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B RYG NYT
Bryggervangens skole

2. å r g. 1 9 81 l-t. 1



Redaktionen.
Her kommer så første nummer af BRYGN YT i skoleåret 

1981/82. Det briver på mange måder et vanskeligt 

og problemfyldt år for skolen og dens brugere, og 

det vi I sikkert give stof ti I mange debatter og 

forslag.

Bladet står som sædvanlig åbent for alt, hvad man 

har på hjerte angående skolen. Redaktionen håber, 

at mange vil benytte sig af tilbudet.

Siden sidst er Sonja Lund trådt ud af redaktionen. 

Vi takke" for en god indsats i det forløbne år. 

Ny i redaktionen er Karin Storg-aard.

I NDHOLD:

Tema om børnehaveklassen s... 3

Skolebiblioteket s.Il

EIevernes BT s. I 4

(herunder kryds og tværs, 

film, trafik, historier)

Skolenævnet s.24

Lejrskole s.26

Trimdag s.31

Reda kt i onen: Leila Krogh, ForæIdreforen ingen 

Karin Storgaard, ForæIdrefo ren i ngen, •Kirsten 

Hedtoft, viceinsp. Olaf Ries, lærer, ansv.
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tema

Børnehaveklassen er skolens yngste klasse. Ikke 

mange elever ced skolen lærer den at kende, for 

dels bor den nede i stuen, dels er den kun i 

skole 3 timer om dagen.

Hvad bestiller børnene i børnehaveklassen, hvad

synes de om at gå i skole, hvorfor går de her e~ 

gentiig? Det er nogle af de spørgsmål, som ele

verne i 8v prøvede at få svar på ved at snakke 

med inspektøren, lærer og elever i børnehave

klassen.
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INTERVIEW MED BØRNEHAVEKLASSEN.

Vi var nede og interviewe børnehaveklassen mandag 

den 24. august. Vi blev delt i tre grupper, og vi 

var gruppe I. Vi skulle interviewe Henrik 51 år, 

Thomas 61 år, Mukremin 61 år og Dan 5 år.

De sagde al le, at de kunne I ide at gå i børnehave

klassen, og der var kun en, der ikke glædede sig 

ti I at komme op i første klasse. Han sagde, at 

han hellere ville blive nede i børnehaveklassen.

Mærkeligt nok var der ingen af dem, der var bange 

for de store, og de kunne også godt lide Lene, 

som de syntes var flink og sød. De havde heller 

ingen problemer i frikvarteret. De spillede næ

sten altid fodbold, og engang imellem legede de 

blindebuk.

Det eneste, de ikke var ti Ifredse med, var, at de 

ikke kunne blive her lidt længere end til kl. II.

Jacob, Martin, Jim + Jimmy.

MICHAEL FORTÆLLER.

Jeg hedder Michael Hansen, og jeg er 5 år gammel. 

Jeg kan godt lide at gå i skole, og i frikvarte

rerne leger jeg med mig selv. Jeg har en store

bror, som går på en anden skole. Hver dag møder 

jeg kl. 7.45 og får fri kl. II.
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klasser på samme etage. Derfor har vi valgt den 

løsning. Så kan de små i børnehaveklassen lege 

sammen med førsteklasserne og modtageklassen.

Sp: Hvor mange elever er der?

Sv: Der er 9 piger og 8 drenge.

Sp: Hvor mange lærere er der om børnehaveklassen?

Sv: Loven siger, der skal være en lærer til 22 ele

ver, og er der over 22 elever, skal der være 

to Iærere.



INTERVIEW MED LENE.

Sp : Hvad synes du om at være lærer i børnehaveklas

sen?

Sv : Jeg synes, det er rart og hygge-l i gt med de små.

Sp : Hvad laver 1?

Sv : Vi laver mange forskellige Ting. Vi leger, 

synger, arbejder med ler og bruger bøger som 

”Før Regning" og "Før Dansk”.

Sp: Synes du, 16 elever i en børnehaveklasse er 

for mange?

Sv : Jeg synes, 16 er et passende ta], men 2o-22 

ville være for mange.

Sp: Hvordan går det eleverne i f r i kva rte rerne?

Sv : De bryder sug ikke om at være ude i det store 

frikvarter, de bliver drillet voldsomt.

Sp : Er det forældrene, der følger dem i skole?

