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PA BESØG I EN UNGDOMSKLUB

P. U. K. er klubben - samlings-
stedet
for en stor gruppe unge og børn
fra kvarteret omkring Mathæus-
gade-Vesterbrogade - Istedgade.

Det er interessant at bemærke,
at meget få medlemmer bor mere
end een km fra klubben i Valde-
marsgade 4.

Klubben, der blev startet af en
gruppe af ordenspolitiet på Ve-
sterbro omk. 1 950, har ændret ka-
rakter med tiden og enhver me-
darbejder fra P. U. K. vil nok
hævde, at P. U. K. er noget for sig
selv,

Men det vil medarbeiderne i
enhver klub gørel

Der findes næppe to klubber,
der er ens. Og det er da også gan-
ske klart, at det en klub kommer
til at stå for, er det, der er brug for
i det kvarter den ligger i.

Nu er der jo forholdsvis mange
klubber i de tæt bebyggede kvar-

. terer - fordi der blandt de mange
unge er så forskellige krav - eller
måske bedre sagt - behov.

To meget væsentlige træk i det
unge klub-klientel er - uro eller
rastløshed, og trangen til kliker.

Det er disse træk. der sammen
med klubbens medarbe jderes

målsætning giver den enkelte klub
sit uansigt". De unge søger natur-
ligt derhen, hvor de føler sig bedst
tilpas, og det er ikke een eller an-
den aktivitet i klubben der bliver
afgørende, men den form og den

ånd, hvori den gennemføres. Alt
dette er der uhyggelig mange me-
ninger om, og det skal ikke tages
op til debat her.

Men jeg tror, at enhver klub,
der daglig kan samle en gruppe
unge på mellem 150 og 200 i sine
lokaler, har i dagens samfund sin
fulde berettigelse.

P. U. K., der siden klubbens
start har skiftet tilholdssted et par

gange, har i dag til huse i uel nok et
af Københavns grimmeste og
mærkeligste huse.

Men så skal det også straks si-
ges, at det er netop det, der er med
ril at gøre klubben så tiltrækkende
for de unge!

Naturligvis er der de, der fore-
trækker de nye, moderne og

"strømlinede" klubber, men - gi-
vet er, at mange raserianfald er

"løbet ganske stille ud" i P. U. K.s
mange snørklede rum og gange.

Jeg har lyst til at nævne det
rum, der kaldes "pige-rummet<
og som naturligvis også bærer
præg efter sit navn. Det er ubesy-
rideligt klubbens mest populære
rum! Vel, der er bjælker i loftet,
og der er kaffemaskine, men det er
i kælderen, og der er lavt til loftet
og ikke altid lige nymalet! De un-
ges veje er "uransageligeu - er ikke
altid lette at forstå!

At vi søger at udnytte alle de
mange rum, som vort mærkelige
hus består af er klart!

Og her kan - i passende uorden
nævnes fra oven af og ned:

På anden sal ftndes en dejlig lej-
lighed på 7 rum, hvor vi, nu, hvor
mange unge går i skole længere og
har behov for et sted at komme
om eftermiddagen, har indrettet,
hvad vi kalder en >overgangs-
klub. med muligheder for at hyg-
ge sig med dagens avis og en kop
kaffe, og - hvis det skulle være

tilfældet - at snakke lidt mere for-
troligt med medarbejderen om de
problemer, der måtte være opstå-
et ude i det opulserendeu skole-
eller lærerplads-liv.

Første sal - den store festlige
etagq rummer vor balsal med til-
hørende cafeteria-agtige lokaler
og en scene. Her aflroldes først og
fremmest vore "fredags-ballero.
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Der er mange gode grunde til at
det er om fredagenl

Men også rytme- og folkedan-
sergruppen har salen til deres ak-
ti viteter.

På samme etage (1a, der er man-
ge rum!) er der også 5 rum at afse

til, hvad vi kalder vor "miniklub"
for børn i ald,eren 7-9 år.

Her er desværre af forskellige
grunde kun en ringe kapacitet i
forhold til det behov. der har vist
sig bl.a. ved at vi har en alenlang
venteliste til denne afdeling.

Fra kl. 12 il 17.30 er iøvrigt
huset - fra balsalen, der nu funge-
rer som bordtennissal og helt ned i
kælderen helt dl hvad vi kalder
obørne-klubben"s (9-14 år) di-
sposition, med de sædvanlige
klubaktiviteter og en olæsestue.,
hvor de >trætte< kan slappe af
med oTintinu m.m. -bøger, som
vi låner på kommunebiblioteket,
og med nrellemrum skifter ud.

Når vi mellem 17.30 og 18 har
fået "luftet udu og ryddet lidt op,
begynder de første af oaf-

ten-klubbenu (1a-18 år) at kom-
me.

Spisetiderne i vor kreds er jo
meget forskellige,

Derfor denne ovarmestueo ind-
til vi åbner alle aftenens rum kl.
19.00.
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De 'stille stunder. uden musik
m.m. har vi medarbejdere lært at
værdsætte - og vi håber, at nogle
medlemmer også har gjort det -
megen personlig kontakt er skabt
i sådan en stund!

