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Nr. 2 ·  August 2001  ·  99. årgang

1. Formanden bød velkommen.
Jørgen Cervino blev valgt til dirigent.

2. Formanden indledte med at mindes de,
der var gået bort i årets løb.

Herefter gik formanden over til bestyrel-
sens beretning og indledte med at nævne
de forskellige arrangementer, som DGM
havde været vært ved i årets løb – bl.a.
turen i Dyrehaven med hestevogn, bow-
lingarrangementet samt det årlige banko-
spil, hvor der igen i år var ca. 100 frem-
mødte.
Formanden nævnte desuden foreningens
143 års fødselsdag, hvor der ligeledes var

omkring 100 deltagere. Formanden ud-
trykte sin og bestyrelsens glæde over, at
der var taget godt imod det nye sted for
afholdelse af denne årlige begivenhed.
Betjeningen var helt i top, hvilket øgede
det positive indtryk. Der blev udtrykt en
tak til blæseorkestret for deres bidrag til
den festlige dag, og det oplystes i den
forbindelse, at der var givet et kontant
bidrag til orkestrets liv og virke, som tak
for hjælpen.
Det blev videre oplyst, at der i det for-
løbne år var udarbejdet en forretningsor-
den for bestyrelsesarbejdet samt aktivitet-
soversigt. Oversigten skulle gøre arbej-
det nemmere for fremtidige bestyrelser.

Vedr. jubilæer nævnte formanden, at det
i bestyrelsen var besluttet fremover at
give tilskud til klassejubilæer hvert 5. år.
Vedr. websiden agtede man fortsat at
arbejde med at forbedre funktionaliteten.
Formanden oplyste, at foreningen pr. 1.
marts fik mulighed for at indgå et andels-
lejemål og således blive ”herre i eget
hus”. Det løste det evige problem med
hensyn til den manglende arkivplads og
fast arbejdslokale. Den årlige skovtur til
september vil blive et åbent-hus-arrange-
ment i de nye lokaler i nr. 53.
Formanden sluttede sin beretning med at
rette en tak til forstanderen for brug af
bl.a. skolens lokaler i årets løb.
På forstanderens forespørgsel angående
evt. behov for møbler til de nye lokaler
oplystes, at bestyrelsen med tak vil hen-
vende sig ved behov.
Beretningen blev herefter godkendt.

3.a) Regnskabet blev forelagt og enstem-
migt godkendt.
3.b) Bestyrelsens forslag til forhøjelse af
kontingentet til 100,- kr. årligt blev fore-
lagt og godkendt.

4. Ingen indkomne forslag.

5. Valg:
a) René Fleischer blev valgt som for-

mand uden modkandidater.
b) Niels Danhøj og Linda Dederding

(begge for 2 år)  samt Inger Riska
Cervino (for 1 år) valgtes som bestyrel-
sesmedlemmer.

Bestyrelsen består herefter af følgende
medlemmer:

René Fleischer, formand
Inger Riska Cervino
Hanne Presutti
Niels Danhøj
Linda Dederding

c) Som suppleanter til bestyrelsen blev
opstillet 3 kandidater:

Bestyrelsen foreslog Birgitte Tøjberg og
Susanne Reimart, mens Michael Aarøe-
Ebersted blev foreslået af redaktør Hen-
ning Aksby.
Der blev derefter foretaget en afstemning
med følgende resultat:
1) Birgitte Tøjberg, 2) Susanne Reimart.

Referat af ordinær generalforsamling
i DGM 19.04.01 kl. 19.00 på D.K.V

Lørdag d. 22. september, kl. 13.00-16.00 holder vi

ÅBENT HUS
Nørre Farimagsgade 53

hvor vi viser vort nye domicil frem
for alle vore medlemmer.

Der bliver serveret en meget let anretning med
et glas postevand, sodavand, øl eller vin.

På gensyn
Bestyrelsen
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d) Redaktør Henning Aksby samt redak-
tørsuppleant Michael Aarøe-Ebersted
blev genvalgt.

e) Som ekstern revisor blev revisor Søren
Pedersen genvalgt.

f) Som kritisk revisor blev Inge Rødgaard
genvalgt og Jørgen Cervino blev gen-
valgt som suppleant.

