
FOLKETS_HUS_AVIS_

Folkets Hus avis er et vigtigt oplys
ningsorgan i beboerhuset. De forskel
lige grupper i Folkets Hus kan bl.a. 
igennem avisen fortælle om deres arbej
de .
Samtidig er avisen åben for stof, som 
beboerne i kvarteret gerne vil oply
se andre om. F.eks. boligproblemer !

Ideen er, at alle kan komme med. .stof, 
så det ikke er avisgruppen som allen'e 
skriver avisen.
Stoffet må blot ikke modarbejde Folkets
Hus- arbejde;. ,....  ""
Da avisgruppen desværre ikke er ret' 
stor, udkommer avisen desværre ikke re
gelmæssigt, så vi håber at deb på det 
førstkomne beboermøde, er nogen der 
melder sig til avisgruppen.

HUSK AT :
I Folkets Hus er det strengt forbudt 
at indtage narkotika.
Der må ikke ryges. hash.
Der må ikke drikkes øl el. spiritus

Folkets Hus udlåner_gerne sine lokaler 

Snak' med en fra A-gruppen (administra-
i

tionsgruppen) hvis du har brug for at 
låne et lokale.
Men husk,at reglerne om øl ,spiritus 
og hash Også gælder for dem, der låner 
lokaler i huset. * • •
A-GRUPPEN ■’

Birthe Fihl - Arne Arnsted
Allan Nilsson - Oskar Olsen
Gunnar Bsdskov - Viggo V. Sørensen
Gorm Biering-Sørensen



Da bydelen har små og dårlige boliger 
til en lav husleje, er der med tiden 
flyttet en stor del fremmedarbejdere 
ind.. Det., drejer sig især om tyrkere og 
jugoslavier.
På nuværende tidspunkt er flere og flere 
af fremmedarbejdernes bern begyndt at 
benytte beboerhuset, da de mener at det 
er svært for dem at benytte de omkring
liggende ungdomsklubber.
I begyndelsen var det blevet noget af et 
problem for Folkets Hus når der på en af
ten kom en gruppe på 20 unge tyrkere, 1 
hvis adfærd og normer til tider var for
skellig i forhold .til husets andre bru
geres . - ..
Der blev nedsat en gruppe, som snakkede 
sammen, for at finde frem til en losning. 
Da mangel på klublokaler også gjaldt for 
en stor del danske born, indkaldte grup
pen, lørdag d. 18 februar ,både danske og 
udenlandske forældre til et møde.
Under modet fik man snakket sammen og de 
tyrkiske forældres holdning til Folkets 
Hus var meget positiv..
På beboermødet d. 28 februar blev det be
sluttet at lokalerne på 3 sal skal ind
rettes og bruges af bornene (såvel de 
tyrkiske som de danske ), deres forældre 
samt gruppen fra Folkets Hus.
Endvidre blev det besluttet at lokaler
ne skal f-orbe'holdes bornene tirsdag og 
torsdag aften 'samt søndag eftermiddag 
fra kl. Iå~l8.
En repræsentant for de danske børn gjor
de gældende, at nok var forældrene vel
komne, men de ville helst selv male og 
gøjre .rummet istand.

Fremmedarbejderne inddraget i Folkets
Hus aktiviteter

På beboermødet blev der foreløbig bevil 
get 500 kr. til indretningen.
En repræsentant for de tyrkiske beboere 
i kvarteret påpegede, at selv om det er 
vigtigt at børnene har et sted at være, 
savner de voksne fremmedarbejdere også 
et sted, hvor de har mulighed for at kon 
takte hinanden og snakke sammen.
Også behovet for danskundervisning (evt. 
i wéek-enderne i Folkets Hus ) var vig
tigt .
Der var enighed om at de på lige fod med 
alle andre, vil kunne få de'rum de skal 
bruge i Folkets Hus, samt at de fast kan 
få et lokale en gang om ugen.
Det blev helt klart at Folkets Hus skal 
forsøge at få fremmedarbejderne inddra
get i beboerhusets arbejde.

