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Tag i Frederiksberg Have 
med Det Gode Minde
lørdag den 30. august 

                              Vi mødes ved indgangen til haven ved               
                           Frederiksberg runddel kl. 11. 
                       Efter en sejltur på kanalerne indtages den 
                   medbragte mad i Krøgers Familiehave, Pile Allé.

Det Gode Minde er vært for sejlturen 
samt kaffe til de voksne 

og is til børnene. 
Øvrige drikkevarer er for egen regning. 

Arrangementet er gratis for medlemmer, og børn 
gæster skal betale kr. 50,- for deltagelse.

Tilmelding med angivelse af antal personer 
til Birgitte Tøjberg via e-mail: birgitte@detgodeminde eller 

på foreningens tlf. 2688 0011 
senest den 23. august.

Vel mødt!



Formanden bød velkommen

1. Jørgen Cervino blev valgt til dirigent 

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

Formanden fortsatte bestyrelsens beretning 
med at nævne de forskellige arrangementer, 
som DGM havde været vært for i årets 
løb – Skovturen i Zoo i august, Bowling 
i DGI-byen med efterfølgende spisning på 
Hertzegovina, Byens bedste banko på DKV 
som satte endnu en deltagerrekord med et 
fremmøde på omkring 140 mennesker, samt 
Foreningens fødselsdag som blev afholdt i 
Moltkes Palæ med ca. 117 deltagere.

Vajsenhusianerbladet udkom 3 gange i 
2002 + et stort udvidet jubilæumsnr. 100 
i oktober. (tak i den forbindelse til den 
afgåede redaktør Henning Aksby for hans 
store arbejde med bl.a. jubilæumsnummeret 
i det forgangne år.)

Formanden nævnte endvidere mandagsmøde-
arrangementet i oktober, hvor skolen havde 
arrangeret en fornem festdag for tidligere 
elever med spisning i gymnastiksalen. 
Her blev annonceret at Foreningen i an-
ledning af skolens fødselsdag havde doneret 
en gave i form af en nye bænk rundt om 
»livets træ« i skolegården.

På skolens fødselsdag d. 11. oktober, da 
skolen fik besøg af Hendes Majestæt 
Dronningen, var foreningen repræsenteret 
Her lykkedes det at få kontakt til Dronningen, 
der var meget interesseret i at høre nærmere 

omkring foreningen. Dronningen har her-
efter fået tilsendt et eksemplar af vores 
jubilæumsnummer. 
Igen i år var der stor grund til at takke 
Vibeke Nielsen for hendes store indsats for 
at forvalte Det Gode Mindes Legat på bedst 
mulige måde. 

Formanden berørte også forskellige pro-
blemstillinger i forhold til foreningens 
andelslejemål. Her afventes i øjeblikket en 
rapport fra en byggesagkyndig angående 
eventuelle ulovlige installationer m.v.

Af nye tiltag nævnte formanden, at der 
arbejdes på forskellige »serviceforbedringer« 
i forbindelse med hjemmesiden, bl.a. er der 
ønske om at man i forbindelse med næste 
stiftelsesfest løbende skal have mulighed for 
at se, hvem der har tilmeldt sig.

Formanden sluttede bestyrelsens beretning 
med at rette en tak til Forstanderen og skolen 
for den hjælp og support, der er blevet udvist 
i årets løb.

3.a) Regnskabet blev forelagt. 

Efter en kort bemærkning og en kort debat 
omkring andelslejemålet blev regnskabet 
godkendt.  

3.b) Kontingentet forblev uændret, dvs. 
100,- årligt

4. Ingen indkomne forslag

5. Valg:  

a) Rene Fleischer blev enstemmigt genvalgt 
som formand

b) Bestyrelsen foreslog genvalg af Niels 
Danhøj og Linda Dederding, samt nyvalg af 
Birgitte Tøjberg (Inger Riska Cervino afgik 
udenfor tur). Alle 3 blev valgt. 

c) Bestyrelsen foreslog genvalg af Susanne 
Reimert samt nyvalg af Inger Riska Cervino. 
Begge blev valgt.

d) Henriette Bo Rasmussen blev valgt som 
redaktør, Michael Aarøe-Ebersted blev 
genvalgt som redaktørsuppleant

e) Som ekstern revisor blev revisor Søren 
Pedersen genvalgt

f) Som kritisk revisor blev Jørgen Cervino 
valgt og Michael Holkenfeldt blev valgt som 
suppleant.

6. Eventuelt:

En kort bemærkning faldt omkring 
skriftstørrelse samt evt. køb af nyt 
computerprogram i relation til bladet.

En forespørgsel om evt. større uddeling af 
foreningens disponible midler, blev besvaret 
af bestyrelsen.