6. Forstanderen orienterede om det frem-
skredne byggeri, som forventes færdigt i
foråret 2002.
Den officielle indvielse bliver mandag d.
7. oktober 2002, hvor der iflg. forstande-
ren vil blive afholdt et arrangement fra kl.
18.00 til 22.00 for udgåede elever. Et
arrangement i lighed med det arrange-

ment skolen inviterede til, da mandags-
møderne havde jubilæum.
Der vil til anledningen blive udarbejdet et
jubilæumsskrift.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent Niels Danhøj
Dirigent Jørgen Cervino

Efterskrift
Når jeg på generalforsamlingen foreslog
at Michael Aarøe-Ebersted skulle vælges
som suppleant, var det ikke fordi, jeg var
utilfreds med bestyrelsens forslag, som
jeg i øvrigt ikke kender. Men som jeg
sagde i mit indlæg, så aner redaktionen
ikke en pind af, hvad der foregår i besty-
relsen. Når jeg er færdig med at skrive

Endelig oprandt dagen hvor årgang 1971
m. fl. efter 30 år skulle mødes igen på Det
Kongelige Vajsenhus. Vi var nogle styk-
ker, der havde fornøjelsen af at tilrette-
lægge klassefesten på skolen.
Efter nogen søgen hos skolens sekretær,
DGM og på folkeregisteret lykkedes det
at samle19 gamle elever sammen. Des-
værre kunne vores gamle klasselærer fru
Jette Schrøder (Halling) ikke deltage. Vi
startede d. 9. juni kl. 14.00 uden for sko-
len i strålende solskin. De fleste kunne
vist kende hinanden uden større proble-
mer. Vi gik først på Arbejdermuseet for at
genopfriske den tids tapeter og gruekedler.
Vi havde fået fru Rødgaard til at under-
holde undervejs. Derefter gik vi så tilbage
til skolen, hvor tiden så endelig var mo-
den til et gensyn med vor gamle skole.
Denne rundvisning foregik under skolens
pedel Brians ledelse, han kender jo om
nogen hver en krog i skolen. Vi indtog
vores aftensmad på lærerværelset. Maden
var ikke særlig tidstypisk for vor årgang,
det var nemlig en italiensk buffet.
Det var ikke fordi der blev spist så fanta-
stisk meget, men hold da op hvor vi snak-
kede og snakkede. Efter kaffen blev der
danset i flere timer til rytmer af Beatles
”A Hard Days Night”. Det blev absolut en
mindeværdig dag, som vi kan leve længe
på. Det kan varmt anbefales alle at brug
lidt energi til at finde sammen igen.

                       Årgang 1971

Da årgang 1971 mødtes igen

om Vajsenhusets byggeri, går jeg af som
redaktør. Men jeg er bange for, at redaktør-
posten fortsat vil være plaget af gennem-
træk, hvis man ikke plejer den lidt bedre.
Husk på kære bestyrelse, at bladet er
foreningens livsnerve, uden et godt blad,
sygner foreningen hen. Dederdings tidli-
gere opråb på den halve forside efter en
ny redaktør skulle nødig blive perma-
nent.
Hvis jeg ikke fra min sidste redaktions-
periode havde haft så meget materiale
liggende, var det blevet et sølle blad. Da
jeg i sin tid var medlem af bestyrelsen,
samt administrator af Bomhusvej og end-
videre redaktør, var det meget lettere at
lave et blad.

red.

Årets eksamens-
afslutning
Det er vel mere end 125 år siden, at man
ikke kunne holde eksamensafslutning på
Vajsenhuset. Afslutningen blev i år af-
holdt i Medborgerhuset i Ahlefeldtsgade.
Forstanderen talte om de små frygtsomme
piger og drenge, som for 10 år siden
begyndte på skolen og som nu fik deres
afgangsbevis. DGMs formand uddelte
årets kammeratskabspris. To af årets pris-
modtagere ses her sammen med forman-
den. Bagefter gik alle tilbage til skolen,
hvor der var arrangeret en smuk buffet
med vin og øl.

red.
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Musikhistorisk
Musikundervisningen under forstander
Charles Gandrup

