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BRYG NYT
Bryggervangen

1. årg.

1980

skole
nr. 2

I det første nummer af skolens nye blad, der udkom i september, bad
vi om hjælp til at finde et navn til bladet. Der indkom mange for
slag, og det var svært at vælge det, vi syntes bedst om. På redak

tionens møde i november gennemgik vi alle navnene, og til slut blev
vi enige om at kalde bladet BRYGNYT.

Dette navn var foreslået af Anders og Marianne Grand, lub, og de to
elever har allerede modtaget deres præmie, der var et gavekort på
5o kr. til Wiuffs boghandel. Præmien blev overrakt ved skolens fød

selsdagsfest den 21. november. Redaktionen ønsker de to elever TIL

LYKKE.

Der har været megen kritik af den froko st-ordning , som blev indført
i københavnske skoler fra den 15. september i år. En klasse på sko
len, 6v, satte sig for at undersøge, hvordan frokost-ordningen egentlig blev modtaget. Resultatet af denne undersøgelse kan læses i
bladet på side 3~7- Vi håber i næste nummer af bladet at kunne brin
ge flere indlæg fra både elever, lærere og forældre om samme emne.

Julen nærmer sig. På side 25 fortæller Kirsten Hedtoft nærmere om,
hvorledes skolen i år fejrer denne fest.
Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul.

HUSK: Indlæg til næste nummer af
bladet skal være redaktionen i

hænde inden 15■ februar 1981.

REDAKTION: Kirsten Hedtoft (skolen), Ulla Neise (skolenævnet)
Leila Krogh (forældreforeningen), Sonja Lund, Olaf Ries

(ansvarshavende) (lærerne).

2

ordning i København .Vi var i G. v me^et
Spdtndte ( hvordan feå den ud v var i nol lao Idet
a^odt var der mad nok (var den Sund .
----

.

---- —-------------------

Snakkede vi i klassen om( at det kunne v&re
Spændende at under^/^e hvordan de- /orke
klasser kavde modtaget den n^e mad pukke

HVORDAN DR SPOLDPRO POSTEN
MODTAGET PÅ BRYGGERVANGERd
Vi besluttede at lave en unders/i^dse om(
kvormano^e der Spiser på skolen .
k/rst lavede vi ex spørges tenna
duplike
rede 35T sik Som vi var randt \ de andre
klasser med.vi tik 314 besvarelser tilbade.
Hvordan skalle vi behandle de 314 S temaer?
Vi lavede ek Samlebånd på |Q eleverSom kver*
kavde et spørsmål. Pludselig vav der en Som
stalle pa W-C.
Samlebåndet G^k- i * *
ved lurts vi x at Inaen kan ccnduteres. Han kom
t)a vi var -kardi^e med skemaerne s kalte vi
arkade med tallene d^ blev cmskaeli^^ov-t
ved s^ledla^rammerr
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DO AVX\D I DU OM
'RENS
I ST^RREISE M*DEtO I INDHoLDET^I
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INTERVIEW MED INSPEKTØREN

ANNE-METTE NIELSEN
første klasse

lærer i

Bo: Hvad synes du om madordningen.

Inspekt.: Som det er nu ved jeg

Anne-Mette synes madpakken er

ikke om det bliver ved med at være

god og sund. Hun mener ikke der

men vi får se.

skal laves noget særligt om på

Bo: Vil du have lavet meget om på

madpakken, men der kunne godt

madordningen?

være flere grøntsager. Anne-

Inspekt.: Jeg tror nok, at jeg

Mette stiller fire krav til en

ville gå lidt mere over til den

madpakke.

tradionelle madpakke.

1. Er den sund? Klart ja.

Bo: Synes du madpakken skulle væ

2. Ser den godt ud? Nej det

re bedre?
Inspekt.: Nej anderledes ikke bed

re jeg tror de er gode nok, men

jeg kunne tænke mig den anderledes

f.eks. af udseende måske, eller

gør den ikke.

3. Smager den godt? Det må man

selv vurdere.
4. Er den fremstillet ordent

ligt? Nej det er den ikke.

noget man kunne vælge imellem.

Anne-Mette synes der er for me

Bo: Er der meget svineri med maden

get mad til de små i første klas

Inspekt.: Ja det synes jeg.

se. Hun vil gerne have at ord

Bo: Hvis du nu havde børn på sko

ningen skal fortsætte efter jul.

len, ville du så lade dem få mad?

Journalister: Mona og Mette.

Inspekt. : Ja.
Dennis: Synes du ordningen skal

fortsætte ?
Inspekt.: Ja helt afgjort.
Dennis: Hvad koster det for kom

munen?
Inspekt.: Det koster 2o.ooo.ooo,-

for dette halve år og det bety

der at for hver elev koster det
5,75 pr. dag.

TANDLÆGEN
Jane: Hvad synes I om ordningen?

Tandl. : Den er udmærket.

