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SKOVTUR
19. august 2000 kl. 10.30 præcis

Mødested

Klampenborg Station v/ Kapervognene
Køretur rundt i Dyrehaven

Indtagelse af medbragt mad ved „Pølsekroen“ på Bakken.

Foreningen er vært for køretur - øl/vand til frokost
- kaffe til de voksne og is til børnene.

Deltagerbetalingen kr. 70,- for voksne.
Børn under 12 år deltager gratis.

Tilmelding ved indbetaling på giro nr. 102-0390
senest 7. august 2000 med angivelse af
antal personer over 12 år og under 12 år.

NOTE:
Opmærksomheden henledes på, at medbragte drikkevarer

ikke må indtages ved „Pølsekroen’s“ område.

Husk at medtage madpakke!

Musikhistorisk
Den tidligere direktør for Musikhistorisk
Museum, Mette Müller, har gentagne
gange gennem mange år efterlyst en be-
retning om sang - og musikundervisnin-
gen på Det Kgl. Vajsenhus siden 1727.
Denne beretning er nu skrevet, og den vil
blive trykt i museets årsskrift for 1999,
som nu er sendt til bogtrykkeren.
Den nuværende direktør, Lisbet Torp, har
redigeret beretningen.
Der er en hel del billedmateriale fra
Vajsenhuset i bogen, som vil være klar til
udgivelse i løbet af sommeren.
Næste nummer af bladet vil bringe mere
omtale af bogen, som vil kunne købes for
50,- kr. på museet.

Ordinær generalforsamling

i
Vajsenhusianernes forening

Det Gode Minde
13. april 2000

Generalforsamlingen blev startet kl.
19.10 og der var i alt 20 stemmeberetti-
gede tilstede.

Valg af dirigent
Jørgen Cervino blev valgt som ordstyrer.

Bestyrelsens beretning
Dorthe Dederding aflagde beretning om
årets aktiviteter i DGM. Der blev blandt
andet omtalt skovturen til Christiania,
bowling, banko og stiftelsesfesten.
Der blev sluttet af med tak til Martin
Agerbak for godt samarbejde, til Vibeke

fortsættes næste side...

Gør plads i din kalender til:

Bowling
den 7. oktober 2000

kl. 17:00

i

AXELBORG

Frist for tilmeldelse se næste blad.

BOWLING



Med 9. nord til Lofoten
i september-99
Det Gode Minde og Per Henriksen’s ge-
nerøse bistand havde gjort det muligt:
9.nord skulle ud på noget af en rejse,
nemlig til Lofoten i det nordligste Norge.
Første del af etapen foregik ombord på
DFDS’ kæmpefærge til Oslo, hvor turen
blev tilbagelagt i fest og farver. Fra Oslo
gik turen videre i „formel-1“ toget, der
bragte os til lufthavnen med 240km/t

Med hiv og slæng kastede vi os i SAS-
maskinen til Bodø. Forsinkelsen med et
jugoslavisk fodboldlandshold i køen
foran os, havde nær kostet vores pladser
i DC-9’eren. Næppe havde vi fløjet over
polarcirkelen før solen skinnede fra en
skyfri himmel, hvilket den i øvrigt gjorde
resten af turen! Efter et par timer’s shop-
ping i Bodø, var vi klar til rejsens sidste
etape:

Med en katamaran skulle vi sejle via
Nordlandskysten, tværs over Vestfjorden
til Svolvær, som er Lofotens „hovedstad“,
godt nok en lille flække efter danske
forhold, men der bor dog næsten 10.000
i kommunen.
Turen var betagende smuk, da katamara-
nen drønedt henover et blikstille hav, og
med mange charmerende stop i skærgår-
den, hvor der skulle sukker og mælk af og
passagerer og post på.
Med den nedgående røde sol og et tilta-
gende nordlys, ankom vi efter næsten
halvandet døgn endelig Svolvær, hvor
„kromutter“ stod og ventede med sin
cykel. Hun viste os tilrette på Marine-
pollen Sjøhus, som bogstavelig talt godt
ku’ leve op til betegnelsen: Huset stod
nærmest ude i vandet, i hvert fald ku’ vi
næst morgen fange sej og torsk fra terras-
sen!
At berette om alle hændelser og aktivite-
ter her vil føre det for vidt, men vi kan da
godt i store træk fortælle, hvad vi lavede.
Den første dag havde vi hyret en fiskekut-
ter der skulle sejle os ind i den vilde
Trollfjord. To ualmindelig søde Lofot-
væringer bidrog til en god stemning og et
i øvrigt fantastisk fiskeri efter sej, torsk og
rødfisk. Vi fangede i alt 156 på et par timer
og de største var 7-8 kilo tunge. Der var
hyl og glædesskrig ved synet af de store
sej der velvilligt bed på især pigernes
kroge!

