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NOGET OM SKOLEGANGEN NÆSTE ÅR
Mage problemer melder sig, når Skoledirektionen be
slutter sig til at sammenlægge to skoler. Et af de mest
nærliggende problemer er: hvilke lærere skal under
vise i vores klasse? hvilke klasselokaler skal vi be
nytte? Jeg skal i der følgende løfte sløret for nogle
af disse problemer.
De to skolers lærerpersonaler fortsætter. Men nogle
har valgt at stoppe. De lærere, der har valgt at holde
op, er fra Vognmandsmarken Mogens Flindt og Schaldemose
og fra Bryggervangen Aage Aadal Rasmussen, Per Langemark o£ Uffe Dam Pedersen De øvrige lærere fortsætter,
og deres navne er:
Lisa Andersen
Inge Langemark
Paul Andersen
Susanna Ahl Larsen
Yvonne Bæk
Elise Lorenzen
Ruth Carlsen
Ingrid Lundberg
Tage Christensen
Edith Menzel
Bo Lund Dinesen
Lillian Meyer
Svetislav Dovbenko
Benthe Müller
Agneta Florell
Ann-Mette Nielsen
Annie Ohlendorff
Poul Gam-Pedersen
Elisabeth Gielov
Connie Fangel Olsen
Annie Heebøll*Nielsen
Søren Vorstrup Pedersen
Lene Hellner
Lene Adler Petersen
John Hvidt
Lone Rahr
Elise Haj
Leif Gudman Rasmussen
Børge Jagd Jensen
Lillian Misander Rasmussen
Villy Jensen
Klaus Rathjen
Kurt Jenster
Marie Rattenborg
Olaf Ries
Johnna Jørgensen
Per Høy Jørgensen
Ilva Slavinsky
Sven Ole Jørgensen
Lisbeth Stahl
Leposava Kristensen
Birte Holm Sørensen
Vibeke Vinther-Jensen
De to skolers lærere har naturligvis snakket meget
sammen om mange praktiske ting. De er blevet enige
omat benævne de nye klasser således, at klasser
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fra Bryggervangen skal kaldes u og v, mens klas
serne fra Vognmandsmarken kaldes X. Altså er f.
eks. 4.u elever fra den tidligere Bryggervangen
mens 4.x er elever fra den tidligere Vognmands
marken. Eneste undtagelse er 1.klasserne, som bea
nævnes l.ua-l.ub-l.va-l.vb, og 8. læseklasse,
som kaldes 8.y.
Normalt er det sådan, at skolens inspektør bestemmmr fagfordelingen mellem lærerne-bestemmer, hvil
ke klasser læreren skal undervise i. De to inspek
tører har fundet det rigtigst, at man i år lavede
en arbejdsgruppe, som fordelte fagene. Arbejdsgrup
pen bestod af de to inspektører, de to lærerrådsformænd og de to skemalæggere.Dette udvalg har ef
ter et grundigt arbejde fordelt fagene. Nogle ele
ver vil i år stifte bekendtskab med lærere, der
kommer fra den "fremmede” skole. Det mest iøjne
faldende skift sker nok i den kommende 5.u, der
skifter klasselæreren ud til en lærer fra Vogn
mandsmarken.
Lærerne har talt sammen om, hvorledes de to byg
ninger skal anvendes. Den mest glædelige ting er,
at alle klasser får eget klasselokale. For os på
Bryggervangen betyder det, at vi måske undgår det
kedelige, at 2. klassernes skoletid kommer til at
ligge på et ubehageligt tidspunkt. Lærerne er
blevet enige om, at 1.-3. klasserne skal benytte
lokaler på Bryggervangen, mens 4.-8. klasserne
får klasselokale på Vognmandsmarken. 9.-lo.klas
sernes lokaler er ikke aftalt endnu.
Fordelingen af de forskellige faglokaler er også
aftalt. På Bryggervangen undervises i hjemkund
skab, na turlære, biologi.sløjd. På Vognmandsmar
ken i formning,musik, håndarbejde,
Der bliver 3 elevkantiner, 1 i Bryggervangens
tidligere formningslokale, 1 i Vognmandsmarkens
gamle sløjdlokale ogl, som alleredeer i brug.
Den nye skoles kontorer kommer til at ligge i de
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tidligere administrationslokaler på Vognmandsmarken.
Bryggervangens kontorer vil blive anvendt til p-klasse, samt lokaler for særundervisningen.
Den nye skoles bibliotek-mediatek bliver på Brygger
vangen.
Det bliver spændende at se, hvorledes skolegårdene
bliver indrettede. Men det er besluttet, at cykelskurene
på Bryggervangen nedlægges, således at der bliver fri
adgahg mellem bygningerne.
Den varmeste nyhed: alle 1.-2. klasserne begynder deres
skolegang hver dag kl. 8.