Sv : Ja, jeg tror ikke, der er nogen, der går alene.

Sp : Tror du, børnene glæder sig til 1. klasse?

Sv : Ja, det gør de vist al lesammen.

Sp: Vil du være lærer for børnehaveklassen næste 

år?

Sv : Ja, meget gerne.

Flemming, Lone + Erkan.
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Min lærer hedder Lene. Vi 

lærer ikke at skrive, det 

er ærgerligt, for det vil

le jeg godt lære. Jeg sy

nes ikke, de andre kamme

rater er søde mod mig al

tid.

Jeg går i skole, fordi min 

mor ikke er hjemme, men 

når jeg kommer hjem, er 

min mor kommet.

Jeg glæder mig til første 

klasse. Jeg går selv ti! 

og fra skole, selv om jeg 

bor langt væk på Venne- . 

m i ndevej.

Susan + Dan. 1
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INTERVIEW MED INSPEKTØREN.

Sp: Hvorfor er der børnehaveklasse på BVS?

Sv: En af grundene er, at man gerne vil give for

ældrene et ti Ibud om at få børnene til at lære 

at gå i skole. En anden er, at skolen meget 

gerne vi i have en god begyndelse for de børn, 

der senere hen skal gå i første klasse.

Sp: Synes du, al le børn burde gå i børnehaveklasse? 

Sv: Ja, Jeg ville meget gerne se det som en pligt, 

ligesom at gå i skole i 9 år.

Sp: Har der været problemer med 

børnehaveklassen?

Sv: Der har ikke været problemer 

med selve klassen, men der har 

været problemer med at få en 

lærer, der ville tage kun tre 

timer om dagen. Det er Jo ikke 

ret meget arbejde, det svarer 

til en halv stilling, så det 

er et spørgsmål, hvem der har lyst og råd til 

at tage den stilling.

Sp: Kommer klassen på udflugter?

Sv: Ja, sammen med I.klasserne har de været i Dy

rehaven, Zoo og på museer.

Sp: Hvorfor er børnehaveklassen i kælderen? 

Sv : Det er fordi, vi ville samle alle de små
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BØRNEHAVEKLASSEN I GYMNASTIKSALEN.

Mandag den 24. august var vi med børnehaveklassen i 

gymnastiksalen. Vi ville se, hvordan de lavede gym

nastik. Da vi kom ind, satte Lene en plade på med 

musik fra mange lande.

Eleverne skulle ud på en lang rejse, hvor de med 

bevægelser skul le vise, hvad de foretog sig under

vejs. De var ude at flyve, de red på heste, og de 

kørte også i jeep. Hver gang de landede, var de 

kommet til et nyt land.

Kim + Steen.
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Endelig har vi fået genåbnet skolebiblioteket efter 

en lang periode med ombygning! Bryggervangens skole 

står i dag med et helt nyindrettet skolebibliotek, 

udstyret med nye møbler, bløde tæpper, hyggelig be

lysning osv. Alt i alt en venlig og indbydende ram

me, som forhåbentlig også vil vise sig at være god 

for de daglige aktiviteter i de kommende år.

HVAD FOREGÅR DER PÅ 

ET SKOLEBIBLIOTEK???? ■

Det mest iøjnefaldende er 

nok lån af bøger til "fri 

tidslæsning”. Her er der 

virkelig gang i den. Man

ge elever låner op til 4 

bøger om ugen, og det er 

vigtigt, at den enkelte 

"kunde" får netop den bog 

som han har behov for net 

op nu .

Også muligheden for, at



eleverne frit kan gå på opdagelse og vælge mellem 

skolebibliotekets mange muligheder for oplevelse, 

forekommer at være en væsentlig målsætning for 

skolebiblioteket. Forhåbentlig fører det til, at 

s ko I eb ibI i oteket bliver en så vigtig og selvføl

ge! ig funktion for den enkelte elev, at vedkommen

de går videre og bliver "kunde" på folkebiblio-

FØLGENDE PRAKTISKE OPLYSNINGER KAN NÆVNES I FOR

BINDELSE MED ELEVERS LÅN AF BØGER:
------- ------------ ------ —------------------------------------ ------ ---- -----—

Al le elever fra 3.-lo. klasse har fået et 

lånerkort, som skal medbringes hver gang.