...referat fortsat fra forsiden.
Nielsen for stor hjælp med formueplejen
 og til Susanne Boyens-Thiele for hendes
mange år som formand for bestyrelsen.
Henning Aksby havde sidste år forespurgt
om man fra DGM’s side ønskede at støtte
trykning af en bog omhandlende bl.a.
musikundervisningen på Det kgl. Vaj-
senhus.
Sidste år sagde forsamlingen ja, og Hen-
ning kunne nu fortælle at trykningen var
undervejs med støtte fra DGM (kr. 7.000),
DKV (kr. 5.000) og en anonym giver   (kr.
12.000).
Martin Agerbak gav generel ros til besty-
relsen, men var betænkelig over tonen i
det sidste nummer af Vajsenhusianer-
bladet hvor bestyrelsen udtrykte bekym-
ring over ikke at kunne finde nye kandi-
dater til de forskellige poster i foreningen.
Martin gentog sit tilbud til DGM om
enhver mulig form for hjælp fra VH’s side
bl.a. med delvis sekretærhjælp samt an-
vendelse af nye lokaler når engang ’bag-
huset’ er færdigbygget.
Herefter blev bestyrelsens beretning god-
kendt.

Regnskab
Forelæggelse til godkendelse.
Revisor Søren Pedersen fortalte om for-
eningens regnskab.
Vibeke Nielsen fik igen særlig ros for sit
arbejde. Trods ’hårde tider’ på rente-
markedet er det lykkedes Vibeke at øge
foreningens disponible formue med ca.
kr. 100.000,-.
DGM’s legatregnskab blev ligeledes gen-
nemgået. I 1999 er der blevet uddelt lega-
ter på lidt over kr. 100.000,- i alt.
Også roser til vores kasserer, hvis arbejde
gør revisionen let.
Herefter blev regnskaberne godkendt.

Fastsættelse af kontingenter
Kassereren Hanne Presutti foreslog et ufor-
andret kontingent på kr. 75,-.
Dette blev vedtaget.

Indkomne forslag
Hans Viggo Frost ( skriftligt oplæg, for-

kortet ):
Foreningsarbejdet bør være sjovt og de
’kedelige’ opgaver udføres af betalt ar-
bejdskraft, evt. i form af et sekretariat.
Samarbejdet med Vajsenhuset, bl.a. om-
kring lokaler, bør udbygges.

René Fleischer:
Bestyrelsen har holdt lav profil siden
turbulensen sidste år, og har villet lade
beslutninger vente på den nye besty-
relse.

Inger Cervino:
Bestyrelsen kunne evt. selv dele sig op
i flere arbejdsgrupper, f.eks. en til Vajsen-
husianerbladet.

René Fleischer:
Vi er så småt begyndt med grupper, bl.a.
en til vor hjemmeside.

Valg
Formand: Bestyrelsen havde ikke selv
nogen kandidat, og der var ikke umiddel-
bart nogen blandt de tilstedeværende.
Efter en del debat meldte Inger Cervino
(årg. 1960) sig som ’frivillig’, men kun for
ét år.
Hun blev naturligvis valgt.

Bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Presutti (årg. 1957 , kasserer, valgt
for 2 år
René Fleischer (årg. 1988), valgt for 2 år
Niels Danhøj (årg. 1990), valgt for 1 år
Suppleanter:
Jørgen Binneballe (årg. 1971)
Birgitte Tøjberg ( årg. 1970, ny i bestyrel-
sen.)
Redaktør:
Den ’gamle’ redaktør ikke villig til gen-
valg, og bestyrelsen havde ingen kandi-
dater.
Henning Aksby (årg. 1934), som også var
redaktør for 18 år siden,  lod sig overtale
til at tage posten for ét år.