MEN VI ER MANGE, DER MED SPÆNDING SER FREM TIL ET
NYT SKOLEÅR.

Bent Nielsen

SKOLESAMMENLÆGNING

-ENDNU

Den

I.

august

EN GANG

1982 ar sammenlægningen af Bryggervangens

og Vognmandsmarkens skoler en

dersøge,

er,

hvordan forventni ngerne til

udarbejdede vi

rere,

kendsgerning.

For at un

sammenlægningen

nogle spørgeskemaer til

elever,

læ

personale og beboere.

Beboerne.
Vi

stillede 45 mcnn-'sker

spørgsmål

te vi

i

skolernes distrikt nogle

vedrørende skolesammenlægningen.

dem, om de overhovedet vidste,
Det vidste 29, men

lægges sammen.

Derefter spurgte vi, om de synes,

27 syntes,

det var dårligt,

resten syntes,
Vi

ne.

at skolerne skulle

16 vidste det

ikke.

at det er en god

8 svarede ved

ide.

ikke, mens

det var godt.

spurgte dem også,

Det havde

Først spurg

om de havde gået på en af

19 af dem.

skoler

18 havde børn på en af skoler-

n e.
Derefter spurgte vi

lerne var.

7 svarede rigtigt, mens 38

På spørgsmålet om,

være,

dem, om de vidste,

hvor store sko

ikke anede det.

hvor stor de syntes en skole burde

var svarene fra 2oo til

85o elever.

Gennemsnittet

var 519 elever.
Til

sidst spurgte vi, om de havde ønsket en afstemning.

Kun 6 havde ønsket det,

mens resten

hvad de havde skrevet under på.
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ikke vi I le oplyse,

Persona I et.
Det fleste af
rede,

personalet sva

at de syntes,

at samman

lægningen var en dårlig

ide.

Nogle af dem følte, at det gik
ud over deres arbejde.

De fle

at der ville

ste forventede,

komme problemer med eleverne.
Der var
tes,

ikke nogen,

at de ville få nogle for

dele ved

var

der syn

sammenlægningen.

i Ikke nogen,

Der

der troede,

de ville miste deres arbejde.

Lærerne.

FIerta I I et af

en dårlig

ide.

lærerne syntes,

at sammenlægningen var

De fleste ventede, at den sammenlagte

skole ville blive dårligere end de to nuværende.

For

delene ved den sammenlagte skole ville være små,

der

ville dog nok komme nogle flere valghold.
ville være store,

især med

hensyn til

Ulemperne

miljø,

disciplin

og arbej dsgI æde.
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Eleverne.
de elever,

Af

spurgte, mente de fleste,

vi

menlægningen var en dårlig

alligevel,
de to,

ide.

Derimod troede de

at man godt kunne få en god

når det nu var bestemt.

at sam

skole ud af

ikke

Der ville heller

komme nogen større problemer med eleverne, mente de.
Flertallet var

kede af

at skifte til

den modsatte skole og også

i

lærere,

men alt

i

et klasselokale

kede af at skulle skifte

alt ventede eleverne,

at den

nye

skole ville blive god.
Kon kIu ss i on.

Der synes at være flest negative forventninger til
den

nye skole, men det skyldes jo nok,

at sammen

lægningen er presset ned over hovedet på os.

i

hvert fald

håbe,

at det går bedre end

Vi

de fleste

forventer.

8 v + 0.
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må

Ries.

Bryggervangens

Skole

1919- 1982.

Der, hvor Bryggervangens skole nu ligger,var
der for 70-75 år siden græsmark, hvor bryggerheste

ne græssede.

