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Det sagde socialudvalgsformanden ved Kvindehusets   åbning i går og håbede, at
huset vil være åbent for andre grupper

Vigtigt lokalerne
udnyttes fuldt ud

Blandt de mænd - dot var ikke Mange - der aflagde kvindehuset besøg  i går var folketings-
medlem Henning Jensen, (S) og social udvalgsformand Karsten Bjerregaard (S). De ses her
sammen med tre af kvindehusets medlemmer fra venstre Pia M. Frederiksen, Lis Lauritzen
og Ellen Therkelsen.

- Det er mit håb,  at også
andre grupper end kvinde-
husforeningen, kan
komme i lokalerne her,
de udnyttes fuldt ud. Det
er nemlig vigtigt, at vi

efterhånden Mr en række
huse rundt om i byen,
hvor_ borgerne kan lave
ting med og for hinanden.
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Det, sagde formanden for
socialudvalget Karsten
Bjerregaard ved Abningen af
det nye kvindehus i Ryes-
gade 7 i går eftermiddags. 80
aflagde besog og kiggede sig
om i lokalerne i løbet  af da-
gen.

Kvindehusforeningens medlemmer er godt tilfredse med dot
nye kvindehus. Her ses tre af dem i husets hyggerum pa 2.
sal. Fra venstre Eva Wohlert, Joan Laurse n og Birte Ras-
mussen.

- Vi håber, at de nye loka-
ler vil give kvindehuset et
pust fremad, sagde Joan
Laursen, der arbejder i for-
eningens administrations-
og aktivitetsgrupper.

- Vi vil prove at lave
for-skellige  aktiviteter den for-
ste fredag i hver mimed,
hvor vil være åbent for
alle kvinder i byen, uanset
om de er medlemmer eller ej.

• Vi ar også indstillet pa,
at Abne I dagtimerne for le-
dige f.eks., som vi gjorde det
en overgang på Aboulevar-
den, sagde Birte Rasmus-
sen, fra litteraturgruppen.
Vel at mærke hvis der er in-
teresse for det.

• I det hele taget er vi me-
get åbne for forslag og nye
ideer. Vi vil gerne have, at
der kommer til at eke en
masse i huset her.

Kvindehuset i Ryesgade
kommer imidlertid ikke i
gang med arbejdet lige med
det samme. Forst til
efterårettager man fat for alvor
med start den første  fredag i
august, hvor der er Abent
hus-aften.

Hvilke aktiviteter, der bli-

ver tale om, vil man modes
og drøfte  pA et fællesmøde
torsdag den 20. juni kl. 20,
hvor alle interesserede er
velkomne til at mode op.

Der er dog allerede planer
fremme om at lave forfatter-
aftener og oplysningsarran-
gementer f. eks. om kvinder
og edb fulgt af kursus. Des-

uden tænker man på at an-
skaffe en stor væv, som de,
der har lyst til at væve,
komme og bruge.

• Det er vores hÅb, at vi
kan komme med nogle tilbud
til efteråret , som kan trække
rigtig mange kvinder til hu-
set, sagde Ellen Therkelsen
i sin tale ved Abningen. (Ir.)

To etager
I Ryesgade 7 har kvinde-

husforeningen Met stillet to
' etager til rådighed. Det dre-

jer sig om to lejligheder i en
gammel beboelsesejendom,
Lokalerne er gjort i stand,
og der er sat nye vinduer
Helhedsindtrykket er lyst
og venligt.

PA 1. sal er der er et store
samlingslokale samt bog-
cafe, kokken og toilet,
ovenpå er der
håndarbejdsrum, hyggelokale og presse-
lokale. Alt i alt omgivelser
som giver gode udfoldelses-
muligheder.
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