En bedre kommunikation mellem bestyrelse 
og redaktion blev efterlyst.
Bestyrelsen tog dette til efterretning.  

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent  Niels Danhøj   
Dirigent  Jørgen Cervino  

Referat af ordinær generalforsamling i DGM 10.04.03

Forårskoncerten
Forårskoncerten på Det Kgl. Vajsenhus den 
10. april i år blev spillet og sunget for en 
fyldt gymnastiksal Der kunne ikke klemmes 
en stol mere ind i salen, og koncerten blev 
afviklet til et 13 tal!
Aftenens tema var musik fra de 
populære Disneyfilm. Derudover sang 
rytmegruppen sig ind i alles hjerter 
med bl.a »I just called to say I love 
you« og »Åh hvor jeg dog elsker dig«.
En stor overraskelse var aftenens speciel 
gueststar – lærer på skolen Karen 
Malmqvist, som dansede step til »Det rent 
og skær nødvendige«, hvilket hun var rigtig 
god til, til trods for at hun ikke har ret mange 
års erfaring.
Claus Larsen, Nina Crossmann og Bolette 
Sørensen fik sig endnu en stor overraskelse. 
De fik nemlig hver kr. 2000,- som startkapital 
til et instrument. De har spillet i orkestret i 
flere år, men spillede her deres sidste koncert 
på Vajsenhuset.                                   Red. Nina, Bolette og Claus

DGM´s priser for godt kammeratskab, 
udvalgt af klassekammeraterne, gik i år til:

Claus Pjertursson Larsen 10. nord 
Dina Zeiler Nielsen 9. nord 
Bjørn Steven Crossmann 9. syd   



Interview med Axel Larssen, 
årgang 1935, som i en alder 
af 80 år har lavet DGM's nye 
emblemer

Hvorfor begyndte du 
på Vajsenhuset?
Det gjorde jeg fordi min mor var 
enke, og min far døde da jeg var 6 
uger gammel. Samtidig var min mors 
morbror æresmedlem af DGM, han hed 
C.A Brinkmann, en smørgrosserer. Han 
byggede huset der, hvor Vajsenhuset har 
ligget ved hjørnet af Klareboderne, og 
det var ham, der satte en merkur oppe 
i toppen. 

Hvad har du arbejdet med efter du 
forlod Vajsenhuset?
Jeg ville gerne være finmekaniker, det 
ville mange dengang. Jeg lagde ind 
på en plads som optiker hos Thiele i 
Købmagergade, men da havde jeg fået 
plads hos en guldsmed. Men jeg havde 
en kammerat der var interesseret, så jeg 
spurgte om ikke de kunne bruge ham. 
De spurgte om han havde gået i den 
samme skole, men da han ikke havde 
det, ville de ikke have ham. Det Kgl. 
Vajsenhus var det blå stempel.

Hvorfor var det populært?
Det var den gode opdragelse, som Anker 
Jørgensen siger var alt for autoritær, det 
synes jeg ikke. Ikke autoritær, men 
bestemt. Jeg kom først ind i skolen i 2. 
eller 3. klasse og jeg blev endda skubbet 
en klasse tilbage, fordi der var skolestart 
i april måned og andre skoler begyndte 
undervisningen efter sommer.

Hvordan forløb din karriere 
som guldsmed?
Jeg kom i lære, da krigen udbrød og var 
udlært i 1943, dvs. jeg var i lære i 4 år.
Da jeg var udlært, ville jeg prøve 
noget nyt og kom til Georg Jensen og 
kom efterfølgende et andet sted, hvor 
jeg lærte at lave sølvsmykker. I 1945 
startede jeg min egen forretning »Guld 
design« på Frederiksberg.
Efterhånden fik jeg også en lærling, Jan 
Lohmann, som fik højeste udmærkelse 
for sit svendestykke, og siden er han 
blevet kendt for mange internationale 
udstillinger og priser. Senere begyndte 
jeg at undervise i smykkefremstilling på 
aftenskolen, det har jeg gjort i 30 år.

Hvad foretager du dig i dag?

Jeg har lige været eksamensvagt på 
Niels Brock. Det begyndte jeg på for 
et år siden, og så har jeg indtil for nylig 
omdelt Jyllandsposten et par gange om 
ugen.
"Det er da friskt gjort for en mand i din 
alder"
Jeg har altid arbejdet 16-17 timer i 
døgnet, det er godt for mig at bestille 
noget.
Jeg står tidligt op og går sent i seng. 
Mange, siger man, kan da ikke både 
være A og B menneske, men det må jeg 
være. Jeg sover ikke mere end 3-4 timer, 
nogen gange sover jeg til middag. Jeg 
lider af sovesyge, dvs. man kan falde 
i søvn, hvis ikke man bliver aktiveret, 
men hvis jeg gør det, så kan jeg godt 
sidde og sludre til kl. 2 om natten.