Linda: Synes I madpakken er sund?
Tandl.: Ja det synes jeg, der

skulle bare være mere rugbrød.

Jane: Vil I lave noget om på ord
ningen?
Tandl.: Ja, de store skulle kunne

få noget mere hvis de ønsker det.
Linda: Synes I ordningen skal

fortsætte?
Tandl.: Ja, bestemt.

Journalister: Jane og Linda.
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"HVAD MENER MÆLKEDAMEN".

INTERVIEW MED MOR.

Anne-Mette: Synes du ordningen er

Bo: Hvad synes du om ordning

god?

en?

Mælkedamen: Ja jeg synes den er

Mor: Jeg synes at det er en god

god, hvis børnene spiste den lidt

ide .

pænere.

Bo: Synes du at der er noget der

Anne-Mette: Hvad synes du om ma

skal laves om på madpakken?

den?

Mor: Ja, jeg synes egentlig at. i

Mælkedamen: Jeg synes den er frisk

skulle have et enkelt stykke me

men lidt ensformig.

re så det udgør en hel madpakke.

Birgit: Har du for meget at lave

Det i får i øjeblikket er kun et

nu?

tilskud.

Mælkedamen: Der er en del mere at

Bo: Synes du ordningen skal

lave og holde regnskab med.

fortsætte?

Birgit: Er du glad for dit job?

Mor: Ja det synes jeg helt af

Mælkedamen: Ja det er jeg.

gjort.

Birgit: Får du mere i løn for det?

Bo: Hvorfor fik jeg lov til at

Mælkedamen: Nej.

spise skolens madpakke, et det

Anne-Mette: Hvad laver du fra du

fordi den er gratis og du ikke

møder, til du går hjem?

selv skal smøre eller fordi du

Mælkedamen: Jeg pakker mælk og

synes det er en god ide?

tæller op til hver klasse og stil

Mor: Jeg synes det er en god

ler i køleskabet og tæller madpak

ide, fordi jeg så ved at du får

ker op til hver klasse og rydder

en sund madpakke og fordi vi

op og gør rent bagefter.

får mere tid til morgenmaden

Anne-Mette: Hvor lang er din dag?

sammen.

Mælkedamen: Fra ni til tolv.

INTERVIEW

1.

Hvad synes du om madpakkeordningen?

Far: Jeg synes den er overflødig.

2.

Synes du pengene kunne bruges bedre?

Far: Ja til bl.a. kantine på skolerne, bedre undervisningmateria
ler eller på åndssvageforsorgen.

3.

Synes du ordningen skal fortsætte efter jul?

Far: Nej, den skulle aldrig have været indført.

4.

Skulle der være mere rugbrød i madpakken?

Far: Ja, helt bestemt.
5.

Synes du at madpakken ser ernæringsrigtig og sund ud?

Far: Nej den kunne være bedre.

-I
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SAMMENLIGNING AF 3 ØSTERBRO-SKOLER.

Vi gik to og to ud på Vognmands

marken og Strandvejsskolen, hvor
vi spurgte sekretæren om hvor

mange elever der var på skolen.

Så gik vi ned til mælkedamen for

at få at vide, hvor mange elever
der får skolens madpakke.

Da vi kom hjem havde vi nogle
tal som vi begyndte at sætte op
på søjlediagrammer og så fandt
vi ud af hvor mange procent der
spiste madpakke.

Vi synes at det har været spæn

dende at komme ud på andre skoler.
Brian - Susanne - Allan - Lisbet.

HVAD HAR VI I 6. KLASSE FÅET UD AF DET?
Vi synes det var meget spændende at inter

viewe andre menesker, dels på skolen og
udenfor skolen.
Vi lærte at spritduplikere, lave en rund
spørge blandt andre elever og efterbehand

le spørgeskemaer.

Vi opdagede, at skolens elever har svært
ved at svare på spørgeskemaerne, man satte
for mange krydser og det var derfor svært
at få tallene til at passe.

Vores arbjede har vi sat på plancher og
udstillet, så andre også kan få glæde af
det.

6. V

ELEVBLADET

Bryggervangens Tidende

1.Årgang

Nr.H

Så er vi her igen med et nyt spændende og skægt nummer af elevbladet BT. T dette nummer har vi Dilieder fra feature-ugen, vi har en
beretning fra 9v lejerskole ved Rødhus Klit, og vi har vores skæge

føljeton, "Den fredag Osval blev usynlig", og mange andre ting med
i bladet.
Som sædvanligt har vi det sørgelige at fortælle, at nogle fra re
daktionen er gået ud, nemlig vores to brave folk, Kim Igel og Dan

letersen. Fen i stedet for, har vi fået Ole Ietersen og Fette svend
sen,ind i skolebladet.
Redaktionsmedlemmerne er følgende:
Ansvarshavende redaktør: Peter Jepsen.
Jounrnalister:

Z''8 1

Sonnie Ipsen. 8u.
Mette Svendsen. 8v.
Ole Petersen. 9v
Anders Rummel Rasmussen. 9v.

