper her i Den sorte Fir
kant fortalt om deres arbejde.

Mandag den 28. januar kom Askovgården, 
Nørrebros Beboeraktion og Gartnergade lp 
og fremlagde deres arbejde. Mødet endte 
med, at man snakkede om at lave en fælles 
avis med Folkets Hus og på denne måde 
indle-de et samarbejde.

Dette samarbejde blev senere(den 13.2.) 
uden særlig begrundelse afvist af Gart
nergade 15.

Mandag den 11.februar mødte Blågårdskon
takten og Familievejledningen op og for
talte om deres funktion. Mødet var meget 
spændende, men det var kun få beboere, 
som var-mødt op. '

Hvad er grunden til, at fremmødet blev 
så ringe? Måske er man ved at være træt 
af at høre forskellige sociale Institu
tioner fremlægge deres arbejde, samtidig 
med at andre grupper undersøger beboer
nes miljø- og sociale forhold. Muligvis 
føler beboerne, at de i flere år blot 
har været en form for undersøgelsesobjek
ter, uden at deres situation er blevet 
ændret - pånær den forandring de selv 
iværksætter.
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Holder åbent oriente 
for alle interesserede 
ONSDAG den 20.3. kl 193°-21 
i Folket s H u s .

For tiden kunne det næsten se 
ud som var BBC ved at gå i op
løsning af sig selv, thi de 
europæiske monopoler strides 
jo indbyrdes for fuld kraft.
Men det sker ikke!!!!!
For de europæiske monopoler har 
brug for EEC mere end nogensinde 
før i. deres kamp mod en fælles 
fjende, nemlig USA's monopoler.

SLUT DERFOR OP OM DEN FORTSATTE KAMP 
MOD MONOPOLERNES EEG.
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Har du lyst til billard? Så kom og 
vær med. Aftenen igennem er der al
tid nogle du kan spille sammen med, 
hvadenten du aldrig har prøvet det 
før eller er vant til at spille på 
værtshusene.



Et.sted på Nørre Bro

Der ligger-en kvinde på gaden
et sted på Nørre Bro
hun har tabt sin taske
og den ene sko., . •
Hendes hår er sort
hun Rommér-fra Grønland
hun har sandelig måttet lære .
at drømmen om "byen" ikke var sand.

På .et andet.hjørne synker 
en lyshåret pige i knæ 
solen er stadig på himlen 
klokken er bare tre.-;'
Hun lider den samme" sliæbne 
som sin grønlandske kammerat 
begge er tvunget ned i møjet 
hvor ingen må være sart.

Børn og mænd og kvinder 
som bor. .på Nørre Bro. 
har ikke selv lov at vælge 
et ordentlig sted at bo 
De rige spekulerer . y;
i andres elendighed, 
de vil ikke modernisere 
men river helre ned.

Når folket udsaneres - 
må de ha’ et andet hjem 
og alle ved udemærket 
at betonslummen venter dem.
De nye-.huse.-'skyder:...!...■
op i vort kvarter
de er dyre men ikke bedre
end dem vi boede i før

Kommunen mener vist ikke, 
at vi er meget værd, 
ellers ville de ikke 
byde os dette her.
Dm dag vil de rige erfare 
at det er alles ret 
at have en ordentlig bolig 
og en seng når man er træt.
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Dette digt er skrevet af en som kommer i 
vilkårene i bydelen.

Folkets Hus og som selv har oplevet |



Mere om SAMARBEJDET i Den sorte Firkant BEBOERMØDET den 5. marts

På beboermødet den 5» februar besluttede 
Folkets Hus at støtte Askovgården i op
rettelsen af en fritidsklub. Dagen efter 
sendte Folkets Hus følgende skrivelse 
til Direktoratet for Københavns kommunes 
børne- og ungdomsinstitutioner:

"Vi hører, at Askovgården, Korsgade 60 
tænker på at oprette en fritidsklub for 
ungdomsgruppen 1^ år og opefter.

På grund af de unges problemer i denne 
bydel (bl.a. miljømæssige) kan vi kun 
se, at den kommende fritidsklub skulle 
have været realiseret for mange år si
den .

Det, at de unge nu får et opholdssted, 
skaber gennem fælles samvær et alterna
tiv til kedsomhed, voldsomhed og måske 
kriminalitet.

Pastor Bock havde bedt om at få den sene
ste tids uoverensstemmelser mellem ham og 
Folkets Hus sat på dagsordenen.

Diskussionen drejede sig om de hændelser, 
der har været beskrevet bl.a. i læserbreve 
i Nørrebro Avis. Vi vil derfor ikke gå nær
mere ind på at referere mødet men blot for
tælle, at diskussionen endte med at præsten 
og et stort flertal; af beboerne blev enige 
om at begrave stridsøksen!

