
Da vort blad i April gik ind i sit 100 
årgang, skrev jeg lidt om hvad det 
første blad indeholdt. Allerede den 
gang opfordrede redaktøren medlem-
merne til at skrive indlæg til bladet, 
og som bekendt har det siden været 
alle redaktørers problem.. 
Det næste blad udkom allerede i 
November og indeholdt en meget 
smuk omtale af forstander Georg 
Rung,  som døde d. 7. Juli 1868. Han 
var uhyre afholdt, og 31 år efter, på 
Rungs 100 års fødselsdag, samledes 
en stor skare ved graven på Assistens 
Kirkegård, hvor graven var smykket 
med blomster og kranse. En gammel 
elev skrev i den anledning følgende 
vers:

Og hvad vi så i mange år,
det glemte vi ej siden.
Fra slægt til slægt det gode når
og bærer frugt i tiden.
Ja, hvad der fængsler barnets sind, 
det fæster sig i tanken ind
til brug for livets skole

Derefter udkom bladet hver måned,  
og redaktøren opfordrede alle, for 
hvem det kunne have interesse heri til 
at annoncere i vort blad. 
Hvad man kan læse senere var, at 
annoncerne ikke gav særlig mange 
penge, men redaktør Johs. Madsen fi k 
det alligevel til at køre.
Når man læser de gamle blade, er det 
imponerende at se, hvor meget stof 
redaktøren kunne skaffe til at fylde et 
blad hver måned.
I Januarbladet var der en fyldig omtale 
af Vajsenhusets 175 års jubilæum.

red.
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Vajsenhusets
275 års jubilæum
Festgudstjenesten

Efter at kirkens klokker forstummede, 
blev indgangsbønnen bedt af Andreas fra 
sjette klasse, hvorefter vi sang: ”Lysets 
engel går med glans.”

Skolens orkester, som var placeret over 
det store orgel, spillede en meget smuk 
hymne, første sats af tre danse, ”Galli-
arde”. Livgardens orkester kunne ikke 
have gjort det bedre.
Biskoppen sagde, at han jo egentlig 
skulle stå på prædíkestolen, men at han 
i dag hellere ville være blandt os i øjen-
højde. Det var en meget fi n prædiken. 
pædagoisk og elegant.
Han fortalte hvorledes han havde holdt  
børnegudstjeneste Sct. Hans aften i 
Argentina sidste sommer, hvor der stadig 
er mange danske efterkommere af  de 
danske indvandere, som for 100 år siden 
rejste derud. På alteret stod den samme 
Kristusfi gur, som vi kunne se i Domkir-
ken, og som biskoppen  havde som sta-
tuette i sit eget hjem. Denne statuette 
viste biskoppen nu frem. Han gik deref-
ter meget elegant over til, hvad Kristus 
er: Gud og menneske, hvordan og hvor 
vi fi nder Kristus.
Følgende salmer blev sunget:
”Giv mig gud en salmetunge”
”, Jesus kom dog nær til mig”, og
”Nu falmer skoven trint om land. ”
Femte klasses kor sang:
”Vinter er  nær.”
Biskoppen lyste velsignelsen, og For-
standeren  bad udgangsbønnen.
Det var virkelig en festgudtjeneste, som 
vi altid vil mindes med glæde.         red.

AFTENFESTEN
Vajsenhuset havde tilrettelagt en særde-
les strålende fest for de udgåede elever, 
som Vajsenhuset havde arrangeret. Den 
nye gymnastiksal var næsten fuld. for-
standeren bød velkommen, hvorefter vi 
sang ”Lykken er ikke gods eller guld.” 
Forstanderen gav derefter en oriente-
ring om, hvorledes aftenen ville forløbe. 
Der var en særdeles fi n buffet med en 
halv fl aske vin til hver. Bordplanen var 

arrangeret årgangsvis, og alt var særde-
les vellykket. I en pause sang vi ”Det 
lysner over agres felt”. Senere kom den 
helt store overraskelse. Der kom et helt
professionelt kor og underholdt os i en 
halv time. Den endnu større overra-
skelse var, at de sluttede af med at synge 
hele vor eet hundrede år gamle kantate 
fi restemmigt. Det var virkelig en stor 
oplevelse. Vor formand René fortalte, at

DGMs gave til Vajsenhuset var en ny 
bænk rundt om det snart 110 år gamle 
Lindetræ, bænken er udført i en vejrbe-
standig udenlandsk træsort.
Ellers var der ingen taler fra medlem-
merne, alle havde travlt med at snakke. 
Den gamle redakteur deklamerede Carl 
Alstrups gamle vise om ”Niels Land-
post.”  Fire timer var fl øjet af sted, og 
festen sluttede kl. 22.                      red.

