
Det er godt at have en viden, og der 
er absolut intet galt i at have en brug
bar erfaring. Men når Helge Nielsen i 
januar nummeret af Folkets Hus Avis 
glemmer en del af sin viden, forvand
sker sine erfaringer og tilsætter 
det hele en god del af sin, efter
hånden berygtede mistænkeliggørelse, 
så er det et stort spørgsmål, om han 
er brugbar. H.m er det måske for 
ejerne og de kommunale bureaukrater 
men han er det ikke for os beboere.
Dette er desværre også de konkrete 
erfaringer, de mennesker, der har 
forsøgt at få et samarbejde med ham, 
til gavn for kvarteret, har høstet.
Helge antyder, at N.B. er slumroman
tikere og på,peger - ganske korrekt - 
faren for børnedødeligheden i usunde 
ejendomme. Men hvorfor lyver Helge?
Han ved jo godt, at årsagen til, at 
der overhovedet er sket forbedringer, 
er beboernes pres bl.a. gennem N.B.
Han ved jo også, at beboerne ønsker 
ordentlige saneringer, men ikke sane-

for dårlig planlægning og en elendig 
lovgivning, han selv har været far til. 
Man må indrømme, at en sådan tankegang 
ikke er logisk. Men det er desværre ty
pisk for Det københavnske Saneringssel
skab og dets forhenværende informations
chef.
Selskabet informerer i et arbejderkvar
ter i beboernes arbejdstid; udenfor den
ne må beboerne informere sig selv..Og 
når der så, endelig informeres, er det 
efter opskriften "goddag mand økseskaft".
Vores kvarter har mange mangler, som der 
skal bruges energi på at få rettet. Var 
det så ikke en ide, Helge Nielsen, at 
bruge din energi til det, i stedet for 
at mistænkeliggøre de eneste, der har 
både vilje og evne til at løse proble
merne .

Nørrebros beboeraktion
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Børneklub og ungdomsklub 
for Fremmedarbejderbørn 
i Den sorte Firkant

I 1971 startede Askovgården, Korsgade 60 
en børneklub for fremmedarbej&erbørn. In 
af medarbejderne i Askovgården fik kon
takt med fremmedarbejderkonsulenten p .
B &• W, og sammen opsøgte de fremmedar- 
bejderfamilier i området..

I efteråret 73 forsøgte man at åbne 
klubben... for danske børn. men på grund af 
sprogvanskeligheder og forskellige nor
mer og legevaner lykkedes det ikke. Der 
er ikke forsøgt integrering siden.

Fremmedarbejderklubben er for tiden 
kun for■fremmedarbejderbørn, men det må 
bemærkes, at tolerancen i . hvad angår dan
ske børn over for fremmede børn, er.vok
sende. , •

I Askovgårdens ungdomsklubber er der 
i øjeblikket et medlemstal af unge fra 
Jugoslavien, Tyrkiet og Philippinerne på 
ca. 20. Accepten af optagelse af disse i 
klubberne er altså til stede!!

Vi har modtaget:

I forbindelse med det ungdomsarbejdeløs- 
hedsprojekt, som køres af Københavns kom
mune ,:Ung i Arbejde", starter Askovgården 
et tilbud, som består af forskellig slags 
undervisning og rådgivning om arbejdsløs
hed, men som osså i form og indhold vil 
kunne præges af deltagerne.

Tilbuddet gælder såvel danske som uden
landske unge arbejdsløse.

Grupperne består af unge mellem 16 og 
25 år og har et antal op til 15 pr. grup
pe. - Vi kan danne lige så mange grupper, 
vi har lyst til.

Hvis du vil være med til at lave noget
i den tid* du har tilovers, så henvend dig
til Torben i Stengade 30 hver dag mellem
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I Vi minder om, at vi meget gerne modta- 
| ger stof til Folkets Hus Avis. Henvend 
i dig til pressegruppen, eller læg dit 
1 manuskript i postkassen i huset.

Hvem passer die, når din mor er på ar
bejde?
Det gør fru Hansen.
Jamen, hvem passer så fru Hansens børn? 
Det gør fru Petersen.
Og. hvem passer så fru Petersens?
Fru Jensen.
Jamen fru Jensens børn da?
De er jo i den børnehave, hvor min mor 
arbejder.
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WILFREDS MESTER

Tillykke med dit svendebrev 
vi er glade for du blev 
her på vores værksted

Du har luftet vores hund 
slået græs på vores grund 
du har hentet tusind riller 
og gået tur med gamle Møller 
Løftet rundt på tunge kasser 
hentet friske wienerbasser 
der.var aldrig nogen nykker 
med at gå og lave smykker
- du er en rigtig sølvsmed
- du er fyret, Wilfred.

Du ska ha; en svendeløn 
det biir ikke her min søn 
nu hvor du er blevet stor 
har vi brug for din lillebror 
fortæl ham her er plads for en 
der kan bruge sine ben 
gøre rent og gøre nytte 
nu hvor du min dreng skal flytte
- vi kan gøre ham til sølvsmed
- lissom dig min kære Wilfred.