Eleverne i de øvrige klasser kan låne via 

deres I ærer.

Hver elev må højst låne 4 bøger ialt.

Udlånsperioden er højst en måned.

Bortkomne eller beskadigede bøger skal 

erstattes.
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Der foregår også mange andre ting på skolebiblio

teket end udlån af bøger. Derer en samling af 

håndbøger, som den enkelte lærer kan låne ti I brug 

i klassen, der kan bestilles materialer fra fælles- 

samlingen, og en klasse kan sidde og arbejde med 

et emne - her er jo masser af faglitteratur.

Til sidst vil jeg opfordre alle forældre, der al

ligevel har et ærinde på skolen til at "slå et 

smut" forbi og bese lokalerne. Vi synes selv, at 

vi kan være dem bekendt!!!

SKOLEBIBLIOTEKET

MANDAG 4-5 lektion

TIRSDAG 2-3 lektion

ONSDAG 2-4 lektion

TORSDAG 2-3 lektion

FREDAG 2-3 lektion
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Her har vi det første nummer af skolebladet i det nye skoleår.

Der er et referat af en film som hedder "HAR DU SET ALICE".

Vi vil anbefale at store elever går hen og ser den.

Læs nærmere om filmen inde i bladet.

Desuden har der været valg til det nye elevråd, onsdag 30.9.-81. 

Det nye elevråd er: 

Formand: Mette. 9,v. Næstformand: Dan. 8.v.

Sekretær: Linda. 9.v, 

Skolenævnsrepræsentant: Dan. 8.V. og Brian. 7,v.

LOE - repræsentant: Albert 7.u. og Kjeld 7,v.

KFE - repræsentant: Dim 8,v. og Dohnny 7.x.
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trafik..... trafik
Jeg synes, at det er en god ide, at der er kommet 

fodgænger-overgang, men lyset kunne godt være grønt 

lidt længere. Og det er også en fordel for de små, 

de går jo ikke så hurtigt.

Sidste år stod der to skole-patruljer, men de gik 

fem minutter i otte. Nu går jeg i femte klasse og 

møder både kl. 8 og 8.U5, og skolepatruljerne kun

ne også godt stå der kl. 8.^5 og kl. 9-30 for det 

er ikke alle, der møder kl. 8. Især 2. klasserne 

møder meget senere.

J.eg synes, lyset skal være grønt noget længere. 

Hvis man ikke er nået helt over, og bilerne begyn

der at køre, må man jo ikke løbe resten af vejen. 

Hvis de voksne kan nå over, er det fordi de har så

dan nogle lange ben. Vi børn har små ben, for vi 

er jo også kun nogle små børn.

Tina 5u.

Før der kom en fodgænger-overgang og lyskurv ved 

skolen var man usikker, når man skulle over gaden 

på vej til skole. Men jeg synes, blinklyset skif

ter for hurtigt, så det er svært at nå helt over, 

inden det skifter til rødt igen.

Men jeg syne.- eCigevel, det er en stor fordel,

Iß



trafik.... . trafik.....
især for de mindre elever, som ikke alle går så 

hurt i gt.

Skolepatruljen går for tidligt, så man selv må 

gå over. Jeg synes godt, de kan komme igen efter 

den første time, da jeg selv møder kl. R.U5.

Tenna 5 u.
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Løsningen er: 1 . pr. 30,- 

navn__ kl. 2. pr. 20,- 
skal være afleveret senest d. I 3. pr. 10,- 
til redaktionen.



Der kommet en ny dansk ti Im: 

HAR DU SET ALICE?

BRYGNYT blev inviteret ti I premieren, og Linda, 7v, 

og Susan, 8v, overværede toresti I I ingen. De har 

sendt skolebladet følgende anmeldelse:

Filmen handler om fire unge mennesker, som bor på 

Døgnkontakten: Al i ce, som kom på' grund af sin mors 

drikkeri, Berith kom, fordi hendes mor blev erklæret 

sindssyg, David, som stak af fra gymnasiet efter et 

selvmordsforsøg og Karl, som kom fordi han var træk

kerdreng og ikke kunne med sin mors nye mand.