Vor Frue kirke var næsten fyldt

DGM’s jubilæumsgave til Vajsenhuset

Et tredie jubilæum
Det er netop 70 år siden at Vajsenhusets frisvømmermærke blev uddelt for første gang. 
Mærket var tegnet af vor tegnelærer Alfred Larsen.
Efter et frikvarter, hvor alle eleverne var opstillede i gården, trådte forstanderen op på trappen og råbte nav-
nene op på de drenge, som havde taget frisvømmerprøven. Én for én trådte drengene frem for forstanderen 
og fi k overrakt mærket. Alle var stolte, også den nu gamle redakteur.



STIFTELSESFESTEN
DEN 11. OKTOBER

Et Kvarter før kl. 10 havde alle elever 
og gæster indtaget deres pladser i den 
nye gymnastiksal.
Dronningen ankom præcis kl. 10 og gik 
op af gulvet til en fl ot fanfare kompone-
ret af skolens musiklærer Åge Hansen.
Forstanderen bød velkommen med en 
kort tale, hvorefter alle sang: ”Solen 
begynder at gløde.”
Derefter bad alle FADER VOR.
Formanden for skolens direktion, kabi-
netssekretær Niels Eilschou Holm holdt 
derefter festtalen, konklusionen til bør-
nene var blandt andet, tænk jeg godt om, 
før I bestemmer jeres valg af uddan-
nelse.
Forstanderen læste op af  Chr. Ottesens
bog, Vajsenhuset gennem 200 år, hvor 
Vajsenhusets 175 års jubilæum er nøje 
beskrevet. Om ikke helt ordret, kan det 
læses andetsteds i dette blad.
Børnene havde fået lært den gamle kan-
tate, og alle sang nu: Kongegave til de 
små. Der blev vist nok fældet et par 
tårer. Blæseorkesteret spillede to numre, 
det ene var det samme som i domkir-
ken, det andet var et stykke af Haendels 
fyrværkerimusik. Hvor er de dog blevet 
dygtige. Femte nord sang som i domkir-
ken: Vinter er nær.
Forstanderen læse et fødseldagskort op 
fra Per Henriksen, hvor der stod: Når 
man er inviteret til fødselsdag, må man 
have en gave med, hermed en million 
kroner. I alt har Per Henriksen nu skæn-
ket Vajsenhuset 3,2  million kroner, des-
foruden at han tidligere har betalt for 
istandgørelse af klasseværelser. Lægges 
de 3,2 millioner til Inger Lindes 3 mil-
lioner, et det et bevis for den taknemme-
lighed vi alle føler for Vajsenhuset.
Forstanderen uddelte Per Henriksens 
mange rejselegater.
Dronning uddelte derefter skolens fl ids-
præmier. Til sidst sang vi: ”Lykken er 
ikke gods eller guld”, som også i dag er 
100 år gammel.
Dronningen og kuratellet beså derefter
den nye skolebygning.
Efterpå var der reception i festsalen for
de særlig indbudte gæster, blandt andet
syv elever som var med til stiftelsesfe-
sten for 75 år siden. Det var:
Ellen Jensen Jørgensen (29), Jørgen Juel 
Pedersen og Viktor Thomas begge fra 
(33), Poula Fulton Pedersen, Mogens 
Padek og Henning Aksby, alle fra (34), 
og Ruth Heinrich Nielsen (35). Dron-
ningen underholdt sig med fl ere af 
gæsterne, bl. a. den gamle redakteur

Hermed var festen forbi, og Dronningen 
forlod skolen. 
Dronningen, havde  en meget travl dag, 
så Dronningens tid var knap, derfor var 
tiden nøje beskåren, talerne var korte, 
og en enkelt blev slet ikke holdt.
Om eftermiddagen kl. 15 var der igen 
reception i festsalen for håndværkere og 
skolens leverandører. Der var sendt 150 
indbydelser.
Således sluttede Vajsenhusets 275 års 
jubilæum.                                 red. 