Kære Wilfred du var billig 
flink og rar og altid villig 
ja jeg skal hilse fra min kone 
hun spør ~ ka den nye også bone 
du har lært hvad du skal lære 
find et andet sted at være 
du skal rigtig ud i livet 
hip hurra og skål i skivet 
det er derfor vi fester
- kære venner, kære gæster
- længe leve Wilfreds mester!

! LØRDAGSRENGØRING!
| Husets brugere opfordres til i
j i større grad at møde op til

lørdagsrengøringen, der påbe
gyndes kl. 13. •• '
Det har desværre vist sig, at 
det er den samme trofaste lil
le flok, der trækker hele læs
set. Så derfor: mød op hver 

i lørdag kl. 13. !

FOLKETS HUS CAFE

Åbningstider: hverdage kl. 19_22 
søndage kl. 1^-18

Om .lørdagen er der for det meste 
kun åbent for arbejdshold.
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Vi har modtaget:

FAMILIEVEJLEDNINGEN

Familievejledningen for Nørrebro holder 
til i Gartnergade 159 baghuset 2.sal.

Familievejledningen er et tilbud til 
familier med børn under 18 år. Medarbej
derne er socialrådgivere og familievej
leder, og de støttes af en jurist, en 
psykolog og en psykiater..

I familievejledningen kommer folk for 
at fe hjælp til mange problemer. Det k?n 
være boligforholdene, der er for dårlige, 
det kan være, at tingenes synes uover
skuelige og nerverne er dårlige. Man kan 
måske ikke klare børnene, eller måske 
har ægtefællerne det dårligt med hinan
den og der er skænderier og slagsmål.

Vi tager først en samtale i fred og 
ro med den, der søger hjælp. Så finder 
vi frem til en plan for, hvad der skal 
gøres. Hvis man ønsker det og har brug 
for det, kan sagen fortsætte med, at 
socialrådgiveren kommer p? hjemmebesøg 
og prøver at snakke med alle familiemed
lemmerne. Er der større vanskeligheder, 
kan psykologen og psykiateren træde til. 
Der kan- også tit være problemer med af
betalingskontrakter og fogedsager, hvor 
juristen kan give råd.....

.Boligsituationen er det svært at gøre 
noget ved, men'kommunen har dog forbe
holdt nogle lejligheder til familier, 
der henvises af socialforvaltningen. Der 
er bare slet ikke nok i forhold til be

hovet. Økonomien prøver vi at-hjælpe med, 
ved at lægge budget sammen med familien og 
få aftale med kreditorerne. Vi kan også 
yde økonomisk hjælp, hvis det er nødven
digt af hensyn til børnene.

økonomisk hjælp kan f.eks. bruges til 
at udrydde nogle gældsposter, så der bli
ver mulighed for at klare resten selv. Den 
kan også bruges til hjælp til at gøre en 
dårlig bolig bedre ved istandsættelse - 
hvis forholdene er til skade for helbred
det .

I det hele taget er bevillingsparagraf
fen rummelig. Men den forudsætter, at der 
er en risiko for anbringelse af børnene, 
hvis hjælpen ikke ydes.

Hvis du vil have kontakt med familie
vejledningen, er det bedst at bestille tid 
til en samtale.

Du kan ringe på telefon: 39 22 77 eller 
komme op i Gartnergade.

Familievejledningen
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1 EFTERLYSNING

S Folkets Hus er i øjeblikket ved at 
j lave en møde- og teatersal.I
I
! Vi får trug for flere borde og 
' stole.
! Ilar du nogle, eller ved du hvor vi 
i eventuelt kan få dem gratis?
i
i Vi henter dem gerne.

i
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TEATERKURSUS

På sidste beboermøde blev der gjort op
mærksom på, at teatergruppen holdt en ca. 
3 uger lang pause på grund af diverse k r  - 

•.sus. Det blev-nemlig klart for os under 
arbejdet med bl.a. "Ansøgningerne”, at vi 
behøvede en teoretisk baggrund for at 
kunne opføre et stykke og derved formidle 
noget til publikum. Denne baggrund mente 
vi bedst at kunne opnå ved at tilmelde os 
et kursus under Dansk Amatør Teater Sam
virke. Det er dette kursus, jeg vil for
tælle lidt om nedenfor.

Det var et kursus i dramaturgi og 
tekstanalyse ledet af Lis Vibeke Kristen
sen fra FioteateretKurset strakte sig 
over 3 dage - 20 timer ialt. Det siger 
sig sel-v,-at på den korte tid var det be
grænset, hvad vi kunne nå; men der blev 
ydet en virkelig aktiv indsats fra alle.
Vi beskæftigede os bl.a. med debatstykket 
,!Spillet om Skolen” opført af Banden i 
1969/70 og Dario Fo-stykket "Bind mig 
bare, jeg smadrer alligevel hele lortet" 
der for øjeblikket går på Fiolteateret. 
Manuskripterne blev gennemgået, og vi 
prøvede i små grupper at danne os et bil
lede af, hvordan disse stykker kunne sæt
tes op på en scene. Bagefter var jder en 
samlet diskussion og kritik af de enkelte 
forslag, ledet af Lis.