Men det var dårlige tider med stor

fattigdom, stor bolignød ( i 352 skolelokaler i
København boede der folk,som manglede bolig), og
stor arbejdsløshed.

For at afhjælpe en del af

arbejdsløsheden blev det vedtaget at bygge en
skole her.

Det var der også andre grunde til.

For alle skoler på Østerbro havde delt skoletid,

og de havde undervisning til kl.

18. Da Bryg

gervangen blev taget i brug d. 18. nov. 1919
kunne Østerbroskolerne lukke kl. 16. Men så var

der også over 1200 børn på skolen.
Skolen havde en "pigeside" og en "drengeside",

som var skarpt adskilt både i bygningen og på
legepladsen, hvor der var mur mellem de to går
de, og med hver sin indgang. Drengenes indgang

var fra en gade, der hed Wennerbergsgade,som
løb ned langs skolerne,der hvor der nu er sports

plads. Pigernes indgang var den nuværende ind
gang ved Kildevældsparken. Men der blev lavet

noget nyt og moderne: fælles lærerværelse for

lærerinder og lærere. Aviserne skrev, at det
var en hel lejlighed, - men lærerne måtte selv
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betale møblerne.

l)sn mest bemærkelsesværdige begivenhed i

skolens historie er besættelsestiden. Allerede
d.10. april 1940, dagen efter at tyskerne havde
beslaglagt Vognmandsmarkens skole, blev alle

denne skoles børn flyttet til Bryggervangen, og
de to skoler brugte så skolen hveranden dag
skiftevis.

I den følgende tid blev skoletiderne foran

dret nogle gange. Man prøvede at lade den ene sko
le undervise om formiddagen og den anden om ef

termiddagen. Man prøvede med lektioner på 37 min.
og forskellige andre muligheder,

Og lettere

blev det ikke i den mørke tid, hvor man på grund
af mørklægningen måtte stryge første lektion om
morgenen og sidste om eftermiddagen.

Men den 5. okt. 1943 kom turen til Brygger
vangen: da blev den beslaglagt af tyskerne, og
alt,hvad vi ville fjerne, skulle fjernes sam

me dag.

Der blev nu undervist på mange forskel*

lige stede: andre skoler, kirken, biblioteket,
roklubber o.s.v.

Og sådan gik det, indtil

Bryggervangen atter kunne benyttes til under

visning fra d. 19.nov.1945.
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Det var den mørke tid; men der har dog mest
været begivenheder af lysere karakter. Hertil

må regnes basaren i 1949, hvorved der skabtes
en skolefond, som har givet støtte tilmange
elever eller begivenheder, især lejrskoleop
hold. Fonden har også været med til at mulig
gøre de mange

store skolekomedier, som en

lang årrække var fast tradition på skolen,

og som også skaffede penge i skolefonden. Den
ne skolefond vil fortsætte ved den ny "sammen

lagte" skole.

I årenes løb er der selvfølgelig sket man
ge ændringer og moderniseringer på Bryggervan
gen og i dens omgivelser. Noget af detmmest iøjnefaldende er nok den "ny" sportsplads, hvor

der før var gule træhuse og gade.

Bryggervangens skole har haft fem inspektø
rer. Den første var H. Søndergaard fra 1919 til

ca. 1941.

Derefter Holger Nielsen,der døde

efter et par års forløb. Så kom Vald. Jensen
i ca. 20 år. Han efterfulgtes af Verner Peter

sen, og fra 1977 Bent Rønnenfelt.

Hvor mange lærere, der i årenes løb har

været ansat ved Bryggervangens skole,er svært

at sige, men af dem, der var med fra starten
i 1919,lever i alt fald én, Holger Hansen,end

nu.
Aage Aadal Rasmussen
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VCERDIER

STORE

På skoler i vore dage benyttes mange, ofte dy

re hjælpemidler til undervisningsbrug.

Husholdningsmaskiner og -inventar, musikinstru
menter,fine lupper og demonstationsmaterialer
i bi o 1 ogi,elektronisk måleudstyr og kostbare

rater i natur-ogmotoplære ,
skrive-ogsymaskiner,
værktøj til sløjd,
og AVudstyr til idræts,sprog- og orienterin
undervisningen.

Alt købt for dyre skattekroner!