Vi opfordre KRAFTIGT til at nogle elever eller forældre skriver
nogle artikler til bladet. I kan f.eks. fortælle om, dagligdagen,
om lejerskoleophold, teater, museumsturer, m.m. 311er i kunne la
ve en s+il i dansk med titlen: "Vores skole". Så hvis i har et bi
drag, kan i aflevere det på kontoret eller til redaktionen.
red.
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9v på lejerskole
Fredag d. 19/9 kørte 7 elever

fyet op omkring fyret så det ik

fra 9v, I Andersens bil, op til
Rødhus klit, og dagen efter kom

ke kunne ses fra havet. Da vi
havde set på fyret gik vi op på

resten af klassen med toget.

et sandbjerg, der flyttede sig
ca. 2 cm. om året, for at se ud

Søndag d. 21/9. skulle vi ud

og gå en tur på lo kilometer
langs stranden, hen til nogle

fiskerbåde. Da vi kom til fis
kerbådene, fandi vi ud af, at

over havet. Der var ca. loo m.
ned til havet, og vi fandt ud af
at vi ville derned, skønt det

teria i nerheden af Fosdahl.
Vores lærer sagde at der var 1

var forbudt. Da Anders nåede halv'
delen af vejen ned blev der råbt
"pas på", og han stoppede og op
dagede at ban var lige ved at
falde ud over en skrænt der var

kilometer derhen, men det viste
sig at der var 4 kilometer. Da
vi havde fået varm' cacao og
kager, tog nogle fra klassen

ca. lo m. høj. Da han kiggede op
opdagede han at Ole var vod at
løbe lige ned mod et hul hvori
der var noget mudder der minde

hjem med en taxa. Lidt efter
kom Andersen i sin bil og hen

de om kviksand, og Anders råbte
at Ole skulle passe på, men han

tede resten af klassen. Om af
tenen hyggede vi os rigtigt

kunne ikke stoppe. Da han endelig
standsede var han kun 1 m. fra

meget.
Fandag d. 22/9 havde vi lejet
en bus, som kørte os op ad kos
ten og der så vi mange spænden

hullet, og mudderet begyndte at
skride. Ilan råbte til anders om

vi havde gået 17 kilometer. Der
fra skulle vi gå op til et cafe

de ting. Da vi kom til Råbjerg
mile, så vi et fyr som ikke kan

br’ g°s mere, fordi sandet var

han ikke kunne komme og hjælpe
hamop. Og så løb Anders hen til

Ole, og hjalp har- op. Da Ole fik
rejst sig op, opdagede vi at Fy
kom styrtende ned mod os, og vi
råbte at han skulle stoppe, men
Fy standsede ikke. Da han nåede
ned til Ole, kastede Ole sig ud
efter hans ben, og fik ham stop

pet. Öfter uheldene gik 4uren op
id sandbjerget, og bagefter kør
te bussen videre til Skagen, og
vi så på Skagen by og havnen. Da
vi havde set havnen kørte bussen
os hjem.
Tirsdag d. 23/9 skulle drenge
9

ne ud og fange insekter og finde
blomster. Da vi kom hjem begynd

havde vi hygge aften over hos
Andersen.

te vi at sætte blomsterne ind i

Fredag d 26/9 stod vi op kl.

lejerskolemappen, og skrive om
de forskellige blomster.

8 og spiste morgenmad. Bagefter
begyndte vi at gøre rent i hu

Pigerne var ude på et slagteri
og se hvordan de slagtede grise.
Det syntes de ikke var særlig
lækkert, men de købte da nogle

sene, og vi lagde vores bagage
ind i Andersens bil. Kl. 12
blev vi kørt til kås og der
skulle vi vente på en bus der

engelske bøffer og spiste dem
til aftensmad, så de havde da

kørte os til toget. I toget sov
vi eller skillede kort. Da vi

ikke mistet appetitten helt.
Onsdag d. 24/9 var vi i Kåc

nåede hovedbanegården skiltes
vi og tog hjem. Vi synes alle

for at se på en højtalerfabrik.
Vi fik en rundvisning på hele

at det havde værret en skæk og
spændende tur.

fabrikken, og bagefter hørte vi

Vi synes at husene var meget
ulækre, for alt var beskidt.

højtalerne. Om aftenen havde vi
afskedsfest, og det var rigtigt
skægt.

9V.

Torsdag d. 25/9 skulle drenge
ne ud på en bondegård, og piger
ne skulle bare blive hjemme, det
var rigtigt snyd. Om aftenen

Elevrådsmødet d. 16/10-80.
Ved elevrådsmødet d. I6/I0-80.
snakkede vi om frugtboden, og om
hvad vi skulle købe af frugter.
Der var nogle der sagde pærer,
klementiner, bananer og appel

siner. Men hvis vi køber pære
og bananer bliver de bare bløde,
og hvis vi køber appelsiner og

lo

klementiner bliver skrællerne
bare smidt ud over hele gården,

så vi
æbler
så ud
efter

bestemte os til at købe
og gulerødder. Vi fandt og
af at vi ville åbne den
efterårsferien.
Mette Svendsen.