Aftenklubben er her i P. U. K.
ikke præget af de store aktiviteter,
og man får indtryk af, at de unge
her mere søger hinanden. Måske
også lidt større "albuerum<< og
musik i baggrunden, end de har
mulighed for hjemme.

I hvert fald har vore unge ved
medlemsmøder. som vi holderca.
hvert kvartal, meget tydeligt givet
udtryk for, at de vil værne om
det, de føler er tonen i deres
klab.

Der sker mange ting hver dag i
P. U. K., der bringer både glæder
og skuffelser, men da denne lille
artikel ikke skal være eller prøver
på atvære dækkende for alt, hvad
der foregår i vor klub, vil jeg slutte
med at erindre om, at jeg tidligere
nævnte P. U. K.s "ansigt. - vort
samvær - unge og medarbejdere
imellem og målsætningerne her-
for. Jeg vil vove at påstå, at "det
gamle husu - P. U. K.-klubben -
alle de der kommer i huset danner
et "helen, der har en usjæI" - den,
der noterer glæderne og skuffel-
serne. En "siæI", d,er må findes i
en god klub.

Nu kommer der en lang række
måneder, hvorvi kan lide at hygge
os hjemme, og lige så snart det
bli'r mørkt, tænde stuens lamper
og have det rart. Derfor var det
måske en god ide, at vi idag kigge-
de lidt på lampeskærmene. Der er
sikkert nogle, der trænger t;l at
fornyes, eller i hvert fald trænger
til en make-up. Det farlige ved at
gå rundt i de samme stuer hver dag
er, at er der en skærm eller et be-
træk, der trænger til at blive repa-
reret eller udskiftet, så ser man det
ikke. Øjet vænner sig til det, og
man reagerer kun, hvis man har
været væk et stykke tid og så

kommer hjem og ser på stuen med
nye friske øjne. Kik derfor grun-
digt på lampeskærmene. Passer de
i størrelsen, i farven, i faconen,
eller er de lige til at smide ud. Skal
der nye skærme til, så gør Dem
den ulejlighed at tage lamperne
med, når der skal vælges skærme,

Det er vigtigt, at de passer per-

fekt. De behøver ikke købe van-
vittig dyre skærme. Køb dem helt
enkle og ensfarvede, men køb så

også nogle meter bånd, enten rib-
bånd eller fløjlsbånd pi ca. I lz
cm bredde. Vælg båndet i en far-
ve, der passer dl selve lampen, el-
ler harmonerer med møbelbetræk
og gardiner. Køb også en tube
stoflim og kom lim langs skær-
mens kanter, men en ad gangen.
Tryk derefter båndet over limen
og hold langs kanten med en fin-
ger, mens De trækker båndet
rundt og trykker det på plads.
Derved kommer det til at sidde
perfekt hele vejen rundt. Start al-
tid, hvor selve skærmen er samlet,
og når De er nået hele vejen rundt,
så klip af, så de to ender mødes
præcist. Med sådanne smukke
bånd, der fås billigt, kan De få
skærme, der ser flotte og dyre ud,
Gamle skærme kan man give en
vellykket make-up med kante-
bånd.

Ved De, at mange forkromede
genstande, termokande, brødri-
ster og lig,, bliver som nye, hvis
de gnides med en lille smule mel
på klud eller køkkenrulle.

Hvis man vasker på mønwask
kommer man ofte ud for at miste
strØmper (især børnestrømper)
dette løses ved at sætte strØmDer-
ne sammen med sikkerhedrtrål. ;

tåen.

Når man bruger til en snavset og
fedtet forrude i bilen, hjælper det
ikke ret meget.Prøv at tilsætte lidt
eddike, det tager en del mere af
den fedtede hinde, der hurtigt bli-
ver på ruden, desuden modvirker

:jj]O* 
kalkdannelser i sprinkle-

Desværre sker det alt for tit at un-
derbukserne springer i sømmen,
der hvor kilen er sat på. Jeg har
fundet på at sy et skråbånd hen
over kilen, det har gjort stor lyk-
ke.
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FULL STOP - ny, effektiv og hurtig.
Renser i dybden, dræber bakterier.
Gi'r ansigtet ny fugtighed og gør
huden glat, ren og rar.
FULL STOP LOTION - ny, skøn all-
round creme. Modvirker uren og
fedtet hud. Bevarer ansigtet blødt
og smidigt. Gør skinnende hud mat
- og dufter friskt og dejligt.
Spørg hos din handlende. Eller ring
01-202590. Fremstillet i Schweiz.

urtomin r,s

En gammel mand i sognet er død,
og præsten iler af sted for zt tr.ø-
ste hans enke:* Ak ja, han var nu så brav
en mand, venlig og retskaffen og
alholdt i hele solnåt . . .

- Hm, ja, jeg har nu aldrig
brudt mig om hamt
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