Redaktørsuppleant:
Michael Aarøe-Ebersted (årg. 1974)
Ekstern revisor:
Revisor Søren Pedersen
Kritisk (intern) revisor:
Inge Rødgaard (årg. 1945)
Suppleant:
Jørgen Cervino (årg. 1952)

Eventuelt
John Gervin Andersen foreslog at Vajsen-
huset kunne levere materiale til VH-bla-
det omkring det nye byggeri, evt. med
billeder
Martin Agerbak fortalte lidt om bygge-
riet af det nye hus der kommer til at koste
omkring 28 mill., samt om skolens frem-
tidige indretning.
Skolen har en sund økonomi efter beslut-
ningen om, at man beholder salmebogs-
privilegiet i hvert fald i en række år.
Dirigenten takkede bestyrelsen og besty-
relsen takkede dirigenten.
Generalforsamlingen blev erklæret afslut-
tet kl. 20.30, hvorefter man overgik til
hyggeligt samvær og spisning.

Referent: Jørgen Binneballe



142 års fødselsdag
Da formanden var forhindret i komme,
var det min store fornøjelse at kunne byde
velkommen til de øvrige 92 gæster som
var kommet for at markere foreningens
fødselsdag. Ved samme lejlighed havde
jeg ligeledes mulighed for at byde en
speciel velkommen til aftens toastmaster
John Brun, årgang 1977, som skulle sørge
for at koordinere aftens talere.
Den første taler var næstformanden Jør-
gen Binneballe, årgang 1971, som hu-
skede alle på, at generalforsamlingen af-
holdes den 13. april 2000 kl. 19.00 præ-
cis.
Den næste var skoleinspektøren Martin
Agerbak, som ønskede at sige tak for det
gode og tætte samarbejde med bestyrel-
sen. Endvidere nævnte Martin, at salget
af salmebøger stadig lå hos Det Kgl. Vaj-
senhus og det der nu er på tale er, hvem der
skal trykke salmebøgerne, idet der var
tale om at udbyde dette i licitation. Dette
var ligesom det afgørende punkt, før man
kunne tage endelig stilling, til hvornår
skolen kunne udvide, som ligeledes vil
koste mio. kr. Men byggeriet starter en-
gang til september og afsluttes ca. i år
2002.
Da de ovenstående herrer havde lagt ud,
kom der flere og flere, som ønskede ordet.

Alt dette foregik under middagen og lige
efter hovedretten kom så den store over-
raskelse, som vi i bestyrelsen havde ven-
tet med længsel. Et nyt æresmedlem
skulle præsenteres. Foreningens kasserer
Hanne Presutti, årgang 1957, havde den
fornøjelse, at kunne overrække æres-
beviset, samt guldnålen, til Inger Riska
Cervino, årgang 1960. Det jeg synes er
sjovt her er, at både Inger og hendes mand
Jørgen Cervino begge har opnået at blive
udnævnt til æresmedlemmer i Vajsenhusi-
anernes Forening DET GODE MINDE.
De har begge udført et stort arbejde for

Nogle af fiskene smed vi ud til et større
antal havørne, der kvitterede med et
imponerende show, hvor de dykkede ned
efter fiskene tæt ved båden med stor præ-
cision.

Dagen efter tog vi på bjergvandring. Det
var for nogle af eleverne temmelig græn-
seoverskridende, idet vi skulle forbi flere
stejle og luftige passager. Men op kom vi
og udsigten var formidabel fra toppen.
Den næste dag tog vi på undervandssafari
med en „Yellow submarine“. Dette mær-
kelige fartøj viste livet i havet på en
særpræget måde: At det vitterlig ikke var
et kunstigt scenarie i et akvarium, men
havet... Sidste dag bød på sea-rafting, en
halsbrækkende, actionpræget fartbølle-
ide, der foruden hastigheden også udfor-
drede vores tegnebog... Men eleverne
elskede at drøne henover havoverfladen
i de små hurtige gummibåde med 50
knop!
Snart satte vi kursen sydpå, denne gang
med Hurtigruten, Nordnorges livsnerve,
for nu ku’ det være nok med hvalkød,
nordlys, fisk, pizza og stejle bjerge der
stod i vejen.
En uforglemmelig tur! Tak til DGM!

Venlig hilsen lærere og elever i 9. n Inger Riska Cervino, årgang 1960,  viser
her sit bevis på, at hun er optaget som
æresmedlem i Vajsenhusianernes For-
ening DET GODE MINDE. Endnu en-
gang tillykke på redaktionens vegne.