FODBOLD

Tirsdag d.9/9-80 var Brygger
vangens skole over i Ryparken og
spille fodbold mod Hyldebjergs
skole i extra blads tuneringen.
3o
De skulle mødes derover kl. 12—

Hvorefter de varmede op til kl.l.
Efter første halvlaj stod det
0-0, men da der var gået ca. lo

minutter af anden halvlej skore
de Hyldebjergs skolen 5 mål efter
hinanden, og bryggervangen var
var ved at tabe modet, indtil der
var 5 minutter tilbage af anden
halvlej og Mucail skorede et mål.
Og sådan endte kampen, 3-1 til
Hyldebjergs skolen.

11

Kender du den????
□ □
□ □

— Jeg kommer for at tage min

jeg var ved, da han stak mig en

søn ud af denne elendige møgsko
le.

lige venstre.

— Det kan De dog ikke mene!
Han er nr. ét i sin klasse!

— Kan du svømme, spurgte bade
mesteren den lille fyr, der kom
stavrende ind på badeanstalten.
— Naj.

— Ja, og det er derfor jeg
tror, at det er en elendig møg
skole.
— Tak! Jeg skal ingen livs
forsikring have. Det er det

værste svindel! Min onkel teg
nede en livsforsikring på

loo.ooo kroner, og allievel
døde han fjorden dage efter.
Politibetjenten: Kan De be
skrive den mand, som overfaldt
Dem?
— Ja, det kan jeg sådan set
sagtens. Det var faktisk det,

12

- Kender du den om århusianeren, der i bil
stødte frontalt sammen med en anden bilist?
Politiet kom til stede og spurgte, hvem der
havde skylden.
- Det kan jeg ikke udtale mig om, sagde år
husianeren. - For jeg så slet ikke sammenstø
det ...

— Har du heller ingen store
søskende, du kan følges med?

— Naj.
— Så må du ikke komme herind.
Det er for farligt.
— Heller ikke, hvis jeg får
en seddel med hjemmefra, at det
ikke gör noget, at jeg drukner?
— Hvorfor rejser du egentlig
fra dit pensionat?
— Fordi jeg opdagede, at vi
fik fiskesuppe, hver gang vært
inden skiftede vand ved guldfis
kene.

Vinderne af slap af.
1 pr. Johnny Christiansen 8u
2 pr o Kemal Nasufouski 8u’.

Vi håber at der er flere der af
leverer løsningen til slap af
denne gang, da vi kun fik 3 løs
ninger fra sidste nummer, og de

3 pr. Brian B Petersen. 8u.

Gaverne er afleveret.

er følgende:

slap a£

1.pr.

3o,-

2 .pr.

2o,-

3 .pr.

lo,—

Løsningen er:____________
Navn

Kl

Skal være afleveret senest d. 15/1%

- 19 90

Billeder fra feature-ugen.

Cykelhandleren Absalon

Kong Olav V

Fjeldsted og Bent nilsen.

Havnen

15

FEATURE - UGE
Feature- uge er en uge hvor
man beskæftiger sig med. forskel
lige emner. I år kunne man vælge
imellem 11 forskellige emner,
der alle handlede om Østerbro.

til DFDS's kontor, hvor der blev
uddelt kuglepinne og brocyrer.
hjemturen gik langs havnen, over
Espanaden til Østerport station.

De var følgende:
1. Havnen.

Vi spiller teater;
Et af teater holdene som bestod

2. Vi spiller teater.
3. Arbejdspladser på Østerbro.

4. Hvordan bor vi på østerbro.
5. Sådan var det dengang.

af 7,8 og 9 klasse var nede og se
på det nye Park teater, som lig
ger på Serridslewe j . Oprindeligt

6. Parker og grønne områder.
7. Fra vuggestue til plejehjem.

var det militærets hestestalde,
men nu er det lavet om til kanti
ne og teater. Kantinen var ikke

8. Vi laver avis.

helt færdig, mon selve teateret

9. Vi ser på Østerbro,

var færdigt. Teateret var opbyg
get således, at scenen og andre

lo. Det nære miljø.