I skolens budget afsættes be

løb til ved 1igeholde 1 se,nyi nd køb og
erstatning ved beskadigelser. Men ...

det kan ske en elev får ødelagt noget af vores
inventar eller andet af ovennævnte.

Først skal eleven melde skaden på kontoret.

Vi bef eleven selv fortælle om uheldet/"uheldet" hjemme,

så

forældrene kan kontakte skolen;

glemmes det, optager vi kontakten,for sagen
skal udredes. Det er ikke altid en let opgave,

at få hændelsen beskrevet og udrede graden af

uagtsomhed.Ifølge cirkulære fra skoledirekti
onen skal det ødelagte erstattes af hjemmet,
hvis der er tale om hærværk eller grov uagt
somhed.
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De fleste forældre har heldigvis dæk-

ket sig ind ved en -Forsikring, der udreder
beløbet. Opklares det,at skaden er sket ved

kådhed eller ringere grad af uagtsomhed,kan
erstatningssag bortfalde.
Sker det sidstnævnte,skal vi tage beløbet

af kontoen til indkøb af undervisningsmate

rialer; en konto,vi ellers nok kan bruge,
til nyindkøb af nødvendige bøger mm.

Vi ærgrer os alle over at se hærværksresul
tater i byen,

i busser,

Stoge osv. Den bed

ste forebyggelse må lære vores børn at orn
es tingene med omtanke, fortælle dem om det
store værditab, vi alle skal erstatte.

Vi må give dem glæden ved at tingene er pæ
ne og klare til brug.

Kirsten Hedtoft
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Nyt fæa skolenævnet

På. et møde, som jeg var med til, sammen med læ
rere fra det nedsatte udvalg, som har med den
fremtidige undervisning at gøre, .her blev der
bl.a, forelagt planerne om flytning af klasser
fra den ene bygning til den anden præsenteret.

Lærerne har ønsker om for eks at man har det
samme klassetrin samlet på. samme etage, for der
ved har lærerne mulighed for at kunne samarbej
de klasserne imellem.
Jeg må ærligt erkende, at jeg ikke tror at
det vil komne til at gå helt så smertefrit
som lærerne tror, jeg tror ikke, at man uden
videre kan flytte elever fra. den ene bygning
til den anden, uden at der vil opstå en del
problemer, det er rent menneskelige, jeg tæn
ker på, ikke nok med at skolerne er lagt sam
men, men at man ogs° skal skifte klasseværelse
og måske også bygning, kan vel tænkes at kunne
give en del uro, og sidst men ikke mindst, hvor
modt kender de skolers elever hinanden ?

Hvor godt kender lærerne fra de to skoler hin
anden ? De skal også til at samarbejde.
Det kræver sikkert også tid, for det er helt
naturligt også en ny situation, når to lærer
stabe skal blive til en enhed.
De fire år i Bryggervangens skolenævn har gi
vet en god erfaring, de har været lærerige og
jeg glæder mig til at arbejde i det nye nævn,
og gøre brug af erfaringen som man har fået
lært ved et godt forhold til skolens ledelse
og lærerråd, samt ikke mindst mine nævnsmed
lemmer, som jeg her vil sige tak for godt kam
meratskab, som jeg altid vil mindes med glæde.
Tilsidst vil jeg fortælle forælderkredsen, at
skoledirektionen har indstillet til Borgerre
præsentationen, at den nye skole skal hedder
Kildevældsskolen,

Arvin Storgaard.

Afsked, fra et skolenævnsmedlem.

Til august begynder en ny skole, samtidig ophø

rer det nuværende skolenævns periode.
Vi er fire nævnsmedlemmer, der tager afsked med

skolenævnsarbejde, medens Bryggervangens skoles
nævnsformand gennem fire år, Arvin Storgård, fort
sætter i det nye skolenævn.
Da vi tiltrådte i 1978 holdt forælderforeningen

et møde for forældre, lærere, elever og skolenævn,

hvor man forsøgte at lave en slags målsætning for

skolenævnet.

Hvor mange af disse forventninger,

der er blevet opfyldt, må andre afgøre.
Et "mål" blev ikke sat, men "nået" alligevel, det
var skolesammenlægningen.

Der har været gjort

mange anstrengelser for at undgå denne.