Om beboerforeningen
Folkets Hus har en beboerforening. Det er | 
bedst, når man forhandler med kommunen og ij 
de andre.
Beboerforeningens formål er: "at arbejde j

i

for Folkets Hus og Park i Den sorte Fir- !
1

kant.

Folkets Hus kan kun støtte dette ini
tiativ med håb om, at det vil blive

P L A K A T E R

Vi har lige fået genoptrykt 
nogle af de gamle plakater.
De koster 10-kr. stykket og 
kan købes i cafeen.
Pengene går som tilskud til 
Folkets Hus' drift I



FOLKETS HUS - FOLKEMUSIKHUS

Vi har hedt BENNY HOLST, der er blandt de mest trofaste til at spille for os, om
at_skrive lidt om folk og musik:

En af mine venner siger altid "folkemusik 
begynder med folk". Nå, så står man lidt 
og tygger på den og sir "hvordan mener 
du?" Så sir han altid, at det er noget 
han har hørt en gammel hedebonde sige, 
"ja" siger han "folkemusik det er folk 
ka sjæl" (det som folk selv kan). - Så 
tænker jeg straks på min mormor. Hun sad 
altid og sang til sit arbejde, hun er 
hjemmesyerske.

Ja,.for fanden, det er da helt klart 
"folk ka sjæl".. Det er sådan noget med 
at lave en sang eller fortælle en histo
rie om sin hverdag. Det er overhovedet 
ikke nødvendigt at det skal opfylde kra
vet om "er det nu politisk" - for det 
kan være nøjagtig lige meget politisk 
værdi at synge kærlighedssange som so
cialistiske sange - hvis bare de er ær
lige.

vet at synge før, og så fornemmelsen 
af, at man er velkommen.

Nå, kan man sige, opskriften er altså 
at man stabler unge, voksne og ældre 
sammen. Fint, vi snakker med kommunen 
om nogle skillinger, så skulle den væ
re fikset.

Men nej, et folkemusikhus eller Folkets 
Hus er jo ikke typehuse. Jeg har spillet 
i typehuse, hvor man osse har unge, vok
sne og ældre under samme tag.. Men hvor 
•man så har delt dem op i fritids-, ung
doms-, senior- og pensionistklubber - 
og så er vi jo lige vidt.

Det som er det vigtigste (i et folkemu
sikhus eller et folkets hus) er, at man 
er lige med hinanden. At man har ret til 
- og tør - stå op og synge eller fortæl
le en historie.

Jamen hvad sa med dem, der lever af at ta 
ud og spille, sådan en som mig. Er det 
også folkemusik? Ja, nogen gange, og jeg 
ved osse godt.hvornår det er. Når jeg er 
i Folkets Hus for eksempel. Så har jeg 
en følelse af, at vi er sammen om noget.
Det er ikke bare det, at jeg synger de g

P
sange som passer ind i de politiske si- ; 
tuationer, som vi er i. Dem synger jeg jo 
overalt i landet. Det er mere det, at vi ; 
er sammen om at have det godt på en or- j 
dentlig måde. For eksempel at der skal væ
re plads til børn, voksne og ældre imellem 
hinanden, at der ikke er nogen koncertfims 
i form af specielt lys på dem der optræ
der. At folk er med på at synge med, at 
man tør synge nye sange, man ikke har prø

Kort sagt: smide en tørv på ilden. 

Benny Holst
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FOLKETS HUS UDLÅNER GERNE SINE LOKALER’.

Snak med en fra A-gruppen (actainistra
tionsgruppen) hvis du har brug for at 
låne et af lokalerne.
Men husk at reglerne om øl, spiritus 
og' hash også gælder- for dem,-der lå
ner lokaler i Folkets Hus.

! I FOLKETS HUS ER DET STRENGT FORBUDT
| AT INDTAGE NARKOTIKAi
■ DER MÅ IKKE RYGES HASHi
| DER MÅ IKKE DRIKKES ØL ELLER SPIRITUS

HUSETS ÅBNINGSTIDER OM VINTEREN

mandag til fredag: kl. 19~23 
søndag kl. 1^-19
lørdag kun åbent for arbejdshold
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Hver FREDAG AFTEN: pandekager 
til børn og voksne!

SØNDAGSARRANGEMENTER
Søndag den 2h. marts: Varme katte

31. marts: Arne Wiirgler med
nogle af sine venner

7. april: Græshopperne og 
Røde Mor-

1^. april: Jan Toftlund og ven
ner .

DETTE NUMMER AF BLADET er lige som de 
foregående skrevet af beboere, der kom
mer jævnligt i Folkets Hus

O ?  ^ C - V >

FOLKETS HUS STYRES AF HUSETS BRUGERE

Folkets Hus holder beboermøder 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!