11. Det gamle Østerbro.
Hermed vil jeg fortælle lidt
om hvad nogle af holdene lave
de:
Havnen;

rekvisiter, kan flyttes rundt,
alt efter hvad scene manden skal
bruge. De mødte en mand der hed
Find, som fortalte en masse om
teater, om hvordan det var bygget

Holdet bestod af elever fra

op, og om det første teaterstyk

3»4,5,6,7,8,9 og lo klasse, og
lærerne var Kirsten Hedtoft,
Tage Christensen og Åge Ådahl.

ke de skulle spille på teateret.
Det var et stykke der handlede om

Holdet var blandtandet ude og
besøge rederiet DFDS. De blev
vist rundt af en mand der hed
Lars. Han fortalte, at der den
dag var 532 passagerer med Kong
Olav V, og han fortalte også at
der kunne være 8oo passagerer
på båden, et stykke tid efter
gik holdet med 2. styrmanden op
til komandobroen, hvor skibets
tekniske indretning blev forkla
ret. Bagefter gik de ned i cafe

teriet og fik et glas sodavand
og et stykke vinerbrød. Da alle
16

havde drukket og spist, gik de .

to malere der gik og malede rør
i en betonkælder. Stykket fortæl
ler om malernes vilkår på arbejds

pladsen. Til sidst i stykket går
ventilationerne istå og maleren
indhalerer dampene fra de farlige
stoffer, og bliver syg af det.
Jagdt Jensen og eleverne var enige

om at det havde været spændende.
Arbejdspladser på Østerbro:
Holdet var en af dagene ude og
besøge Tuborg der ligger på strand
vejen. En mand som hed Claus Las

sen viste dem rundt, og han for
talte bl.a. at tuborg og Carls-

berg var blevet slået sammen for
cao lo år siden, og at de pruducerede 2,5 miliarder øl og soda
vand om året. Bryggeriet laver

selv deres strøm, og de fyrer
med kul. Skorstenen på elektrisitetsværket er lo6 m høj. øllet
som bliver exporteret til udlan

det, bliver trandsporteret med
store tanklastbiler der hver kan

Udstilling:
Om lørdagen var der en meget
flot udstilling på skolen, som
de forskellige hold havde la
vet, og den kunne forældre og
søskende komme over og se på.
Der var hænkt tegninger og pla
kater op på de forskellige gan
ge, og teatergruppen havde la

vet et teaterstykke, der blev

rumme 2oooo 1 øl. Efter rundvis
ningen gik de op i hallen og

vist i en af gymnastiksalene.
Det havde været on meget vel

smagte på nogle forskellige so
davand.

lykket uge, og jeg håber at ide
en vil blive taget op igen.
red.

FRUGTBOD
Så er frugtboden åben igen. I starten har vi kun æbler og gulerød
der, men når vi får frugtboden helt op at køre, har vi planer om at
købe flere forskellige frugter og måske også drikkevarer, som f.eks.
juice. Frugtboden har åben hver dag i 11 og 1 frikvatererne, og pri
sen på æbler og gulerødder er:

ÆBLER

GULERØDDER

1KR. 25 ØRE.

75 ØRE.
Frugtboden.

Den fredag Osval blev usynlig
OM MORGENEN VÅGNEDE OSVAL OP OG VAR USYNLIG. HAN GIK OVER TIL HUG
ORMENS MOR OG DRILLEDE HENDE SÅ HUN GIK I SENG IGEN. DEREFTER GIK
HAN OVER I SKOLEN OG DRILLEDE HANS LÆRER.
Lidt efter ringede det. Dag

hovedgaden, hvor Grønthandleren
og slagteren knoklede løs uden
for deres butikker. De så alle

værelset. Lærene sad Henne ved
det lange bord og drak kaffe.
Osval var utilfreds med sig

rede meget trætte ud gegge to.
Nu kom grønthandleren slæbende
med en sæk kartofler. Det eneste

selv. Her gik man og var usyn

der manglede var kunderne, men
dem var der ikke mange af, sær

lig, og det eneste man kunne
finde ud af -var at gå op på
skolen og drille lærerne. Han
burde lave 117 andre ting, men

hvilke????
Ja, han kunne selvfølgelig
tage ud på faderens værksted

og gokke hans chef en ordent
lig een oven i hovedet. Eller
køre ud på hospitalet,hvor mo
ren arbejdede, og hjælpe hende,
så hun ikke var så træt, når
hun kom hjem.

Osval sukkede. Det var ikke
så nemt at være usynlig. Tan
ken om at tage til afrike mel
det sig igen, men hans mor hav
de taget kød ud til forloren

Osval gik ned ad vejen, om til

ligt ikke på den til. Alligevel
så det ud til, at mange handle
de så tidligt, men de gik over

i supermarket. Derover stod to
unge mænd i hvide kitler og sat

te orangefarvet plakater op.

”3 agurker for 5 kr.", stod
der på den ene.
"Stor dejlig rød salami for
kun 8 kr.", stod der på den an-7
den.
Det var to meget flotte plaka
ter, der sikkert ville være gode

til at lokke folk ind i super

hare, og det elskede han, så i
aften ville han være hjemme.
Han kunne selvfølgelig godt
gå hen og komme salt i lede

market. Når de så først var der
inde, ville de sikkert købe res
ten af deres varer derinde også.
Det var trods alt noget, Osval
kendte til, for hans far og mor
mandlede nemlig i det selvsamme
supermarked.

Wolmers kaffe, men hvad hjalp
det?