Efter nogen tid stak Al ice af fra Døgnkontakten og 

mødte Bøffen og Banenen. De inviterede hende til at 

bo hos dem, og fortalte, at de vi I le købe en cykel- 

restaurant. Derfor begyndte Al ice at sælge hash for 

dem. 'Men en dag, da Alice kom ud til loftet, hvor 

de boede, for at aflevere de penge, hun havde fået 

for hashen, var politiet der og havde taget Bøffen 

og Bananen. Alice stak af..

Al ice tog ti I bage ti I Døgnkontakten for at sove der, 
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nu hvor hu-n ikke længere kunne være på loftet for 

politiet og narkohandI er ne. Her mødte hun Berith, 

David og Karl. Sammen med Karl stikker hun af I- 

gen. Hendes fartager ud for at lede efter hende, 

men hun smutter hele tiden fra ham og gemmer sig 

på loftet på det nedlagte B & W.

Vi synes, at filmen er god, fordi den handler om 

virkel igheden.

Vi vil anbefale alle elever fra 7. klasse og op 

at tage ind og se filmen.

Susan 8v, Linda, 7v, Tina 8u
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kender du den ?..

- Kender du den om århusianeren, der gik til 
lægen for at blive undersøgt?

Lægen spurgte om, hvad der var i vejen, 
men fik intet svar. I stedet bad århusianeren 
om et stykke papir, hvorpå han skrev: »Jeg 
tror, jeg er et parkometer.«

- Ja, men hvorfor siger De det ikke?
- Så falder alle 25-øreme ud af munden.
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Hvad er De så bedrøvet over hr. Olsen!

Min hund er blevet væk.

Hvorfor sætter De.så ikke en annonce 

i avisen?

Nej, for min hund kan ikke læse.

- 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 ...

"Hvad døde Deres mand egentlig af?" 

"Af et hul i uniformen."

"Det plejer man da ikke at dø af." 

"Nej, min mand var dykker."

Og vil De påstå, at De stjal 24 sæt gafler, 

skeer og knive ved en fejltagelse?

Jep, hr. dommer, neget stor fejltagelse, 

jeg troede, det var sølv, og så viste det 

sig at være plet.
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Idrætsdag
Onsdag d. 9 September skulle 8.9 og lo klasse 

deltage på idrætsdagen.

8 og 9ende klasse tog i FeHøparken for at 

spille fodboldt mod andre skoler.

8ende klasse startede med at spille mod 

ø.Fari magsgode resultatet blev 3-1 til 

Bryggervangen, anden kamp var mod Viben

husskole resultatet blev l-l, sidste 

kamp var mod Randersgadesko I e og den 

vandt vi med I-o.

Med 3 vundne kampe gik vi videre til 

semifinalen.

Her spillede vi mod Sø ivgadesko Ie og vandt 

denne kamp med 8-0, og glade var vi for 

nu skulle vi i finalen, som skulle spilles 

fredag d. II.

I finalen mødte vi Stevnsgadesko ie, men 

heldet var ikke med os mere, vi tab+e 

desværre 2-o.

9ende klasses første kamp endte l-l. 

2den. kamp endte 2-2.

3d ie kamp endte med et nederlag ti I Bryg

ger van genssko le, derefter gik de ud af 

t u n e r i ngen.
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STØT ANNONCØRENE - DE STØTTER OS.

Hws problemet 
erpen^s KKK sotas

L___ i KONTORTEKNIK

Når frihedstrangen meider sig 
er der brug for penge ... her og nu. 
Flytte hjemmefra. Få sit eget. Bikubens Budgetkonto kan 
være med til at gore drommen ti! virkelighed, for en Bud
getkonto giver mulighed for lån ... her og nu. Desuden for
deles alle de faste udgifter til bolig, forsikringer, o.s.v. 
med 1/12 om måneden - og

ai Bikuben
- vi finderen løsning

iimnrmwriTni imuti

Kontormaskiner 
Kontormøbier 
Tilbehør
Teknisk service
Standard blanketter

- netop nu: 
mange gode brugte 

skrivemaskiner

Kildevæidsgade 16

29 33 55

WIUFF’S 
BOGHANDEL

JAGTVEJ 68.2200 KØBENHAVN N. 01-3761 86BØGER - PAPIR - KAFFE LOTTERIKOLLEKTIONPAPER-MATE-KUGLEPEN  N E
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Meddelelser fra skolenævnet.