TALEN SOM IKKE
BLEV HOLDT

Deres Majestæt
Vajsenhusets børn har gennemgående 
altid klaret sig godt i samfundet. Trods 
de fattige kår, som de kom fra, har 
en forbløffende stor del gennemført en 
videregående uddannelse. Det skyldes 
vel ikke mindst, at Vajsenhuset  har haft  
række af helt fremragende skole-ledere 
gennem de 275 år, og hvor efterfølge-
ren tog arven op efter sin forgænger. 
De skabte noget, som vi kalder VAJSE-
ÅND, og som vi stadig føler os præget 
af. Denne udvikling har vel også været 
betinget af, at Vajsenhuset altid har 
mærket kongehusets støtte og velvilje
På vegne af de op mod 10.000 elever, 
som har forladt  Vajsenhuset gennem 
alle årene, beder jeg Deres Majestæt 
gennem mig modtage vor dybfølte tak.
Jeg vil slutte disse ord med et citat af 
vor gamle kantate, som i disse timer for 
100 år siden blev sunget her i overvæ-
relse af den hele den kongelige familie, 
med Ruslands kejserinde og Englands 
dronning.

Kongegave til de små,
tak for hvad vi fi k i eje.
du har banet os de veje
vore fødder skulle gå.             
red.

KONCERTUDVEKSLING
Den 28-31 oktober rejser skolens orke-
ster til Tyskland, hvor de skal give kon-
cert sammen med et tysk pige- og dren-
georkester. Derefter rejser vort orkester 
sammen med det tyske orkester til 
København, hvor de vil give koncert på 
Vajsenhuset d. 1. November kl. 14.00.
Efter koncerten serveres kaffe m. brød.
fri adgang.                             red.

BOWLING
Arrangementet blev i år holdt i DGI 
byen i Tietgensgade, hvor deltagerne fi k 
lejlighed til at se det nye center.
De 16 medlemmer, som var mødt, fi k 
set det nye imponerende center. Efter et 
par anstrengende timer med kuglekast-
ning, spadserede holdet over til Herceg-
ovina, hvor vi fi k et helt overdådigt ”tag 
selv bord”                              red.

SKOVTUREN
En lille fl ok med stor aldersspredning - 
fra 5 uger til 79 år - mødtes på Valby 
Bakke lørdag den 31. august til DGM’s 
årlige skovtursarrangement, der i  år gik 
til Zoo.
Efter et par timers individuel vandring i 
den gamle have - herunder besøg  i  tro-
pehuset med aber og krokodiller, besig-
tigelse af de kongelige elefanter m.m., 
mødtes vi igen i Børnezoo til fælles 
spisning af medbragt mad. Foreningen 
var vært for drikkevarer efterfulgt af 
varm kaffe til de voksne og kold is til 
børn og barnlige sjæle. Det var dog 
så som så med den kolde is. Softicen 
levede til fulde op til sit navn. Den 
løb!!!
Vi havde en hyggelig eftermiddag, og 
vi forlod haven netop som uvejret brød 
løs.
(Gitte og Susanne)



VAJSENHUSETS
STIFTELSESFESTER.