Nå men tiden gik, og Osval
blev sulten. Selv om ens krop

Øv, han gad ikke være på
18

skolen mere.

ens første frikvater lå forude,
Osval gik op på læreværelset
foi’ at tænke over tingende.
Osval sad i en sofa på lære

var usynlig, skal den altså ha

ve noget at spise og drikke,
tænkte Osval. Derpå gik han
over til bussen og kørte med

Du skræmmer kunderne væk.
— Men min pølse... min pøl
se...

den ind til byen.
På Rådhuspladsen stod en tyk

Osval så en betjent komme
til.

mand, som lige havde bestilt to
knækpølser. Åh, Osval blev ennu mere sulten, og til sidst
kunne han ikke dy sig., Så da

— Hvad er det for et spetakel, sagde betjenten og prøvede
at gøre sin stemme dybere.

manden fik pølserne serveret og
straks begyndte at spise den
ene, ja så tog Osval en stor
bid af den enden, men netop som

han skulle til at nappe en bid
til, opdagede manden, at hans
anden pølse var et halvt hoved
mindre end den første.
— Hvad pokker er det for no
get svineri, sagde han til pøl
semanden.

Pølsemanden så på ham: —
hvad er der Galt?
— Ja, halvdelen af min pølse

mangler

— Du har vel bidt af den,
mendte pølsemanden.
— Vel har jeg ikke-nikke-nej.

Gi'mig straks en ny knækpølse.
— Under ingen omstændigheder
sagde pølsemanden.
Imens nappede Osval resten af
pølsen.

— Hjælp, skreg manden, —
hvor pokker er resten af min
pølse?
Hen nu blev pølsemanden gal i
hovedet.

— Hold nu op med det skrieri,
menneske,snerrede han, — og se
så at forsvinde fra min vogn;

Pølsemanden og kunden råbte i
munden på hinanen.
Betjenten tog en blok og en
kuglepind op af lommen. Han må
have set på film, at nogle al
tid sutter på blyanten, inden
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de skrev. I hvert fald suttede
han ivrigt på kuglepinden, der

han er helt rød i munden af ket
chup.

åhentbart skrev rødt, for han
blev helt rød på tungen.

— hva'pokker, peb betjenten
der helt glemte at gøre sin

— Jamen, det sidste stykke

stemme dyb.

forsvandt helt af sig selv med
ketchup og det hele, påstod
kunden.

Efterhånden var der kommet
flere til. Csval gik, han var
mæt nu.

Pølsemanden lagde for bevi
setes skyld en halv pølse midt
i en klat ketchup og sagde, at
nu kunne de jo se, om det for

Nede ved en bred vej så han
en mand kapre en taxa og glide
ind på bagsædet. Som et lyn var
Osval inde ved siden af manden.

svandt. Men imens de kiggede

Og medens manden ordnede para
ply og taske, sagde Osval til
chafføren: — Til Zoologisk
have.

hinanden dybt i øjnene, åd Is
val pølsestumpen og trådte et
skridt tilbage, hvor han stod

og morede sig.
I det samme opdagede pølse
manden og kunden at pølsen var
væk.

— Javel, sagde chafføren.
— Hvad siger de, spurgte man

den på bagsædet.

— Jeg sagde bare "javel"

— Hvad sagde jeg,hylede kun
den, — Pølsen er væk, pistvæk.

svarede chafføren og startede.
— Nåmen, jeg skal til Bag

— Og du har ikke spist den,
for jeg har set på dig hele ti
den, måbede pølsemanden.

sværd Hovedgade 62, sagde man
den.

— Hvis jeg lige må have lov,
brød betjendten ind,— Vi må
have skabt klarhed over dette
pølsemysterium, og så stak han
den røde tunge frem.
Han har ædt den, ved gud, strø

meren har ædt pølsen, se ...

— Jeg synes, De sagde,
ville til Zoologisk have,
chafføren og satte farten
— Mig snerrede manden,

De
sagde
ned.
— al

drig i livet, hvor vil De hen?
Men så lænede Osval sig frem

og hviskede i chafførens øre: —
Undskyld, jeg vil alligevel til
Zoologisk have.
Af Bjarne Reuter

Og hvad Osval har tænkt sig at lave i Zoo
logisk have, kan du læse om i nässte num

mer af B.T.
2o

(God

fornøjelse.)
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Næh-der må være en GRÆNSE........
En af de fornemste opgaver man

nen og andre overvejelser over,

kan få tildelt her i livet, er at

hvad man vil med sit barn. Sko

være med til at opdrage børn til

lens grænser er nøje afsat i sam

ansvarsbevidste borgere.

råd med lærere og skolenævn. Re

Det er en lang og besværlig pro
ces, som koster "blod, sved og

sultatet af dette samarbejde frem
kommer bl.a. som skolens ordens
regler.

tårer" .

