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tludie~
~kspedilion
rans-Afrika
l 15, teoruar køre,' 1B eventyr'
ne mennesker med terrænqå-
le satanvoo« og teue på.B-ugers
pe(1itiOri.gennem Marokko, de .'
e Atlasbjerge, det dybe Sanara.
eriet og Tunesien, Enestående
ighed til at, studere og. 'opleve
indre Nord·Afrika. Etnografi og'.
llogi. Dette 'er den, 11. Atrika·
.pedition de. arrangeres at To-
rejseklub,
6.SQO •.• li inctu~ive.
, ti pladse~,tilbage.

••

Ding udfØres 2 mand-fra
. 75. gratis udbringningaf
rttekasser, ' alt -forsikret.
slf. 01~216051. .
,ertransport, pris fra l50,
'. Fly tning, vogn - + 2
and, 125kr. i timen. Ring '.
ter kL 13,0001-755269.
»Familievenlig« nytning·.
akselv.rtøm selv, bestem
lv rytmen. Vi klarer trans-
irten i '8"tons flyttebus.
nn De disponerer Overi24
merfor 450 kr. i01- og 02-
nrådet, Vi' kører over hele
ndet samt i udlandet. Også
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.3 tryghedsnarkomaner søger
en p1getil.Abent, .varmt, 'in- .
spirerende bofællesskab' i
hus på landet nær Hørsholm.
Samledeuclg, '1000 kr:- pr,
'md;, irid'Sku~4.000 kr. Tlf."
02-869488.'

Bofællesskab tilbydes på Fre-
deriksberg. Mdl. husleje
1200 kr. Depositum 3.000 kr.
OVer 25 år. Gerne rnusikin-
teresserede. Henv:02- '
852234 so, efter 18.

2 kvinder. 29 og ·3l,søg~r,op·
".·tagelse;':i"koUekJiv"o~kri~g-'
:København . eller' ,koriJakt
:czperl ~&1ne .meflI1,e~lc~r,::'aL.
':beggekøntil opret~elseaf~t;.
Er' engagerede .ivo!~s·. a}~'

bejd~' iriderifor'deri'sociale. '. tuFon'})Maj~å.i,~.eni·:Iting:05~:0. g.alnom.verden: 03-731503.
sektor; Sætter praksis, høj t 654403:<måhdag: den~24110 .
. både iarh.oghjernme.:8krh( og spørg:efte'r.~~af~rnedene.· Rødding.Fyr,28,vegetår,sø-
til' Bente ·.Mørup.·'Lyshøj- .',' .... . "'. ..... ,' ....." ger, 2/pigerpius f.yr,gern~

, ,.gårds\..ej81,2500Valhy. , FYN~Kollektiv·(3vOksne.29 "'med børn; til start af.kollek-

'Mini-miui ••,bofæHesskab; Stort~' :"·~d.j:ser.C?a.~.Il~~~e~)SYd:~:, g~rdt:~2 ~t~~~)!~: er~~1~:'
. lystværels'e ledig't 1.11:77,,~~~l,emnler helst,. med Korneller skriv, P. Nielsen,'
, fælles . spisekøkken ,og bad. : •.•kollektiverfaring. Tlf. '.09-NymliT-ksgården, Hygum-
,MdL ,hllslejeLOOO kr; in2!,·991916.·' , mark, 66,30Rødding. .
'lys m.v. Ring lørdag mellem ' Vi.er~~ gruppepå3 i alderen.
13-16.Tlf. 01-224155, , 32:40' år,·~er søger 2.mere til

Århus. Mennesker søges:' "fælleskøb af større hus' nord
Anne-Marie, 23, _Janus. ' 3, for Kbh. Vi er interesseret i
Sonja, 28, søger 2 mennesker·iDdividue(o()ligform~ men'
(ikke par) til snarlig -indflyt- med -.mulighed-for-Iællesakti-
.ningj' 5 vær.s lejl.Ririg06~ vitater. Vi forestiller os'et ind-

skud på ca. 30.000 kr.pr;per~
,251038. son.Ol-1087 ,.71,01-29 1781,

·Brabrand, Kollektiv medeget 03-26822I'.·
hus søger pga. ,fraflytDing et
par - gerne med et lillebarn.
'Vi er Uffe, 26,Helle. 23,
Toke. 5'rridr. og Henrik, 27;
Tlf. 06-263169..