Da Vajsenhusets 275 års stiftelsesfest nu 
er overstået, kunne  det være interessant 
at se hvordan de tidligere fester var for-
løbet. 
Trods ihærdig søgen i gamle aviser fra 
1852 og 1877 er det ikke lykkedes for 
mig at fi nde noget som helst om Vaj-
senhusets stiftelsesfester. Derimod har 
jeg fundet en del om STIFTELSESFE-
STERNE FRA 1902 og fremefter, og 
jeg vil begynde med en af de mest strå-
lende, nemlig fra 1902, samme år hvor 
det første Vajsenhusianerblad udkom.
Da børnene på skolen mødte ved mid-
dagstid på skolen i deres fi neste tøj, 
blev de meget forbavset over de ændrin-
ger der var foregået på skolen. I lang 
tid forud havde man øvet på forstander 
Charles Gandrups nye kantate. Sanglæ-
reren var Emil Prehn, som også tidligere 
havde været musiklærer, indtil Hans J. 
Larsen i 1888 helt overtog musikunder-
visningen.
I løbet de fi re år indtil stiftelsesfesten 
havde han fået opbygget et fremragende 
strygeorkester, som rigtig skulle stå sin 
prøve til stiftelsesfesten. Vajsenhusets 
børnekor havde dog været kendt og 
berømt i mange år. Således skriver kom-
ponisten Weyse i 1838 til Ingemann, 
at når han kom til København, kunne 
han høre Vajsenhusets kor synge sine 
morgen- og aftensange fi rstemmigt. Alt 
tegnede til en succes, store grupper af 
levende planter var dekorativt opstillet, 
trappegangene var tæppebelagt, store 
laurbærkranse smykkede  Frederik d. 
IVs og Chr. d. IXs buster.
Det elektriske lys sendte sine stråler 
over de skønne blomsterdekorationer, 
store portiere fra loft til gulv værnende 
for træk fra gangen. Med front mod fl y-
gelet var opstillet en række af kostbare 
stole, hvis sæder var dækket af de pragt-
fulde indbundne kantater forsynet med 
guldkrone. Efter at de tre øverste klas-
ser havde indtaget deres pladser i festsa-
len, begyndte de særligt indbudte gæster 
at ankomme. I stor spænding afventede 
børnene nu de kongeliges ankomst. De 
fi k besked på, at de på et givet tegn 
skulle bukke og neje, så godt som den 
tilmålte plads tillod. De yngste klasser 
havde imidlertid taget opstilling i den 
store smukke vestibule, (hvor mange 
af jer kan huske den?) da forstanderen 
ønskede, at de ikke skulle være stedbørn 
ved denne lejlighed, de skulle også have 
et minde om Vajsenhusets mærkedag, 

og de skulle som de første byde de kon-
gelige velkommen på Vajsenhuset.
Lidt før klokken 3 kørte de kongelige 
vogne frem foran portalen, og i et nu 
var gaden sort af mennesker, som troligt 
holdt ud, så længe der var en rød kusk at 
øjne. Ledsaget af direktionen og kura-
tellet førtes kongefamilien op i første 
drengeklasse, hvor de blev modtaget af 
forstanderen. Efter en kort kur i dette 
klasseværelse, der var omdannet til et 
hyggeligt og komfortabelt  modtagel-
sesværelse, - en dagligstue med hvide 
gardiner, tæppe på gulvet og magelige 
stole, trådte Majestæterne og de høje 
herskaber ind i festsalen, hvor samtidig 
de ældre klasser og de tilstedeværende 
på forstanderens vink gjorde kompli-
ment. Venligt hilsende til unge og gamle 
indtog  Kongen sin plads omgivet af den 
russiske kejserinde, dronning Alexan-
dra af England,  kronprinseparret,  prins 
Valdemar, prins Christian og prinsesse 
Alexandrine, prinsesse Thyra, prinsesse 
Viktoria af England, storfyrsttronfølger 
Mikael af Rusland. Bag de høje herska-
ber sad deres følge iført sine pragtfulde 
uniformer. Umiddelbart efter gav Hans 
J. Larsen med sin taktstok tegn til afsyn-
gelsen af den nye stemningsfulde kan-
tate. Da sangen var forstummet holdt 
biskop Rørdam en tale for børnene. 
Efter talen blev fl idspræmierne uddelt, 
og da kantatens sidste del var afsunget, 
gik børnene lydløst ud. Derefter spillede 
skoleorkesteret fi nt og nydeligt nogle