Folkets Hus holder beboermøde hver før
ste tirsdag i måneden.
Alle kan være med til at lave dagsorde
nen, men må helst senest fredagen før 
beboermødet give besked bm deres ønsker. 
Dette kan gøres ved at hænge en seddel 
op på opslagstavlen og snakke med en fra 
A-gruppen.
A-gruppemødet, hvor dagsordenen til be
boermødet bliver lavet, er åbent for al
le og ligger på fredagen inden mødet. 
BEBOERMØDET EP HUSETS HØJESTE MYNDIGHED 
Mellem beboermøderne sørger a-gruppen 
for at' opsamle gode ideer, svare, på 
spørgsmål så godt som,muligt og i det 
hele taget sørge for at beboermødets be
slutninger bliver overholdt.



NAR JEG SER ET RØDT FLAG SMELDE

Når jeg ser et rødt flag smelde 
på en blank og vårfrisk dag 
kan jeg høre det sælsomt fortælle 
om min verden mit folk og min sag 
og jeg rejser mig trodsig i vrimlen 
mens det kogler af kraft i mit mod 
thi det flag der nu smeldende når himlen 
er jo rødt som mit brusende blod.

Jeg har set min fader ranke 
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke 
i dets stolte befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille 
da min mor tog mig op på sit skød 
og fortalte mig manende og stille 
om en fane så knitrende rød.

Jeg har anet slægters striden 
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden 
blive mænd bagved kampfanens bål.
■Jeg har set den i blafrende storme 
jeg har elsket dens flammer i strid 
og bag den så jeg arbejdshænder forme 
verden om til en lysere tid.

■Det er sliddets slægters fane 
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane 
den skal knuse hvert grænsende led.
Den var forrest.i fredlig færden 
den var forrest i stormklokkens klemt 
den er fanen der favner hele verden 
i'dens folder er fremtiden gemt.



" ROCKERNE M

/

Den sorte Firkant har igennem årene været 
tilholdssted for "forskellige" grupper.
I slutningen af 1977 blev Folkets Kus in
vaderet af en gruppe rockere ” MIDNIGHT 
RIDERS ” som ønskede at få et lokale i be
boerhuset, da de stod i den situation at 
de var blevet afvist alle andre steder,
Under deres forespergelse, kora de desvær
re til at "ødelægge” en opstilling som Am
nesty Interne.tional havde opstillet på ho
vedtrappen.
Beboerforeningen Nørrebro bad dem om at 
møde op på det første beboermøde, så man 
kunne snakke om tingene.
På beboermødet blev det besluttet at Fol
kets Hus indkaldte andre institutioner i 
kvarteret til et møde, hvor man sammen ud- 
færdigedigede et brev til Københavns Kom
mune, hvori man anmodede om, at der blev 
fremskaffet nogle lokaler til rockerne.
Men det skulle være nogle lokaler som de 
selv måtte indrette. Rockerne var også 
villige til selv at betale et månedligt 
beløb.
Da rockerne i et par år havde flakket om
kring uden at de havde haft et fast til
holdssted, var der opstået en række "uhel
dige” situationer, som kunne havde været 
undgået.
Folkets Hus mener at det er vigtigere at 
forebygge end at behandle
Det mentalhygiejniske arbejde der opstår 
ved at rockerne selv er involveret i op
bygningen af klublokalerne, er én af de 
vigtigste funktioner.
Folkets Hus blev kort tid efter kaldt ind 
til en række møder i Direktoratet, hvor 
man sammen med de andre institutioner prø
vede at sinde en løsning på problemet.
Da der under møderne blev foreslået, at 
man oprettede et opsøgende arbejde, mente 
Folkets Hus, at man ikke måtte glemme, at 
det rockerne i øjeblikket ønskede ,var at 
få nogle klublokaler.
Da det endelig blev besluttet at Direkto
ratet ville begynde at kigge efter nogle 
lokaler til rockerne, ønskede Folkets Hus 
af forskellige grunde at trække si'g til
bage fra forhandlingerne, da man mente at 
beboerforeningens primære ønske var ved 
at blive opfyldt.
Da det opsøgende arbejde kun skulle køre 
med to af de andre institutioner, ønskede

Folkets Hus ikke at stå som en krontro- 
lerende instans over for de to institu
tioners arbejde.

Folkets Hus har gennem årene udført et 
stort forebyggende og socialpædagogisk 
arbejde, og ønsker kun at dette skal 
fortsætte.