I gamle dage var barnets hverdag

"hjemme hos mor", hvilket gjorde,
at netop hun var den centrale

skikkelse for barnet i daglig
dagen. Selv om skoletiden var 6-

8 timer, var den daglige kontakt

til hjemmet længere, og opdragel
sen var derfor i hovedsagen hjem

mets problem.

Når vi fra skolens side håndhæver
disse ordensregler, blandt andet

med forældrehenvendels er, irette
sættelser til elever, eftersid

ning og samtaler, er det- for at
skolen kan være med i opdragelsen
af barnet, for at hjælpe med i
hverdagens mange problemer om vo
re børn, for at hjælpe vore unge

på vej til en selvstændig tilvæ
I dag er situationen anderledes

relse med indhold og ansvar.

for de fleste familier. Man kan

prøve at tænke lidt over, hvor

Skolens problem er vel nok det i

ens barn opholder sig mest, hvor

dag, at man i mange tilfælde skub

får han/hun de fleste påvirknin

ber skylden på elevernes optræden

ger, hvor er han/hun de fleste

over på skolen og glemmer hjem

timer i døgnet under samme på

mets medansvar. Vi føler også ind

virkning? Skolen, vil nogle sige,

imellem, at man som lærer bliver

fritidshjemmet, vil andre sige,

svigtet, når ikke alle forældre

og for de ældste børns vedkommen

møder op til klas seforældremøder.

de : "Gad vide, hvem de nu er sam

Mange problemer både på skolen

men med .

og i hjemmet kunne måske undgås,

Hvis vi skal opdrage vore børn
under disse betingelser, er det

bydende nødvendigt, at vi står
sammen:

skole, hjem og fritids

hjem, og sætter de samme normer
og grænser.

hvis hjemmet i større grad del
tog i et konstruktivt samarbejde
med lærerne - et samarbejde om
en fælles holdning til opdragel

sen af vore unge og børn, en enig
hed om, hvordan grænserne skal overholdes og en fælles holdning

De enkelte hjems private grænser

til, hvornår grænserne for, hvad

er forskellige, alt efter tempe

man må og ikke må, kan udvides.

rament, indstilling til omverde22

Bent Rønnenfelt.

NYT FRA FORÆLDREFORENINGEN.
Kontaktforældre!

Ideen med kontaktforældre/klasserepræsentanter er, at det er et job,
der går på skift mellem klassens forældre. Normalt vælges 2 kontakt-

forældre blandt klassens forældrekreds og der behøver ikke at være
nogen bestemt funktionsperiode.

Hvad er kontaktforældre?
Kontaktforældre er bindeled mellem klassens lærere og forældrekredsen.
De repræsenterer forældregruppen og gennem dem kan læreren få kontakt

om spørgsmål der vedrører hele klassen. Omvendt kan forældrene stille
forslag om møder, arrangementer, udflugte o.lign.
På denne måde kunne skole-hjem samarbejdet i den enekelte klasse ud
bygges. Lærere, elever og forældre har indflydelse på hinandens triv

sel. Samvær og kendskab til hinanden giver bedre mulighed for at tale
sammen.

Her på skolen er der kun få klasser der har kontaktforældre. Det ville
være en fordel at kunne få nogle flere klasser med og forældrefore
ningen stiller sig gerne til rådighed.

KARIN STORGAARD

Arrangementer:

6/12-80: Filmklub - Tegnefilm.
15/12-80: Julearrangement sammen med skolen.

17/1 -81: Filmklub - Året rundt i Bulderby.

i
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EN FODGÆNGEROVERGANG TIL?

Dette ville så samtidig beyde en

forøget skolevej, for de elever
I det første nye blad spurgte fa
milien Krogh, om ikke det var er

der bor øst for skolen, men sam
tidig en sikrere vej, da de så

ide for skolenævnet, at tage
spørgsmålet om en ny fodgænger

lige så godt kan bruge den dertil
indrette overgang ud for Marthagade.

overgang ud for Thomas Laubs Gade
op. Det vil undertegnede gerne
prøve at svare på. Vi har i nævnet

Skolenævnet vil gerne høre andres
mening om denne sag.

drøftet sagen og er blevet enige

Kom nu ud af busken. Kan man tæn

om, at som tingene er nu må sva

ke sig en avis uden læserbreve?
Kan man tænke sig et skoleblad

ret være nej. Da undertegnede i
februar 1979 var til møde i Vej
direktoratet, blev vi lovet, at

hvis pengene var til det, ville
vi i 1980 få lysreguleret krydset
Vognmandsmarken, Bellmanns Gade
og Vennemindevej, men at vi så
måtte belave os på, at de over

uden forældrekommentarer?
Er du ligeglad? Uanset . Det er
også dit blad. Er du stadig lige
glad .