Da de fleste forældre sikkert' har fulgt skole

sagen i Ryvang Bladet, skal jeg ikke trætte jer 

med gentagelser, blot dette, vi har ikke hørt 

fra Indenrigsministeriet endnu, så snart der 

foreligger en afgørelse skal jeg sørge for at 

bringe svaret videre.

Jeg vil også gøre forældrene opmærksomme på, at 

der skal holdes skolenævnsvalg d. 8. dec., cg at 

der i tidsrummet fra d. 28. okt . til 3., nov. vil 

blive afholdt et møde i henhold til reglerne vedr. 

valg til skolenævnene, dette møde vil blive arr. 

sammen med skolens ledelse og forældreforening, 

som også til dette møde vil have en liste klar 

med kandidater, en såkaldt sti11 erliste, i dette 

øjeblik vides ikke om alle i det gamle nævn vil 

fortsætte.

Takket været Annettes skriverier til magistratens 

å.afd. lykkedes det ret hurtigt at få blinklys og 

fodgængerovergang ved Thomas Laubsgade fuldført 

det er rart at kommunen engang imellem kan arbej

de hurtigt.

Vi har fra nævnets side, ønsket Bent Rønnenfelt 

og Kirsten Hedtoft tillykke med et par flasker 

i anledning af deres 25 års jubilæum ved skolevæ

senet .
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Vi håber at forældrene er tilfredse med deres børns 

skema, vi har nrøvet at gøre det så ens alle dage

ne, så vidt det kunne'lade sig gøre.

Det er Bent Nielsen, som gør et stort arbejde i til

rettelæggelsen af skemaet, samtidig med at han også 

sætter os grundig ind i dette skema, som virkelig 

er et stort puslespil.

Skolemadpakken tegner til at blive bedre end sidste 

år, det betyder også at flere har tilmeldt sig.

Tilslut vedr. datoen for det. omtalte møde om skole

nævnsvalg, her vil eleverne få besked med hjem vedr. 

dato,

På nævnets vegne 

Arvin Storgaard.

annonce
^0 ANDESPIL

FREDAG DEN 20/11.1981 kl. 193c 

Reserver dagen allerede nu.

Forældreforeningen.
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TANKER 
OMKRING 

LEJRSKOLE...
Det er tidl igere brugt, at elever fortæl ler om de

res tur på lejrskole. Men måske kunne det have in

teresse at høre, hvilke tanker læreren gør sig før, 

under og efter turen.

JANUAR. Selvfølgelig skal min klasse på lejrskole. 

Det er jo det, jeg har forberedt ~ 

de foregående år ved at tage på 

hyttetur ved Kobæk Strand og på 

Skansen ved Rørvig. Ærgerligt, 

at i I-timers-reglen forhindrer mig i at tage min 

kone med som leder. Vi har sammen ledet utallige 

lejrskoler i tidens løb. Men det er hun ikke uddan

net til, siger reglerne. Hvor mon vi skal tage hen'. 

Jeg må have fat i brochurer og reklamer i mit fag

blad. Jeg må også søge udvalget om penge ti i turen. 

Mon 9000 kr. er nok? Jeg prøver.

FEBRUAR. Valget står mellem Fredericia, Viborg og 

Marstal. Fra alle 3 steder har jeg fået et godt 

materiale. Eleverne synes om ideen. Men de vil 

hellere på Skansen.

76



MARTS. Det blev Marstal Vandrer-

t i I .en sodavand

hjem. De tager 80 kr. pr. dag. Det 

må kunne klares, hvis vi afstår fra 

bus og- i stedet lejer cykler i to 

dage. En cykel koster 2o kr. pr.

dag. Så er budgettet på 44o kr. for 

5 dage pr. elev. Så bliver der nok 

også råd til et besøg hos Flaske- 

peter og Søfartsmuseet. Måske også 

på cykelturen. Jeg kontakter Mar- 

sta I .

APRIL. Det tager sin tid at be

stille billet til en skolerejse. 

Jeg må nok hellere gøre det al

lerede nu, for Marstal har sva

ret, at vi må komme 24. - 29. 

august. Inspektøren synes også, 

at det er et passende tidspunkt, 

for så kan jeg være med til at 

starte skolen efter sommerf er i en, 

og det hele har virket i 14 dage,, 

passe i slutningen af august.