Afgåede elever, som hygger sig på livet løs og sikkert taler om „de gode gamle dage“.

foreningen og dens medlemmer igennem
tiden.
Selve maden var fortrinligt og smagte så
godt, at man dårlig nok kunne hører folk
tale, og menuen var - tjaa lad mig bare sige
det med korte ord: Bestyrelsen havde
valgt rigtigt, og hvis man vil vide me-
nuen, må man slå op i sidst udkomne
nummer fra 1999.
Da middagen var vel overstået, ville
toastinasteren takke af efter et veludført
arbejde, men inden dette ville han lige
sige et par ting. Det var første gang, at
Hans Ulbæk Hansen ikke var tilstede, og
som John udtrykte det, „Hans har forladt
os, for at udføre ligeså betydelige opgaver
anden steds“. Så for at mindes Hans, holdt
vi i minuts stilhed og ønskede ham det
bedste, og til hans hustru Riney løftede vi
alle glasset og takkede hende, fordi hun i
så mange år havde indvilliget både på
godt og ondt i, at Hans med sin sjæl
løftede en stor byrde fra vores skuldre,
idet han har været en af drivkrafterne i
foreningen. (Redaktionen vil også ud-
trykke sin store tak til Hans og for alt det,
han har lært os - Tak Hans!)
Underholdningen var også i top, og rigtig
mange kunne lide musikken. Han spil-
lede på samme slags instrument som Ge-
orge Formby. Alle var enige om, at det lød
godt.
Senere på aften var det tid til dans og fri
bar, som bestyrelsen havde valgt i stedet
for natmad. Et godt valg fra bestyrelsens
side, var det jeg opfangede rundt omkring
bordene.
Takket være jer alle, forløb aften som den
skulle - det var hyggeligt at være blandt
jer!

René Fleischer, årgang 88



Formand:
Inger Riska Cervino, årg. 1960
Slotsherrens Have 115
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 77 50

Næstformand:
Rene Fleischer , årg. 1988
Norbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Gersagerparken 37, 1. mf.
2670 Greve
Giro 102-0390
Tlf. 43 90 17 75

Jette Henriksen, årg. 1955
Borgdal 22
2770 Kastrup
Tlf. 32 51 98 31

Niels Danhøj, årg. 1990
Valbygaardsvej 79, st.tv.
2500 Valby
Tlf. 36 17 19 04

Foreningens mobiltelefonnummer,
26 88 00 11, vil fremover være for-
eningens eneste telefonkontakt for
medlemmerne til bestyrelsen og
den skal anvendes ved enhver
kontakt.

Ansvarshavende redaktør :   Henning Aksby  ·  årg. 1934  ·  Nr. Søgade 37 C, 4.  ·  1370 København K  ·  Tlf. 33 33 06 62
I redaktionen:   Michael Aarøe-Ebersted  ·  Bomhusvej 10, st.th.  ·  2100 København Ø  ·  Tlf. 39 29 04 70

Bladet trykkes hos Dansk Data Tryk  ·  Strandboulevarden 5  ·  2100 København Ø  ·  Tlf.: 35 42 70 22

Undgå afbrydelse i tilsendelse af Vajsenhusianerbladet ved flytning:
Gå på det lokale posthus og udfyld et portofrit flyttekort.

Skriv 3832 Vajsenhusianerbladet. Giv også besked til kassereren.

Vajsenhusianernes Forening
DET GODE MINDE

Dødsfald
Agnete Remfeldt, overlærer, ansat ved
Vajsenhuset den. 1.10.1964, valgte at gå
på pension i 1988. Hun blev ansat, først
som husholdningslærer, senere også for
håndgerning og i orienteringfag for de
små klasser.
Efter længere tids sygdom sov hun ind
den 31.5.2000.

Æret være hendes minde!

Afgang
Karen Malmqvist, som blev ansat som
husholdningslærerinde i 1976, har be-
sluttet at forlade skolen her ved skoleåret
slutning.
Vi ved, at det vil blive et meget stort savn
hos hendes elever.

Se godt på disse to billeder  -  når næste blad udkommer, er bygningen jævnet med
jorden.

Inger Riska uddelte DGM’s præmie
for godt kammeratskab til disse to
værdige repræsentanter fra afgangs-
klassen.

God
sommer!

Godt kammeratskab