Skolen var i 1875 flyttet fra Købmager-
gade til den nye Vajsenhusbygning i Nørre
Farimagsgade 51, hvor undervisningen
stadig foregår. Sang- og musikundervis-
ningen blomstrede, og efter udnævnelsen
af cand.theol. Charles Gandrup til for-
stander i 1890 blev undervisningen styr-
ket yderligere, da Gandrup i 1891 opret-
tede Vajsenhusets orkester.
Gandrup, der havde et stort forfatterskab
bag sig, var ikke kun en dygtig admini-
strator og en stor pædagog, han var også
gennemmusikalsk og en fremragende pia-
nist, uanset han ikke kunne læse noder.
Niels Lunds afløser blev Emil T. C. Prehn
(1863-1922), som i 1892 kom til Vajsen-
huset. Som lærer varetog han både sang-
og musikundervisningen, og allerede fra
1892 ledede han endvidere skolens
drengeorkester. Prehn havde efter sin sko-
legang i Velgørenhedsselskabets Skole
uddannet sig til violinist hos kgl. kapel-
musikus Ludvig Holm, og sideløbende
med lærergerningen på Vajsenhuset var
han fra 1893 ansat som musiker på Folke-
teatret.
Prehn fortsatte med at undervise Vajsen-
husets elever indtil 1920.
Da én af de øvrige musiklærere ved navn
Anders Bentzen, som tillige var trompe-
ter ved husarregimentet, i 1895 søgte sin
afsked for at tiltræde en stilling som
marketender ved Jægersborg Kaserne,
fik bassist ved Dagmarteatret, Hans J.
Larsen, et tip om, at stillingen ville blive
ledig.
Han undslog sig dog med henvisning til,
at han ikke havde nogen undervisnings-
erfaring; men andre talte hans sag hos
forstander Gandrup, og kort efter blev
Hans J. Larsen indkaldt til et møde på
dennes kontor med det resultat, at han
Blev ansat på prøve for et år. Prøvetiden
må have forløbet til alles tilfredshed, for
Hans J. Larsen kom til at sætte sit præg på
musikundervisningen på Vajsenhuset i
de næste fyrre år.

red.

Lidt om en feriedreng
Hals Museum har udgivet et lille hæfte,
hvor Per Henriksen (36) fortæller om
sine sommerferier i Hals. En returbillet
fra København til Ålborg kostede den
gang 7 kr.. Hæftet er interessant og vel-
skrevet og kan købes ved henvendelse til
Hals Museum.

red.

17. April:  Hullet i gården er gravet færdig, der er slået spunsvæg ned for at forhindre,
at Nansensgade skulle skride ned i udgravningen.
13. Juni:  Alle betonelementer er opsat og sammenstøbt. Læg mærke til, at selv om 1/
3 af den gamle linds rødder er bortgravet under byggeriet, så har det gamle træ
ufortrødent foldet sine blade ud igen.
Samme dag blev grundstenen nedlagt af 2 af skolens elever ved hjælp af en sølvskin-
nende murske. Murstenene er specielt fremstillet og falder godt ind både i skolens og
Nansensgades miljø. Når murerarbejdet fortsætter, vil der blive indmuret et rør med et
dokument, hvori alle elevernes navne er angivet, endvidere skolens årsskrift samt de
mønter som vi bruger i dag.

DKV byggeriet
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Formand:
René Fleischer , årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

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

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Mariehøj 88
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Tlf. 36 72 17 85

Linda Dederding, årg. 1992
Ringtoften115, st.tv.
2740 Skovlunde
Tlf: 44 91 92 95

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

Web-adresse:

www.detgodeminde.dk

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

Ansvarshavende redaktør :   Henning Aksby  ·  årg. 1934  ·  Nr. Søgade 37 C, 4.  ·  1370 København K  ·  Tlf. 33 33 06 62
I redaktionen:   Michael Aarøe-Ebersted  ·  årg. 1984 ·  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

Aktivitetskalender

DET GODE MINDE
26.10 Bowling

22.11 Bankospil

19.01 Stiftelsesfest

18.04 Generalforsamling

Det Kgl. Vajsenhus
Husk mandagsmøderne på skolen
den første mandag i oktober og
november.

Gamle minder
Takket være vores hjemmeside har vi
modtaget følgende:
Jeg læste fornylig en artikel i vores blad
om et interwiew med hendes Majestæt
Dronning Margrethe,  som omtalte
Vajsenhusets 225 års jubilæum. Jeg var
til stede den gang og kan fortælle dig, at
da det tidligere kongepar ankom til sko-
len, fik den nu afdøde Dronning Ingrid en
buket blomster, og den lille pige, som gav
hende blomsterne, var et barnebarn af

Vajsenhusets badeanstalt 2001.

Jens Olsen (ham der skabte verdensuret
på Københavns Rådhus).
Der var også en kortfilm om ugens begi-
venheder, blandt andet om Vajsenshusets
jubilæum. Filmen blev vist i DSBs kino
på hovedbanegården, og det kunne jo
være sjovt at se, om den stadig er tilgæn-
gelig.
Tak for jeres blad og nyheder fra skolen,
som jeg ser på nettet her i USA.
Otto Olsen, årgang 1954, Miami, Flor-
ida.

Michael.

Vajsenhusets gamle badeanstalt i 1908.

Sic transit gloria mundi. (Således forgår al verdens herlighed.)

Dødsfald
Karen Klefald, årgang 1923.

Æret være hendes minde.