Den er en realitet, og nu må lærere, elever og forældre i den sammenlagte skole holde sammen og med
virke til, at det bliver en god skole, hvis ikke,

vil taberne blive elever og lærere, og ikke de po
litikere, der har vedtaget sammenlægningen.

Vi siger farvel til fire lærerige og interessante
o
ar.

Tak til skolens ledelse, lærerråd, forælderfore
ning og elevråd for et godt samarbejde, og vi hå

ber, det må blive ligeså godt i det nye skolenævn.
Vi ønsker den nye skole og dens skolenævn held og
lykke,
o
la skolenævnets vegne
Leif Petersen
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Generalforsamling i Forældreforeningen

26. april

I formandens beretning blev bl.a. omtalt, at der
havde været god søgning til fritidsundervisningen.
Der var i indeværende år bevilliget 800 kr. til

fastelavn, 1.200 kr. til bladet og 1.039 kr. til
julestue. Forældreforeningen havde været repræsen

teret ved Skole og Samfunds generalforsamling, hvor
vi havde været med til at fremlægge en udtalelse

mod besparelser og nedlæggelser af skoler. Udtalel
sen har været bragt i Ryvang Bladet. Forældrefore

ningens formand blev indvalgt i Skole og Samfunds

bestyrelse. Forældreforeningen har bevilliget kr.
2.500 til en sommerfest, som arrangeres sammen
med skolen inden sommerferien. Forældreforeningen

vil efter sommerferien arbejde videre i en ny fæl

les forældreforening. Til slut var der en tak til
medlemmer, lærere, skolens ledelse og andre for et
godt samarbejde gennem flere år samt håb om et

fortsat godt samarbejde i den nye skole. Beretnin
gen blev herefter vedtaget. Lovændring. Der blev
vedtaget ændringer til de bestående love med hen

blik på den nye forældreforening og dermed udvi
delse af bestyrelsen. Valg, Formand: Karin Stor-

gasrd. 1 bestyrelsesmedlem: Bente Larsen. 2 supp
leanter: Inez Petersen, Antoinette Petersen. Re

visor: Merete Henrichsen. Revisorsuppl.: Poul
Jørgensen,

Karin Storgaard
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FRITIDS’

UNDERVIS N INGEN
Ja,

så gik der

igen et år.

Vi

havde en pæn tilmeldel

hold,

og

fremmødet var også sta

se på de forskellige

bilt på de fleste hold.

Næste år vil

dog under et andet navn,
lægges.

på

Vi

gerne benytte
elever,

BRYGGERVANGENS

SKOLE.

den

for året,

at takke for

ledelse på

Det har været en

fornøjelse

flere og flere hold.

at tage fat efter sommerferien

på

jeg gerne takke bordtennis-spillerne

der gik.

og jeg var også

I

har været rare at arbejde med,

stolt over,

Et stort TIL

B.T.-cupen.

OLSEN med skolepokalen,
ste år får han

en del
Vel

for at ud

nye opgave med de to skoler under et.

Personligt vil

i

lærere samt

hvordan det er blevet til

Jeg glæder mig til

har sat mig

har mulighed

lejligheden til

en god tid med

at se,

så jeg

sammen

hvis det bliver nødvendigt.

vide vores program,

Jeg vil

så vi

lokaler,

fortsætte,

da de to skoler skal

bliver sikkert flere,

nogle flere

vi

nok

at

gjorde det så godt

LYKKE til

som han

igen

RENE GORSKI
i

lidt mere modstand,

spillere fra den anden

mødt til

I

efteråret

i

år vandt.
da

Næ

kommer der

skole.

fritidsklubben!!!
Fritz Petersen .
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im.
Nr %

årgang

Bryggervangens Tidende

.

LEDEREN.

her

Ja

så er vi

af

skolebladet

bladet

igen med det sidste nummer af

inden

sommerferien.

indeho-lder bl.a.

dagen,en raport fra den

siore og

slap af,

en

raport fra

sidste skoledag for de

kender du den,

annoncer,

navnet på den nye skole,

Reda kt 1onen

Redaktør

.

Dan Petersen 8.V .

Journalister

Johnny Nielsson 7.X.
Niels Kasami

18

idræts

7 . X.