Det skal nok

MAJ. På forældremødet udkaster jeg de planer, jeg 

indtil nu har. Forældrene går med på ideen. De 

synes også, at det er en god ide, at vi cykler de 

to ture. De mener, at deres børn nok skal kunne 

klare det. Vi snakker også om, hvad vi gør, hvis 
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en eiev ikke kan indordne sig under reglerne om al

mindelig god opførsel, og jeg får forældrenes vel

signelse til at returnere eventuelle Iovovertrædere.

1 klassen snakkede vi om turen: hvad vi skal se, om 

vi kan fiske, hvornår vi skai i seng, hvad vi får at 

spise, om vi får værelser eller sovesal.

Det er forresten længe siden, jeg har besøgt mine 

venner på Fyn. Mon ikke jeg skulle foreslå dem en 

udflugt ti i Ærø? De synes, det er en god ide. Det 

er dejligt at besøge gamle venner. Ærø oversteg for

ventningerne. Sikke muligheder der er i Ærøskøbing 

og ved Vodrup Klint. Jeg må hjem og skaffe stof om 

disse emner.

6. august. Ideerne er skrevet ned. Planerne er lagt. 

Mastere ti I opgaverne er klar. Jeg må hellere tage 

ind til skolen for at se, om der er kommet billet 

og penge. Det var der ikke.

12. august. Pengeproblemet er i orden. DSB har sendt 

billet. Sikke en rejse. Tog til Korsør. Færge til 

Nyborg. Vente lj time. Bus ti I Svendborg. Vente lj 

time. Bus til Rudkøbing. Vente 11 time. Færge til 

Marstal. Start kl. io. I Marstal kl. 19. Besked til 

hjemmene: rejsetider, tøjliste, husk regntøj og so

lide sko, ikke for mange lommepenge. Returseddel 

med adresser, telefon, sygesikringsnummer. Undervis

ningen drejer sig kun om lejrskole.
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24. august. Mødes kl. I O . He I I ne r og Anne Mette 

kom først. Min kone tog fri fra arbejde for at ta

ge med. Jeg betaler de 800 kr. det koster,, for så

har Jeg da en ekstra voksen hjælp. Afsked, rejse, 

vente. Endelig. Næsten ingen pralede med at være 

kræsen. Pigerne dårligt indlogeret. Kan risikere 

vand rergæster på sovesalen. Ro kI . II - næsten.

25. august. Dejligt vejr. Blæst. Af sted på cykel 

til Ærøskøbing. 12 km hver vej. Trætte unger. Dyrt 

at gå på kro for at få. et lille frikvarter.

26. august. Godt vejr. Marstal by. Jens Hansens 

Søfartsmuseum. Strandbad. Byens unge løver har 

opdaget, at der er kommet nyt hold på vand rerhjem- 

met. Det distraherer pigerne. Kl. I mener 3 af 
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drengene, a+ pigerne savner dem. De 3 sov resten af 

natten hos mig. De fortalte næste dag i telefonen 

deres forældre, at de mente, at de nok kunne opføre 

sig bedre resten af turen. I dag gik den første fal- 

I it. Men hans mor har desværre lovet at sende for

stærkninger. Det er forresten forbavsende, så mange 

der ryger.

2 7. august. Vejret er stadig med os. Forskel 1 igt ar

bejde. Bare jeg kunne ti I lade mig at bruge så mange 

lommepenge som visse elever. Drengene sov uden kom

mentarer. De unge løver sværmer udenfor. En af mine 

løvinder viser den forventede interesse. Hun blev 

sur over at tilbringe resten af natten i Anne Mettes 

selskab.

28. august. Fint vejr. Mindre blæst. Cykeltur til 

Rise og Vodrup. Vandgang. Stadig besøg af løverne. 

Rørende afsked med overløven.

29. august. Op kl. 5,3 o. Rejse. Vente. Rejse. Flere 

elever: Kan du låne mig penge til hjemturen i bus

sen? Eller: Jeg bliver hantet, heldigvis, for jeg 

har allerede været fallit i 2 dage. Læreren: Hurra, 

det gik. Stedet var rimeligt. Vejret pragtfuldt. 

Maden god.Ungerne rimelige. Alle kom helskindet 

hjem, og nu har jeg tjent I oo kr.

Bent Nielsen.



Aktive børn, 
glade børn

Fredag den 18. september var der TR IMDAG på Brygger; 

vangens skole. Alle klasser deltog, og for hvert 

klassetrin var der forskellige idrætsgrene.