numre, som medførte de høje gæsters 
lydelige bifald. Så  kom koret ind igen 
og sang to fi rstemmige sange under 
Emil Prehns ledelse. Kammerherre Mel-
dahl takkede derefter kongefamilien for 
dens nærværelse, og han udtalte ønsket 
om lykke og velsignelse for det konge-
lige hus. Nu rejste Kongen sig og udtalte 
dybt rørt sin glæde og overraskelse over 
hvad han havde set, og han sluttede med 
disse ord: ”Denne dag har også for mig 
været en mindeværdig dag, hvorfor jeg 
vil omfatte Vajsenhuset og dets gerning 
med en endnu varmere interesse. Guds 
rige velsignelse være med eder alle jer 
kære børn, med lærerpersonalet, for-
standeren og Vajsenhusets direktion”. 
Efter at have komplimenteret musikerne, 
underholdt kongen sig med nogle af de 
tilstedeværende lærere. 
Derefter begav de høje herskaber sig 
ned på sløjdskolen for at bese børnenes 
udstillede arbejder, som vandt deres  
udelte bifald. I mellemtiden var alle bør-
nene gået over i gymnastiksalen, og de 
havde her taget opstilling klassevis med 
deres klasselærere. Nu var hele skolen 
forsamlet her på een gang. Det var et 
imponerende og fyldigt nifoldigt hurra 
der fulgte forstanderens leve for Vajsen-
husets protektor, hans majestæt Kongen 
og hele det kongelige hus. Hermed var 
festen til ende. Næste aften gik dansen 
med liv og lystighed ved skoleballet, 
som blev overværet af mange ældre 
vajsenhusianere.                            red.

I Berlingske Tidende kunne man den 12 
oktober 1927 læse følgende: I anled-
ning af Vajsenhusets 200 års jubilæum 
fandt der i går en smuk og stemnings-
fuld formiddagsfest sted i selve insti-
tutionens lokaler. Den overværedes af 
deres majestæter Kongen og Dronnin-
gen, samt  hans kgl. højhed  Kronprinsen 
med adjudanter, og blandt gæsterne så 
man ministre Byskov, Bruun-Rasmus-
sen og Rubow, overpræsident Jensen, 
borgmester Kaper, skoledirektøren og 
stiftsamtmand Ammentorp m. fl . Efter 
at skolens orkester havde spillet Ouver-
turen til »Elverhøj«, og de tilstedevæ-
rende stående havde påhørt nationalsan-
gen, som slutter ouverturen, talte biskop 
Ostenfeld, der sidder i skolens ledelse. 
Etatsråd Nørgaard takkede Majestæterne 
for deres nærværelse, hvorefter kongen 

uddelte præmier til 7 af eleverne. I aftes 
var der fællesmåltid for direktionen, 
kuratellet og lærerne, og i aften samles 
eleverne til bal. Hvad Berlingske ikke 
skrev var, at også skolens kantate blev 
afsunget. Det var det år, hvor muren fra 
festsalen ind til 1.ste drengeklasse blev 
gennembrudt med 3 brede døre, hvor-
ved det var muligt, at alle skolens elever 
kunne overvære festen. Det fortælles, 
at da skoleorkesteret havde spillet fær-
digt, sagde Kongen. ”Ja men det må 
I da have øvet jer på”. Kongens adju-
dant som sidder lige bag Kongen er vist-
nok kommandørkaptajn Kjølsen. Kjøl-
sen var i April 1940 militærattache i 
Berlin, hvorfra han  sendte den danske 
regering informationer om det, der var 
forestående d. 9. April 1940.
red.

VAJSENHUSETS 
200  ÅRS JUBILÆUM



VAJSENHUSETS 
225 ÅRS JUBILÆUM

I BERLINGSKE TIDENDE søndag d. 
12. Oktober 1952 kunne man læse føl-
gende: En meget betuttet og meget ung 
lille dame modtog i går Kongeparret 
ved Majestæternes ankomst til Vajsen-
husets jubilæumshøjtidelighed i anled-
ning af skolens 225 års jubilæum. Pigen 
fra Vajsenhusets yngste klasse, var så 
rørende betaget af situationen, at hun 
i det afgørende øjeblik var lige ved at 
glemme at afl evere en stor buket hvide 
pariserroser til Dronning Ingrid. Hel-
digvis stod Vajsenhusets forstander SV. 
Skov Jensen lige ved siden af, og han 
trådte hjælpende til, så den lille repræ-
sentant for eleverne fi k udført sit ære-
fulde hverv sødt og værdigt.  Ifølge tra-
ditionen overværer Danmarks Konge-
par altid jubilæumshøjtideligheden på  
Det kongelige Vajsenhus hvert 25 år. I 
går var det anden gang Kong Frederik 
deltog i et jubilæum. Sidste gang ledsa-
gede han som kronprins sine forældre 
ved højtideligheden.
Det blev en smuk og stemningsfuld 
fest, som foregik i den fi nt smykkede 
sal, hvor alle skolens 275 elever var til-
stede  -  et broget skue af dybt betagede 
omhyggeligt friserede piger og drenge 
i deres fi neste stads. Til stede var foruden 
lærepersonalet Vajsenhusets direktion og 
en række indbudte gæster blandt andre 
var undervisningsminister Flemming  
Hvidberg, overpræsident Molkte, høj-
esteretspræsident Frølund med mange 
fl ere. Efter at fhv. departementschef 
Holbøls velkomst, sang elevkoret kan-
taten til musik fra skolens eget elevor-
kester, endvidere morgensang af ”Elver-
skud” som blev dirigeret af skolens 