BEBOERFORENINGEN NØRREBRO

Beboerforeningen Nørrebro er en regi
streret beboerforening med formand, kas
ser og sekretær.
Men så holder ligheden med det man nor
malt forstår ved én forening også op. 
Grunden til foreningens eksistens er den 
enkle, at myndighaderne nægtede at for
handle med en gruppe mennesker fra Fol
kets Hus og Park, for som man sagde : 
alle kunne jo komme og sige, de repræ
senterede Folkets Hus og Park.
Det var med den baggrund, foreningen 
blev startet i november 1972* med det 
ene formål, at forsvare Folkets Hus og 
Park.
Alle beslutninger vedrørende foreningen 
bliver taget på beboermødet i Folkets 
Hus. Beboermødet erstatter altså besty
relsesmøde og generalforsamling og er 
derfor husets højeste myndighed.
Det koster kun 1 krone - ja, du læste 
rigtigt : een krone om året at være med
lem af beboerforeningen.



Forhandlingerne om Folkets Hus 
og Park

Torsdag d. 19 januar 1978 indkaldte be- 
Boerforeningen. Nørrebro overborgmester 
Egon WeideEåmp til et møde i Folkets 
Hus, hvor man skulle diskutere den nye 
Helhedsplan for kvar'teret samt Folkets 
Hus-og Parks fremtid.
På mødet slog overborgmesteren fast, at
Folkets Hus.ville blive 'nedrevet, når
hans byfornyelsesplån skulle gennemfø
res, men at. kommunen havde tænkt på, på 
et senere tidspunkt at opføre et andet 
" medborgerhus " . Men han pointerede 
at det nye medborgerhus ikke ville kom
me til at køre på samme' måde som Fol
kets Hus.
Efter det te. ..møde., sammensat te Folkets 
Hus Forhandlingsgruppe d. 7 februar et 
brev til Miljøministeren, Boligministe- 
reri, Overborgmesteren, Socialborgmes
teren, Direktøren for Københavns Kom
munes børne- og ungdomsinstitutioner 
samt en repræsentant fra 4 juridisk 
kontor, hvori man ønskede et møde, hvor 
man kunne diskutere Beboerhusets situa
tion.
På nuværende, tidspunkt er dér kommet 
svar fra miljøministeren, boligministe
ren og socialborgmesteren.
Miljøminister Niels Matthiasen mener at 
Københavns Kommune skal starte drøftel
serne med os,, da der i den nye planlæg
ningslovgivning står, at det i vidt om
fang er kommunen,- som efter drøftelse 
med borgerne, tager stilling til by
planlægningsspørgsmål . Af denne grund 
mener han ikke,-at•det-er-rigtigt at 
han deltager i møderne.
Boligminister Ove Hove skriver, at bo
ligministeriet ikke har mulighed for 
at tage initiativer til at ændre en al
lerede godkendt saneringsplan. Han"hen
viser til saneringsplanen for Folkets 
Hus Karré, som blev godkendt af bolig
ministeriet i--1968.""'.. “..........  —
Socialborgmester Pelle Jarmer ønsker 
at indbyde til et forberedende møde, 
inden man.starter de egentlige forhand
linger med de øvrige indbudte personer.
Han forlanger dog, som første forhand
lingsforudsætning, skriftligt at få føl
gende oplysninger :...
1) Beboerforeningeng love eller vedtæg-
ter. .
2) Navne og adresser på bestyrelsen
3) Navne og adersser på de forhandlings
berettigede personer, samt repræsenta

tionens baggrund.
4) formålet med den ønskede forhand
ling* 1 " ....... .....  .. ..
På beboermødet tirsdag d. 28 februar 
blev det besluttet, at- besvare -1-— 
socialbergmesterens brev', men kun op
give Forhandlingsgruppens navne og 
adresser:.. - * .......... ....- • —
1) "Bestemmelserne for Folkets Hus og 
Park"
2) Beboermødet er det styrende organ.
( se bestemmelserne for Folkets Hus og 
park.)
Oskar Olsen er formand for Beboerfor
eningen Nørrebro.
3) Folkets Hus Forhandlingsgruppe :
Oskar Olsen 
Hertha Olsen
Allan Nilsson v
Birthe Fihl ...’...........: ..
Gorm Biering-Sørensen
4) Bevarelsen af Folkets Hus og Park.
Men hvordan vil forhandlingerne kom
me til at gå?- ’ ................... .
Da Folkets Hus bestående var oppe 
til afstemning i borgerrepræsentatio
nen på Københavns Rådhus, var.det kun 
repræsentanter -fra-VS og-partiet Val
borg som støttede Folkets Hus.
Københavns Kommune er sikkert bange 
og ønsker ikke at indrømme de store 
fejl den har begået, samtidig med at 
dens accept og forståelse af beboernes 
egen kamp for at afhjælpe og løse nog
le af kvarterets problemer, ikke har 
været stor.