·Kollektivbel:».Y$$else'på 18~22
huse: Vil du bo i ,dit eget hus
og samtidig tage del i et fæl-
leshus'<og: fællesareals mu-
ligheder for at udvikle dig
selv socialt og skabe et godt
'miljø i nær kontakt med an-
dremennesker med samme
ønsker?·..··
Har du ~t afslapp'e(fo~hold. Kollektiv/bofællesskab i hus, 5
til,'statw:i'symboler; -ejen- voksne og 1 barn rsøger l

.(.;.:.~~!. j _ _ Bomsret og konventioner? menneske. MdL -udg.'.' ca.
~FROSTUDIE' Så har du chancen NU. - 'i200. Indskud 2,600 k~. Tlf.
Safarihuset. OK9981 JerupYi satser pået stort fælles- . 02-6~2574. '. ,

__ •••.<O•• iI_I·..;4~"i~iiii3__8.2i;;,,' -'~I!!t"'-•••-'~;;oo!o~-,. - >'~us~_og "rela tivt sinA' huse .. :ADn~; 25: plus.H elge, '26. plus
.' ,~.. med, muligheder .for. udvi- barn til december søger, 2-3

- ---...;..----- delse, Pris prioriteret p.t. ca·vok.sne plus et lille barn til
tningog kørsel 550.000 -kr, Indskud ca. stor lejlighed' i indre by. Vi "

15.000. Skal piæster~s om satser på et børnevenligt
ca. 3 mdr. .' kollektiv med overskud til
Arkitekt Jan Gudmand fælles politisk'. aktivitet.'

'. Høyer, der' har '.personlige f.eks .. beboerarbejde. Hus-
erfaringerfra andre lignende ' leje ca. 1200 kr. incl.. kost..
. bebyggelser, vil' medvirke TI!: 01-143692, helst lørdag.
ved programmeringen af
projektet. Annette Kilde-
berg og. Jørgen Larsen, 02-
640516., Anne, og John
Ovesen. Ol-OR 10,323;

Kollektiv/Århus. Har du ben i
·, næsen. Kan du stikke finge-
ren ijorden. Og har 'du gjort'
dine første erfaringer. Og
har du ikkeavertion mod at
hvzæe Og ~0rELIe.1lt.?~-=-~å

Kollektiv/bofællesskab i'Ros·
, kilde, 5 voksne plus 1 barn
søger ny indflytter snarest.
HusL inel. kost '1033 kr. pr.
md. Indskud 1000 kr. Henv.
GL Landevej 14, Roskilde.
-.Tlf. 03-3.69209.

Stevns, Bofællesskab. Hun. 30
han, 36, søger par. Vi bor ved
havet .. landligt og natur-

Vi er to piger der søger nogle
., .ll1odne' mennesker, der
kunne tænke sig at starte et
kollektiv, der har til formål
'at tage' de såkaldte-øtabere«
ind og give dem ep hjælpen-
dehånd. Vi har tænkt os at
det skulle være et stof- og
alkoholfrit arbejdsfælles-
SKab, der i det. daglige
støtter .hinanden såvel psy-
kisk som j det arbejds-
mæssige. Har I lyst. så skriv
.'til .os. så vi 'kan mødes. og
snakke om det.' Kate og
Inge, Tousvej i1, 8230 Åby- .
høj.

Stud. kvinde søges til bofæl-
Iesskab., Jeger blevet enlig
mor, er, dansk- stud. ined 2
børn, l pige på 11 år og 1
dreng på 5 år, som begge
ugens hverdage .er i hhv -.
skole/dagpleje oginst. Vi bor
, ien 4 rums lejl. i .Farum
Midtpunkt og har fået, lyst
til at dele bofællesskab med
.:en anden\.-.,helst ossekvinde-
,lig dansk stud. forgensidig .
stimulering i studiet samt ,I

'evt. kvinde/partipolitisk
arbejde. De trivielle daglig-
dags opgaver såsom madlav- .
ning, rengøring og vask kan l
vi måske hjælpe hinanden I
med. .Til gengæld, har.jegop- l
,vaakemaakine.. vaskernaski-
, -ne, tørretumbler og bil, som
vi evt. osse kan deles om.
Som jeg kan overskue bud-
gettet i ejeblikket må du
regne med for kost og logi at
kunne betale et sted ml. i300
og I500 kr. pr. måned. Men.
du er· selvfølgelig' vel-
kornmen til en uforpligtende
snak hos' Lotte på tlf. 02-"
956792.