sang- og musiklærer Meisner. De dej-
lige barnestemmer klang rent og smukt. 
Festtalen blev holdt af socialminister 
Poul Sørensen, som kom ind på Vajsen-
husets historie. Ved  stiftelsen var ele-
verne alle forældreløse, medens største-
parten nu er enligt-stillet mødres børn.  
-  Den enligtstillede moders kamp for 
sit barn knyttes til Vajsenhuset - det 
har betydet meget for trygheden i disse 
hjem. Skolen er ikke en fabrik, der eks-
pedere eksaminer, men et sted, hvor ele-
verne opdrages, fordi man har tid til at 
beskæftige sig med hver pige og dreng.  
Dronningen fi k overrakt et broderi.  For-
stander Skov Jensen bad Dronningen 
modtage en gave fra Vajsenhuset. For 
175 år siden indledte man den skik, 
at Dronningen, (dengang enkedronning  
Juliane Marie) ved jubilæerne fi k knip-
linger overrakt, som var udført af ele-
verne. Skikken var ikke blevet holdt i 
hævd, men i går blev den genoptaget. 
Dronningen fi k overrakt en såkaldt nav-
neklud, som for 100 år siden blev brode-
ret af  en  Vajsenhuselev Desuden over
raktes et lommetørklæde, som en af de 

nuværende elever havde kniplet. Deref-
ter foretog Kongen uddeling af 12 præ-
mier til elever, der enstemmigt var ind-
stillet af lærerne for fl id og god opførsel. 
Efter denne højtidelige handling udtalte 
Kong Frederik: ” Min hilsen og lyk-
ønskning til Vajsenhuset og jer – held 
og lykke i fremtiden, så I må blive 
gode dygtige danske borgere”. Forstan-
der Skov Jensen takkede til sidst og 
sagde: ”Dette er en dag, vi vil huske 
hele livet”.
Aftenen efter var der fest for de udgåede 
elever i festsalen, hvor der blev serveret 
et overdådigt traktement. Til ballet spil-
lede en gammel vajsenhusianer, Reinar 
Andersen, på klaveret, Han havde først 
under krigen boet i Estland, hvor han 
ejede et stort gods.
Han måtte dog fl ygte til Danmark med 
sin hustru i 1943 på grund af krigs-
handlingerne. Hans stedsøn kom i rus-
sisk kz-lejr. Reinar Andersen kæmpede 
i mange år forgæves efter krigen for at 
få sin millionformue til Danmark. Ved 
sin død testamenterede han ca. 60.000 
kr. til Chr. Ottesens mindefond.       red.