8-lo. klasserne gik 15 km 

rundt i Dyrehaven. De kør

te med s-tog til Klampen- 

borg, og fra den røde port 

spadserede de gennem Ulve

dalene, Hjortekær og Råd

vad forbi Eremitage-slot

tet tilbage til den røde 

port. Det var meget smukt 

vej'r, og alle kunne opleve 

rådyrene på nært hold. Da 

de sidste kom i mål, var

klokken over et, men selv om de var trætte, var de

enige om, at dagen havde været vellykket.

I Fæl led parken var der orienteringsløb for 7.klas

serne. .De løb i hold på 2 elever, og der var 15 op

gaver, der skulle løses undervejs. Nogle af opga

verne var meget svære, og der var ikke mange hold, 

der kunne klare dem alle.
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Hjemme på skolen var der masser af aktiviteter for 

I.-6. klasserne. Der var regnbueløb i Kildevælds

parken, fodbold, rundbold, stafetløb, kast, forhin

dringsløb og meget andet. Al le morede sig, og det 

vigtigste: Alle fik rørt sig.

Trim-udvalget.
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DERES — FAGMAND.
Spejle. Frode Alling Unck Forsatsvinduer. 

Glarmester
Vennemindevej 74

Blyruder, 2100 København 0. Indramninger.
Tlf. 29 5512

-og Sparekassen gi’r bolden 
op til en bedre økonomi
Med en Plankonto i Sparekassen erdet lettere at 
holde styr på pengene:
Sparekassen sorger tor betalingen af de faste 
udgifter. Vi udjævner udgifterne. Og lægger ud på 
de tidspunkter, hvor der er underskud på 
budgettet.
Fa en sund økonomi!

SPAREKASSEN 13TK1

BRUG BRUGSEN DB

- din butik -
01-446 BELLMANSGADE 
BELLMANSGADE 7-9 
2100 KØBENHAVN 0.
TLF. 01 - 20 90 23

Byens Bedste Kaffe KAFFEFOR R ETNIN GEN

-varer udbringes- 9 X 00
,1 3Ö

J. ? 1 ft M '



K &G skabe 
er til det hele
© Loftpaneler ® Branddøre
® Køkkenskabe » Låger
® Garderobeskabe® Emhættereoler
® Indvendige døre ® Gryderiste
® Spånplader ® Pandereoler
• Bordplader ® Trådkurve m.m.

KØKKEN OG GARDEROBESKABE

Vennemindevej 1-7-9
2100 København 01-204214*

&ØR DRGEM TESTUG 

Med U.0MSTER 
TXft ...

pette fleur
ØSTERBROGADE 165 
2100 KØBENHAVN 0. TLF. 0.1 -20 52 17

Tlf. (01)29 4600
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Statsautoriseret Ejendomsmægler

M.D.E. & Valuar

Villaer, ejerlejligheder samt 

vurderinger af fast ejendom. VENNEMINDEVEJ 5, 
2100 KØBENHAVN 0.

TELEFON (01) "20 13 33

PETER SKOV

Klipning & Bad
samt hund®- og katteartikier

Telefontid kl. 9.00 - 11.00
Kildevældsgade 36, 2100 København 0 01-29 63 34

Kildevældsgade 71 
DK - 2100 0 - Tlf. 01-290840

....film
for både

voksne og børn....
EN HÅNDFULD FRESKE PIGER 

OG BARSKE MÆNO PÅ OESPERAT FLUGT 

MELLEM ORDNENDE KAMPVOGNE OG 

KNITRENDE MASKINGEVÆRER !



21 EEN 2 I EEN

A FD. 4

VI HAR SLAET VORE TO
FORRETNINGER SAMMEN

béger, tegneserier nu.
AFD.2

«ONKEL LEIF K 
m&dente

tik varied

SPORTY

KØB-SALG- BYTTE

å^då^ntzls

l STORT UPVALG I SKQ

3AGTVE3 202,KBH.6

AUT. GAS-, VAND- OG SANITETSMESTERFa det helt 
rigtige tilbud.

APS.

KILDEVÆLDSGADE 87 . 2100 KØBENHAVN ø

TELEFON 01 - 2002 77

Olympia 
6392 Bolderslev