Har du børn?
Ja, jeg har en søn, en svigerdatter og to 
børnebørn. 
Min forlovede og jeg var på ferie, og da 
vi kom hjem var Alice gravid. Så gik jeg 
altid og sagde, vi boede på Hotel Post, 
det var postmesteren. Det har jeg grinet 
meget af, for jeg havde da ikke regnet 
med, at min søn gik hen og slægtede 
postmesteren på, for han gik ind ved 
postvæsenet som studentermedhjælper.
Postmesteren ringede fra Frederiksberg 
posthus og spurgte om han kunne låne 
Kaj en lørdag og det kunne han godt. 
Jo, sagde han, for jeg kan godt sige, at 

hvis han bliver træt af at læse historie, 
som han læste dengang, så er der en 
plads til ham indenfor postvæsenet, for 
han skal nok nå toppen, også selvom 
han tager bagtrappen. Så da posthuset 
åbnede på Finsensvej var han med 
som rådgiver. Da havde han taget 
mange kurser, og han fungerede som 
miljø- og sikkerhedsrepræsentant. Og 
inden min kone døde var han blevet 
kontorchef uden at bruge albuer, for alle 
de forskellige stillinger han har haft, har 
han insisteret på at søge og ikke bare 
fået tildelt.
En ven sagde til mig »Axel, du har 
sgu heller aldrig forstået at bruge dine 
albuer«.

Det er måske derfor, du har så 
mange venner?
Det er nok deri det ligger, hele tiden at 
tænke på at hjælpe hvor man kan, og det 
tror jeg i øvrigt også har noget at gøre 
med min skolegang på Vajsenhuset.

Lykken er ikke gods eller guld 

- hvad er den for dig?
Det er, at jeg har haft et godt liv, og jeg 
har mange dejlige venner, der var også 
50 gæster ved min 80 års fødselsdag d. 
10. maj i år. Jeg bærer dette bomærke 
(smykke om halsen), som er et 4000 
år gammelt kinesisk tegn det betyder: 
»Gensidig glæde gør dobbelt lykke« og 
det har jeg levet efter.

DGM´s historie

Axel Larssen - en mand af mange ord



Vajsenhusianernes Forening
DET GODE MINDE

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

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

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

Birgitte Tøjberg, årg. 1970
Jacobys Allé 12, 2.th.
1806 Frederiksberg C.
Tlf:33 22 11 31

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: Henriette Bo Rasmussen  .  årg.1989  .  Guldbergs Plads 12, 4th. .  2200 København N  .  Tlf. 35 34 03 65
I redaktionen:  Michael Aarøe-Ebersted årg 1974  .  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

146 års Stiftelsesfest den 24. januar 2004
DGM´s bestyrelse har på mange opfordringer besluttet, at næste års 

stiftelsesfest atter holdes i Moltkes Palæ.
Bestyrelsen har allerede lejet den store sal med plads til 550 personer.
Prisen forbliver uændret dvs. kr. 200,- for medlemmer og evt. ledsager
og kr. 700,- for gæster.
Tilmeldinger kan derfor allerede nu foretages med check eller pr giro til 
kasserer Hanne Presutti, giro 1 02 03 90, Det Gode Minde, 2610 Rødovre

Når tilmeldinger foretages, offentliggøres 
deltagernes navne + årgang løbende på DGM´s 
hjemmeside, således kan medlemmer med adgang 
til internettet se, hvem der skal med og opfordre 
andre tidligere klassekammerater til at deltage i 
festlighederne. Her i bladet bringes ligeledes navne 
på deltagerne. Har du en e-mail adr. eller et tlf. 
nr., som redaktionen må bringe på hjemmesiden 
og i bladet, så oplys herom, når du tilmelder dig 
arrangementet.

DGM´s årlige 
bowling 

arrangement  

Lørdag den 27. september 2003
kl. 17 i DGI byen 

2 timers bowling efterfulgt af 
middag på restaurant Hertzegovina 

Pris for medlemmer og evt. 
ledsager kr. 90,-
gæstepris kr. 300,-
- drikkevarer er ikke inkluderet i 
prisen

Tilmelding med check 
eller pr. giro senest 
d. 15. september 
til kasserer 
Hanne Presutti
giro 1 02 03 90

DGM arrangerer 
naturligvis også i år 

byens bedste 
bankoaften,

det bliver den 
20. november

2003

Mandagsmøder:
6. 10. 2003

3. 11. 2003

1. 12. 2003

2. 2. 2004

1. 3. 2004