Stiftelsesfesten 1927



VAJSENHUSETS 250 
ÅRS JUBILÆUM

Der er i Berlinske Tidende intet referat 
fra denne stiftelsesfest, men i Politiken 
fra d. 12. Oktober l977 kunne man 
læse følgende: Der var lykønskninger 
og gaver i hobetal, da Det Kgl. Vaj-
senhus i København i går fejrede 250 
års. jubilæum. Blandt gratulanterne var 
Dronningen og Prins Henrik. Dronnin-
gen blev budt velkommen med blomster 
af Jørgen Chr. Lund fra 5.klasse, som 
netop fyldte 11 år i går. 
Naturligvis var også den gamle vajsen-
husdreng, statsminister Anker Jørgen-
sen (årg. 37) til stede. 
Undervisningsminister Ritt Bjerregaard, 
socialminister Eva Gredahl og under-
visningsinspektør Asger Baunsbak-Jen-
sen hilste ligeledes på. Eleverne spillede 
revy, en kavalkade over 250 år, og jubel-
dagen rundedes af med en sammen-
komst om aftenen for tidligere elever. 
Der var dog ingen feststemning, men 
en skuffelse for de gamle elever, som 
mødtes om aftenen på skolen, ingen 
havde forventet, at skolen var så præget 
af hærværk og vanrøgt, og det lagde 
naturligvis en dæmper på glæden. Efter 
at organist Meisner trak sig tilbage efter 
40 års virke som sang- og musiklærer, 
eksisterede det mere end 150 år gamle 
fi rstemmige kor, som Weyse ofte lyttede 
til og berømmede, ikke mere. 
Da Weyse i 1837 – 1838 komponerede  
melodierne til B. S. Ingemanns mor-
gen- og aftensange, skrev han til Inge-
mann, at han kunne få sine sange at 
høre i Vajsenhuset, hvor børnene  sang 
hans sange fi restemmigt. Strygeorkeste-
ret, som blev startet omkring år 1900, og 
hvis koncerter de kongelige ofte over-
værede, var ligeledes borte, og de gamle 
instrumenter blev gemt til side på sko-
lens loft, hvor mange blev ødelagt.
Traktementet på skolen, var yderst 
beskedent, og der var intet bal bagefter. 
Det stod alle klart, at der forestod en 
kæmpeopgave for den nye forstander. 
Anker Jørgensen havde aldrig været glad 
for Vajsenhuset, i et interview fortalte 
han engang, at han havde fået mindst 
20 gange af spanskrøret. Anker deltog 
dog i en klassefest på skolen for nogle 
år siden.
red.

FOR 100 ÅR SIDEN
Den første vajsenhusianerevy opførtes i 
1902 på Slotskroen.
Det var Frode Christensen, DGMs davæ-
rende formand, som stod for arrange-
mentet, og som fl ere år dereftertrak det 
store læs, og med sine viser og sange 
formåede han at lokke smilet  og latte-
ren frem hos medlemmerne.
Der blev tidligere dyrket en kunstart i 
vor forening, som var til megen gavn 
og glæde – som desværre gled ud af 
vort  program, nemlig SANGEN. Denne 
ædle muse ville vi nu atter sætte til høj-
bords i vor midte og prise i et samlet kor, 
som hr. Anders Andersen vil have den 
godhed at dirigere, første gang bliver 
Torsdag d. 20. ds. Foreningen forventer 
da, at alle stemmebegavede medlem-
mer giver møde, ihukommende Goethes 
ord:

Om sangens gave du af muser fi k,
føl dig rig, som bar du guld i lommen.
Thi kommer du med Sang og musik,
er du overalt velkommen.

Torsdag d. 27.November kl, 18 afholdtes 
der i foreningens lokale en musikalsk-
deklamatorisk aftenunderholdning.
Efter underholdningen er der en lille 
dans til kl. 01.
Den i vinterprogrammet ansatte dilet-
tantkomedie udsættes indtil videre.
Indmeldelse af nye medlemmer mod-
tages af bestyrelsen  -  kontingent 50 øre 
månedlig for medlemmer. Bidragydere 
4 kr. årlig.
Bestyrelsen. 
red.

EFTERLYSNING
Foreningen søger en ny redaktør, som 
kan videreføre vajsenhusianerbladet.
Henning Aksby, som har været for-
eningens  redaktør de seneste 3 år, 
har valgt at gå på pension. Bestyrel-
sen takker for den fl otte indsats.

Som redaktør får du mulighed for at 
sætte DIT præg på foreningen, og 
næsten 150 års historiearkiv ligger 
og venter på netop din gennemgang.

Den heldige får:
ansvar for at udgive 4 vajsen-
husianerblade om året.
Gratis deltagelse i alle arrangementer 
som foreningen afholder.
Lån af foreningens digitale kamera.
Et skattefrit vederlag samt julegave.
Adgang til 150 års historiearkiv. 
Løbende kontakt til bestyrelsen.

Hvis det er noget for dig, så kontakt 
foreningens formand, René Fleischer 
på telefon 2688 0011.
Bestyrelsen

Som snarlig afgående redaktør vil jeg 
hermed sige mange tak for megen 
anerkendelse og mange rosende ord.
Men når man er godt på vej til de 
84, og man føler en stigende demens, 
så må man have så megen selverken-
delse, at man stopper i tide. Hermed 
mine  bedste ønsker for DGM og vort 
blad fremover.

          jeres Henning Aksby.