SIDSTE SKOLEDAG!
Sidste skoledag forløb ganske stille og
med at dem der skulle gå ud af
skolen

kl

roligt

skolen mødte på

8.45 for at spise morgenmad med deres

lærere.
Efter maden

kastede de karameller ud.

de fleste elever havde ventet på.

meget vandpjaskeri

Der var

ikke så

som sidste år.

De fleste var klædt ud,

og

Det var det,

og de gik rundt

i

gården

sang og dansede.

Sportskampen mod

lærerne var stikbold.

en meget forvirrende kamp,
nok.

Det var også en

lærer,

men

Det var

lærerne vandt vist

der var dommer.
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Løsningen er:PRÆM I ER .

navnI • PR • 30 kr

skal være afleveret senest d./^Z^
+ . .

til

,

. * .

redaktionen.

'

2.PR.
3.PR.

20
10

kr
kr

kender du den ?....
Næste gang,

Tjener!

de serverer en

hestebøf,

ikke godt tage seletøjet af

kunne de så

krikken,

inden de steger den?............

syntes du om skolen JacobJ

Hvad

Jo jeg

syntes godt nok om skolen.

Skolen sytes bare

ikke så godt om mig!...................

mange klø af den

Får

i

JA,

det kan du tro.Han

fcagf ra end

kender os

bedre

Idag forslog tegnelæren

skulle tegne noget helt bagvent:

at vi

løb op ad

En

stige der

en

kanariefugl

en mand,

der holdt en dame

i

et bur el ler

noget.

sådan

hvad tegnede du

og

-Jeg tegnede en

I

lære?

forfra..................................

Ved du vad mor?

-Nå,

nye

ko,

så?

der malkede en

pige...........

denne uge var dine regnestykker rigtige

allesammen,

farfar

Tom!
Jeg

Peter.

Er du

sikker på,

ikke har hjulpet din

Kom tilbage til

har,

at din

far................

din Mary.

solgt klaveret.

2 1

Vinderne af slap af
Vinderne af slap tu. blev:

LINE
Ja

i

kikker nok

POULSEN

2ua.

lidt på den ene vinder der er

blevet udtrukket msn det var heller

ikke sikkert

at det var Line der var blevet udtrukket vis der
var flere der havde afleveret

var den eneste.
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løsningen. Men

hun

Idrætsdag for4.-7. klasse

stafetløb
1982 var der

Tirsdag d.18/5

idrætsdag for 4-7

klasse.

stafetløb og atletik,

4 klasse stillede op 1
det gjorde 5

klasse også vt vil

først forteile

om stafetløb for fjerde klasse, de skulle starte
35
kl. 10-— de startede godt indtil 8ende skift
lå de som nr.

I

og sluttede nr.

men så tabte de stafetten og
sidst.

det var for dem der sluttede sidst

i

løb 4 klasse vandt

så

løbet suverent,

løbe semifinale og trods en god

det dem

nr.
Så

ikke at

komme

1 5
II —

Løb nr 2 startede kl

i

det

skulle de

indsats

finalen men

indledene

lykkedes

blev kun

2.
kom finalen hvor Vognmandsmarkens ko Ie deltog,

de vandt dog

ikke de blev kun

Jespersensko Ie der vandt

eneste hold der
skal

nr.4 det var

lidt heldigt,

ikke tabte

i

stafetten.

Ingrid

de var det

Men 4 klasse

være tilfreds med deres fine placering.

Vi

skrive om hvordan det gik 5.klasse

vil

Det første de skulle stille op

Det foregik på grusbanen.

Det

i

i

atletik

var bcldkast.

længste d'r blev

kastet var 40,75 meter,
kom først til

men

op

i

60 meter

løb

kl

de skulle kaste kl 10—
35
10— , og de skulle stille

kl

I I—

så de var ved at

komme

for sent.
Men de blev da
meter

løb der

var 9,7

sek.

nr.

4.

så gik de videre til

blev de nr.9 og den

160

hurtigste tid

Det næste disiplin var

længdespring,

det klarede de meget godt,

det

sprunget var 3,53 meter,og

der fik de en 3

længste der blev
plads.

I stafet løb gik det knap uå godt.
De blev

nr.

13.