Hvis Københavns Kommune en dag ønsker 
at rive Folkets Hus ned, og ødelægge 
det miljø der er blevet skabt i Fol
kets Hus og Park-, - .. - ........
SÅ BLIVER DER KAMP . En hård kamp fra



Søndag den 5 marts kl, 13 
Swing-Jørgen spiller op .
Onsdag den 8 marts-'kl. - 20 
Spillemandsmusik og folkedans 
Søndag den 12,marts,kl. 13 *
Musikgruppen.vFandango":
Tirsdag den l4'marts kl, 19 .
FOLKETS HUS BIO :
Filmen "Nord-Vietnam"
Onsdag den 13 marts kl. 20 
Spillemandsmusik og.„folkedans 
Torsdag den 16 marts kl. 20 
Møde om hus le je-boykot.- Folk fra- Alberts
lund fortæller,' synger og spiller 
Lørdag den l8 marts kl. 19 
Tyrkisk familie og børnef-est. Disku tion 
mad og musik.
Søndag den 19 marts kl»-l>- - ■
"MAC. Ewalds Eksport" & De dystre spille- 
mænd.« •
Tirsdag den 21 marts kl. 20 
FOLKETS HUS BIO :
Akkord og kvinde og job. To arbejdsmar
keds film
Onsdag den 22 marts kl'. 20_
Spillemandsmusik og folkedans 
Mandag den 27 marts kl. 13 
"Hyggeef termiddag" >i- medbring selv . in
strument
Tirsdag den 28 marts kl. 20 
FOLKETS HUS BIO : .
Hug og hjem, Stærekassen og Slumstormerne 
Tre film om boligaktioner, med bl.a. klip 
fra Todesgade
Onsdag den 29 marts kl. 20 
Spillemandsmusik og folkedans 
Fredag den 31 marts kl. 19 .
A-GRUPPEMØDE på 2 sal 
Søndag 2 april;.kl. 13'
Musikgruppen"Lige om Hjørnet"

ARRANGEMENTER i Folkets Hus

3oTirsdag den k april kl. 19 
BEBOERMØDE
Onsdag den 3 april kl. 20 
Spillemandsmusik og folkedans 
Søndag den 9 april kl, 1U 
Ole buchs Spill'emandsorkester 1978 
Tirsdag den 11 april kl. 20 
FOLKETS HUS BIO : •
Balladen om Carl -Henning. Dansk film 
med Jesper Klein 
Søndag den 16 april kl', lp 
"Varme Katte"
Tirsdag den l8 april kl. 20 
Folkets Hus-Bio :
HARA.WOMAN - engelsk film med dansk tale 
om besættelsen af en fabrik i Thailand. 
Dessuden klip fra kuppet i 1976.
Søndag den 23 april kl. 15 
Kammerjazz kvartetten 
Tirsdag,den 23 april kl. 20 
FOLKETS HUS BIO :
LE HAUGE - Om et fransk A-kraftværk og 
arbejdsforholdene. arr. i samarbejde 
ned OOAs' arbejdsgruppe. '
Søndag den 30 april kl. 13 

ORFØVS " spiller op.
Tirsdag den 9 maj kl. 20 
FOLKETS HUS BIO :
Gåden om kasper Hauser - instr,. Werner 
Herzog.
Søndag den lå maj kl. 13 
Poul Dissing
Tirsdag den 16 maj kl. 20 
FOLKETS HUS BIO : . .
Pas til paradis - En bydel i London 
river sig løs fra det brittiske rige. 
Tirsdag den 23 maj kl. £0 
FOLKETS HUS BIO : .•
Angst æder sjæle op - instr. R. Fasebinder 
Tirsdag den 30 maj kl. 20
BRÆNDENDE VIDDER - russisk film i western
stil. De hvide mod de røde.