Dronningen ankommer til skolen i 1977



Bi-koret som sang hele den 
gamle kantate under fest-
lighederne d. 7. oktober.

Skolens blæserorkester
spillede to fl otte numre,
helt professionelt, til 
stiftelsesfesten 2002

Formanden overvågede at
det hele gik rigtigt til under

bowlingarrangementet



LEGATUDDELING
Næste legatuddeling fi nder sted i Nov-
ember måned. Ansøgningen skal være 
skrevet personligt af ansøgeren, og 
kontingent for 2002 skal være betalt. 
Ansøgningsfristen er 11. November 
2002  (som følge af jubilæumsnumme-
ret er datoen skubbet de 11 dage). Det 
kan naturligvis søges af alle medlem-
mer, uanset hvor de bor.
Ansøgningsskema kan hentes på 
DET GODE MINDES HJEMMESIDE, 
adressen er www.detgodeminde.dk eller 
på telefon 26880011, såfremt dette ikke 
er muligt for ansøgeren.
Der kan søges til mange formål som 
f.eks. Hjælp til bolig, varme, istandgø-

relse, studiehjælp, studierejse til udlan-
det, eller et akut behov af hvad  art det 
måtte være. HUSK at meddele i ansøg-
ningen, hvornår du gik ud af skolen, dit 
CPR- nr., ligesom din adresse skal være 
angivet, helst med telefonnummer. Ring 
ikke for at høre om hvordan resultatet er 
blevet. Det besvares ikke pr. telefon, og 
alle ansøgere får direkte besked.

Bestyrelsen

AKTIVITETSKALENDER:
VAJSENHUSET.
11-11 mandagsmøde  kl. 19.30
02-12  mandagsmøde  kl. 19.30
02-02 mandagsmøde  kl. 19.30
D G M :
14-11 Bankospil 
01-01 Stiftelsesfest.
10-04 Generalfrosamling 

NYE MEDLEMMER:
Michael Holstein Nielsen, årg. 1962.
Mark Christensen,  årg. 1991.
Annette Keis Thustrup, årg. 1994.
Line Hvass Sørensen, årg. 2002.
Zilla Ingemann Olsen, årg. 2002.
Sacha Ferdinandsen, årg. 2002.
Andre Henning Heiberg Pastoft, årg. 
2002.    

DØDSFALD.
Annelise Billedahl, årg 1934.
Æret være hendes minde.
red.

EN MILLION
KRONER EKSTRA
Inger Linde, der som tidligere omtalt 
testamenterede to millioner kroner til 
Vajsenhuset, havde sat penge af til sin 
broder Knud, årg. 1936.
Knud har dog ikke ønsket disse penge, 
hvilket betyder, at der bliver en ekstra 
million kroner  til Vajsenhuset      red.

Kom til...

Byens
Bedste

Bankospil
i 

DET  GODE  MINDE
Det fi nder sted på

Det Kgl. Vajsenhus
i Festsalen
Torsdag, 

den 14. november
kl. 19:00 præcis

Præmierne er traditionen tro gode

KOLONIAL- og
SLAGTERVARER.

Mange sidegevinster 
- også til børnene.

Alle er velkomne - ingen tilmelding !
Deltagelse i Bankospillet koster

kr. 50,00
for 2 gennemgående plader i 8 spil

(Ekstra gennemgående plader 
koster 10 kroner pr. plade.)

Begrænset plads.
Festsalen er forbeholdt ikke-rygere

Prisen er inkl. kaffe og småkager
til de voksne eller 

1 sodavand til børnene.

Vajsenhusianernes Forening

DET GODE MINDE

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  
Hospitalsvej 8A 1.tv.
2000 Frederiksberg   
Tlf: 36 45 42 00

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 
foreningens eneste telefonkontakt 
for medlemmerne til bestyrelsen 
og den skal anvendes ved enhver
kontakt

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 kasseren.

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 Troubleshooter  .  Strandboulevarden 5  .  2100 København Ø  .  Tlf. 35 43 29 29