Men

sammen

lagt fik de en

flot

4 plads.
vi

syntes det var flot klaret,

også en fin
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indsats...........

og de gjorde jo

fodbold
Både 6.

og 7.

klasse del+og

i

fodbold og

begge

k I asser vandt.
6.

klasse mødte Holsteinsgade,

ialt 8-0.

Joseph,

og vandt med

benshus

skole slået 2-1

Randersgade og Set.

I

finalen

blev Vi

efter en meget spændende

kamp.

7.

klasse spillede o-o mod Holsteinsgade, vandt

2-0 over Rådmandsgade og

gade.

I

finalen

TIL LYKKE

I I-o over Øster Farimags-

slog de Vibenshus 4-1.

TIL LYKKE

TIL LYKKE

TIL LYKKE

TIL LYKKE
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NAVNET PA
DEN NYE

aeva ds

Skolen

STØT ANNONCØRENE - DE STØTTER OS.

Hvis problemet
erpenge...

satas

I___ J KONTORTEKNIK

Kontormaskiner
Kontormøbler
Tilbehør
Teknisk service
Standard blanketter
- netop nu:
mange gode brugte
skrivemaskiner
Kildevældsgade 16

29 33 55

Når frihedstrangen melder sig
er der brug for penge... her og nu.
Flytte hjemmefra. Få sit eget. Bikubens Budgetkonto kan
være med til at gøre drømmen til 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
vi betaler regningerne til
tiden.

(2) Bikuben

vi finderen løsning

WIUFF’S
BOGHANDEL
JAGTVEJ 68.2200 KØBENHAVN N. 01-3761 86

BØGER - PAPIR - KAFFE
LOTTERIKOLLEKTION
PAPER-MATE-KUGLEPENNE
ved Pasthusai-
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DERES — FAGMAND.
Spejle.

Frod® AWing Unck
SMØIIRRMW

Blyruder.

Vennemlndevej 74
2100
København 0.
Tlf. 29 5512

fforfijytHvi nd wer

Indramninger

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

SPAREKASSEN

BRUG BRUGSEN

- din butik -

Byens Bedste Kaffe

DBF

scls

B R UGS E N

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

KAFFEFOlWßTNINGEN
VINNEMlNDSVe 38

-varer udbringes-
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2100 ø

nf oi

la io 93

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 Ø,tlf.: 01-204214*

rø R WGÆM TEETH G

Mei> TELOMETER
TRIT...

petite fleur
ØSTERBROGADE 165
2100 KØBENHAVN 0

TLF. 01-20 52 17

Shell
Strandvejen 40.
Tlf. (01)294600
å6e.nl i il Kl. 2^
29

Statsautoriseret Ejendomsmægler
M.D.E.

&

Valuar

Villaer, ejerlejligheder samt
vurderinger af fast ejendom.

Salon
Doggi
VENNEMINDEVEJ 5,

2100 KØBENHAVN 0.

Klipning & Bad
TELEFON (01) 20 13 33

PETER SKOV
Kildevældsgade 36, 2100 København 0

samt hunde- og katteartikler

Telefontid kl. 9.00 - 11.00
01-29 63 34

FMI.TEIHIU

VOVEHALSE

båndet
Kildevældsgade 71

DK - 2100 0 - Tlf. 01-290640

....film
for både
voksne og børn...
EN HÅNDFULD FRISKE PIBER

OG IARSKE MAND Pi DESPERAT FLUGT

MELLEM DROHENDE KAMPVOGNE DG
KNITRENDE MASKINGEVÆRER '
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2 I EEN

VI HAR SLAET VORE TO
FORRETNINGER SAMMEN

2 I EEN

AFD. 2
s-fiori f&raUe

AFD. 4
b&qer, tegneserier n.v.

SPORTY LOO<

^NKELLEIF"
/noderne.

jMcLninwi, bofMwinis
□0461N6

KØB-SALB- BYTTE

STØRT UDVALG I SKO

□AGTVE3 202.KBH.B
fa det helt
rigtige tilbud

AUT. GAS-, VANO- OG SANITETSMESTER

A.HAAG & SØNSEFTF.
APS.
KILDEVÄLDSGAOE 87

.

2100 KØBENHAVN O

TELEFON 01 - 2002 77
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