På skolenævnets vegne
Anette Rasmussen

gange vi i forvejen har vil blive
fjernet, da man af erfaring ved,

at mange overgange efter hinanden

ikke bliver respekteret af de

Vi havde, fra skolenævnets side

travle bilister. Da det nu ser ud

håbet på, at vi i dette nummer

som om de er igang med at etablere

af

dette lyssignal er nævnet enige

oplysninger og detaljer om fri

om, at vi må vente og se tiden an.

tidshjemsordningen, men ved
redaktionens slutning er der intet
officielt nyt.

Derfor kan vi kun henstille til
eleverne, at gå før hjemmefra så

Bryg-Nyt kunne bringe nærmere

der er tid til at bruge den mere
sikre skolevej.
En anden sag er, at der er nogle
forældre, der har spurgt om por

ten

ud til sportspladsen kunne

blive lukket, da det siges, at
der af den vej kommer uvelkomne
gæster i frikvarterene, og dette
gør en del elever urolige.
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Skolenævnet ønsker alle elever,
forældre og lærere samt øvrige
personale en glædelig jul og et

godt nytår.
På skolenævnets vegne
Ulla Neise

•JUL

på

I december -Forvandler skolegårdens

BRYGGE RVA NGEN
elever,

lærere og forældreforening-

græsklædte halvtag sig desværre ik

Rn JULESTUE for alle hjem.

ke til en nissehøj

mer denne aften, må I huske at kik

... men i de mfrr-

Når I kom

dre klasser begynder vi selvfølge

ke op af facaden og nyde vores pynt-

lig at ”tælle baglæns" fra 1.

ning.

dec

til selve juleaften. Vi synger jul

Selvom nogen måske tror, nutidens

ens salmer og sange, vi klipper og

børn kun tænker på gaver, så spørg
hvad de husker fra der

pynter vores klasserum,

når vi har

jeres børn,

lært at flette hjerter,

lave kurve

es foregående jul.

I vil måske som

osv og indimellem samtaler vi om ju

jeg få svarene: på mørkningen, de op

lens egentlige indhold.

satte nisser, de tændte lys, adven

Alle de andre klasser, ja hele sko

tskransen, julebagningen sammen,

len kommer med i juleriet .mandag d.

købe eller fremstille gaver. Børne

at

15. dec- Resultatet af vore udfoldel ne tænker på hele stemningen omkring
ser hænger vi i klassevinduerne mod

julen.Det allervigtigste for dem og

gården. Samme aften holder skolens

os, at vi s kåber julen sammen.

Kirsten Hedtoft

Giædel i g

STØT

VORE

Jul

ANNONCERERSTØTTER

ftoskak
LlmJvennemindevej
Vennemindevej 1-7-9, 2100 Kbh. Ø.-tlf. 01-204214

OS.

KØKKENSKABE
kegle-eg. fuma-fyr og profilbøg

fra kr

GARDEROBESKABE
kegle-eg. fuma-fyr og profilbøg

fra kr

LOFT-VÆGPANELER
lette at montere

pr kvm kr

MARMORPLADER
ildfaste

fra kr

173'
^31/ /4

8/~

BORDPLADER
flere størrelser

fra kr

SPÅNPLADER
16 mm x 210 x 60 cm

kr.

INDVENDIGE DØRE
komplet med karm

kr

LÅGER
beslået ell. ubeslået

fra kr.

zl31737-

■ Ovenstående leveres med små skønhedsfejl
■ Alle priser er inklusive moms ■ Kontant ved afhentning
■ Omgående udlevering
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■ TRYKSAGER

■ kvik-tryk

■ Vennemindevej 59
____ —________ ■ 2100 København 0

H

■ FOTOKOPIER ■ uf. oi - is4o 7i

o Shell
Strandvejen 40.
Tlf. (01)29 46 00

///Z’c? s6e.nl til
DERES — FAGMAND.

Spejle.

Blyruder.
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Frocte Alling Unck
Glarmester
Vennemindevej 74
2100
København 0.
Tlf. 29 55 12

Forsatsvinduer.

Indramninger.

NYT OG
VI

HAR

SLÅET

SPÆNDENDE

VORE

TIL

TO

FORRETNINGER

SAMMEN -

EN

AFD. 2

AFD. 1

SPORTY LOOK
SPORT

FOR

ALLE.

Badminton

DANMARKS

Bordtennis

Bøger - tegneserier

mv.

køb-salg-bytte

JAGTVEJ

202

Fodtold

STØRSTE

Håndtold

Jogging

UDVALG

KØBENHAVN 0

TÆ P P E „kælderen”
Landskronagade 74
2100 0- Tlf. 01-29 61 20

Salon
Doggi
VENNEMINDEVEJ 5,

2100 KØBENHAVN 0.

Klipning & Bad
samt hunde- og katteartikler

Telefontid kl. 9.00 - 11.00
01-29 63 34
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BRYGGERVANGEN
SKOLE

Fødselsdag

DEN 19. NOVEMBER FYLDTE SKOLEN 61 ÅR.

Fødselsdagen blev fejret

på sædvanlig vis med film og teater for alle klasser. Af hensyn

til undervisningen skete det fredag den 22. november.