Der foregik selvfølgelig en masse en
det ved siden af det rent faglige. Vi fik 
bl.a. knyttet nogle kontakter til andre 
amatørgrupper, og vi håber naturligvis på, 
at vi gennem dette og andre kurser kan 
høste erfaringer og erhverve en viden, 
der kan komme Folkets Hus Teatergruppe 
til gode.

Teat ergruppen

SCENEOPBYGNINGEN PÅ 2.SAL I FOLKETS HUS

Da beboermødet i januar fulgte teatergrup
pens og NE’s ønske om istandsættelse af 
2.sal aftaltes det, at NB skalle forestå 
istandsættelse og maling af salen, mens 
teatergruppen har forestået sceneopbyg
ningen, teknik og varme m.v.
I betragtning af, at der kun var 6 dage 
til dette, har der hersket en ret så hekt
isk aktivitet, idet der jo samtidig skulle 
foretages prøver, bygges kulisser osv - så 
det faktum, at scenen p.t. står i en noget 
primitiv form, skal ses på denne baggrund, 
ligesom det skal anføres, at ingen fra 
gruppen på det tidspunkt vidste særlig me
get om sceneopbygning. Men her er nogle 
facts om. scenen.
Scenegulvet, der er ca. 55 cm højt, er op
bygget af bordkonsoller med langsgående 
brædder, mens "scenerammen" er ophængt i 
loft, hvilket i betydelig grad vil lette 
en udbygning eller ombygning af scenen.
Det primitive belysningsanlæg består nu 
af en 150 W spot og to 200 W pærer. Kon- 
trolbordet er lavet mec? elleve udtag, så
ledes at der kan tilsluttes diverse aggre
gater.
Fortæppet som p.t. hænger, er udlånt til 
gruppen og vil blive erstattet af et andet 
i løbet af relativt kort tid.
Af hensyn til brandvæsenets krav kan venstre 
side af scenen fjernes, ligesom bagdøren 
ikke må blændes, hvorfor der indtil videre 
er opbygget en kulissedør på dette sted. Et 
problem, som gruppen havde en del besvær 
med at løse.
Jo, der sker noget i Folkets Hus.



FOLKETS FUS UDLÅNER GERNE SINE LOKALER!

Snak med'en fra A-gruppen (administrations- 
gruppen) hvis du har "brug for at låne et af 
lokalerne. - Men husk, at reglerne om dl, 
spiritus og hash også gælder for dem, der 
låner lokaler i huset.
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Mellem beboermoderne sørger A-gruppen for 
at opsamle gode ideer, svare på spørgsmål 
så godt som muligt og i .det hele taget sør- 
ge for at beboermødets beslutninger bliver 
overholdt.

'HUSK AT
I FOLKETS HUS ER DET STRENGT
FORBUDT AT INDTAGE NARKOTIKA
DER MÅ IKKE RYGES HASH
DER MÅ IKKE DRIKKES ØL ELLER SPIRITUS

Søndag den 2 3.marts kl. 15°° 
f Byens Drifter” synger, og spiller
Mandag den 31.marts 2.påskedag kl. 15°° 
Hyggeeftermiddag med fællessang

3oTirsdag den 1.april kl. 19 
Beboermøde

. o oSøndag den 6.april kl. 13
Folkets Hus Spillemand spiller op til
dans.

O OSdndeg den 6 .april kl. 19 
Lysbilleder og foredrag om en rejse til 
Peru. ~ %
Dan første mandag i hver måned kl. 19°°
'il der blive' vist bdrnefilm i Folkets Bio 

ooHver mand-ar kl. 21'
.Film i Folkets Bio. i stueetagen

OOFver onsdag aften kl. 20"■
Folkemusik med Folkets Hus Spillemand

. ooSøndag eftermiddag fra, kl. 15
Kaffe og hygge .og muligvis -forskellige
musikgrupper.

1
VI HAR BILLARD I CAFEEN!

FOLKETS HUS AVIS

Avisen er gratis - men selvfølgelig koster 
den pengo at .lave - papir og trykfarve or 
ikke gratis.

Pengene til materialer skaffes bl.a. ved 
salg af Folkets Hus plakater.
Dette nummer - ligesom de øvrige numre af 
Folkets Fus- Avis er for det meste skrevet 
af beboere, som kommer i. Folkets Hus. 
Avisen redigeres af Folkets Hus presse
gruppe.

FOLKETS HUS STYRES AF HUSETS BRUGERE

Folkets Hus holder BEBOERMØDE hver første tirsdag*1"! 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!


