
Vajsenhusianernes Forening

DET GODE MINDE

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

Næstformand:
Robert Lau årg. 1993
Lygtemagerstien 19, 4. th. 
2300 København S. 
Tlf. 77 35 59 00

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Slotsherrensvej 240, 1.th.
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Tlf. 36 72 17 85
DGM Mobil: 20954275

John Brun årg. 1977
Nyelandsvej 43, 1. tv. 
2000 Frederiksberg
mobil: 40 31 20 62

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

Ansvarshavende redaktør: Zilla Ingemann Olsen . Gillesager 274, 2.tv. 2605 Brøndby . Tlf. 27 29 20 66
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

Nr. 2 . Juli 2005 . 103. årgang

Mandagsmøder 
i 2005 og 2006
3. oktober 2005  kl. 19.30     

7. november 2005  kl. 19.30
5. december 2005  kl. 19.30

6. februar 2006  kl. 19.30
6. marts 2006  kl. 19.30

Benyt dig af denne mulighed for at 
gense skolen og møde lærere 

og dine gamle klassekammerater.

Undgå afbrydelse 
i tilsendelse af 

Vajsenhusianerbladet 
ved flytning:

Giv besked til kassereren.

Årets skovtur 
 søndag den 21. august 2005 

til Rosenborg Slot

Vi mødes i Gothersgade ved indgangen til 
Kongens Have ved kasernen.

Mødetidspunkt er kl. 10. 30

Rundvisning på Rosenborg Slot kl. 11. 00

Tag madpakken med. 
Der vil dog være mulighed for at købe en let anretning.

 Pris for deltagelse: medlemmer:   kr. 50,00
 Ikke-medlemmer:     kr. 75,00
 Børn:        gratis    

 
Foreningen betaler øl, vand, kaffe og is til børnene.

Tilmelding til kassereren på giro 102-0390 
senest den 10. august 2005

For at undgå afbrydelse i levering af Vajsenhusianerbladet skal der 
meddeles flytning til kassereren på tlf. 36 72 17 85 eller sms på 
20 95 42 75.

Hjertesuk fra kassereren!

Dødsfald:

Det meddeles herved, at 
Mogens Lindholm-Andersen 
årgang 1962 er afgået ved 
døden.

Æret være hans minde.

Nye medlemmer:

1931001 Axel Sørensen  
1958011 Finn Heede Sørensen
1960007 Ole Bo Wassini

Vi ønsker alle nye medlemmer
velkommen i 

DET GODE MINDE.

HUSK

Banko
torsdag den 

24. november 2005

Stiftelsesfest
lørdag den 

21. januar 2006

Tilmeldelse allerede
nu til kassereren

Bliver offentliggjort
på hjemmesiden.

Bowling 
Fredag den 28. oktober 2005 

kl. 17.00 i DGI-byen med 
efterfølgende spisning 

på restaurant Hertzegovina.

Bestyrelsen ønsker 
alle en god og 
solrig sommer.



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 for-
skellige arrangementer, som DGM 
havde været vært for i årets løb 
– ”Skovturen” til Sophienholm, 
Bowling i DGI-byen med efterføl-
gende spisning på Hertzegovina, 
Byens bedste banko på DKV med 
deltagelse af omkring  120 men-
nesker, samt Foreningens stif-
telsesfest i januar, som igen blev 
afholdt i Moltkes Palæ med 120 
deltagere. Formanden udtrykte i 
den forbindelse et håb om at kunne 
forøge deltagerantallet til omkring 
de 150.

Vajsenhusianerbladet udkom 4 
gange i 2004. Her skal det nævnes, 
at foreningen nu, med baggrund 
i de nye portostøtteregler, er gået 
over til kuvertering med labels. 

I forbindelse med bladet skal det 
naturligvis også nævnes, at fore-
ningen i det forløbne år fik ny 
redaktør. Zilla Ingemann Olsen 
(årg. 2002) overtog posten i løbet 
af året og har allerede gjort et stort 
stykke arbejde.    

Med hensyn til Legater oplyste 
Formanden, at der i det forgangne 
år, trods lidt økonomisk ”smal-
kost”, var blevet uddelt en god 
håndfuld legater. 

Igen i år (på grund af den meget 
lave rente) var der stor grund til at 
takke Vibeke Nielsen for hendes 

store indsats med at forvalte Det 
Gode Mindes Legat på bedst mulig 
måde. 

Formanden berørte også forskel-
lige problemstillinger i forhold til 
foreningens andelslejemål.  Det 
sidste år har ligesom det foregående  
været lidt af en prøvelse. Vi har 
dog nu efter endt malerarbejde fået 
nogle anvendelige lokaler. 
Formanden nævnte også Banneret, 
som vi nu har fået tilbage fra kon-
servatoriet i Brede efter endt res-
taurering. Vi har desuden fået nyt 
stativ, så Banneret kan hænges op 
så optimalt beskyttet som muligt. 

I denne forbindelse blev der også 
rettet en tak til Forstanderen og 
skolen for den helt unikke hjælp 
og support, der igen i år er blevet 
udvist, når der var problemer.

Af nye tiltag nævnte formanden, 
at der fortsat arbejdes på udvikling 
i forbindelse med hjemmesiden.  I 
den forbindelse er der indhentet 
ekspertise fra Henrik Haslund (årg 
70), som i det forløbne halve års tid 
har arbejdet på at gøre hjemmesi-
den mere brugervenlig og ind-
bydende – en stor tak for det.

Formanden sluttede bestyrelsens 
beretning med at takke bestyrelsen 
for et godt samarbejde i årets løb. 

3.a) Regnskabet blev forelagt. 

Godkendt uden bemærkninger.  

3.b) Kontingentet blev foreslået 
uændret, til kr. 125,- årligt. Dette 
blev vedtaget.

4. Ingen indkomne forslag

5. Valg:  

a) Rene Fleischer blev enstemmigt 
genvalgt som formand

b) John Brun (årg. 77) samt Robert 
Lau (årg. 93) blev begge nyvalgt 
som bestyrelsesmedlemmer for 2 
år

c) Bestyrelsen foreslog genvalg 
af Inger Riska Cervino, desuden 
blev der foreslået valg af Kirsten 
Weinreich (årg 65). Begge blev 
valgt som bestyrelsessuppleanter 
for 1 år  

d) Zilla Ingemann Olsen blev 
genvalgt som redaktør, Michael 
Aarøe-Ebersted som redaktørsup-
pleant

e) Som ekstern revisor blev revisor 
Søren Pedersen genvalgt

Som kritisk revisor blev Jørgen 
Cervino genvalgt og Michael 
Holkenfeldt blev genvalgt som 
suppleant.

Eventuelt:

Under dette punkt blev det til 
en kort debat omkring DGM ś 
medlemskare, og hvorfor sammen-
sætningen ser ud, som den gør 
– herunder hvilke muligheder der 
er for at ændre dette billede.  

Dirigenten takkede for god ro og 
orden.

Referent  Niels Danhøj   
Dirigent  Jørgen Cervino

Dette års forårskoncert bød på 
mange underholdende indslag. 
Vi oplevede bl.a. en sjov sketch, 
som Vajsenhusets blæsere havde 
lært af venskabsorkestret fra 
Slesvig. Udover det leverede ryt-
megruppen et brag af en koncert 
med mange kendte sange, og det 
lykkedes dem at fremføre værk-
erne med overbevisende musika-
litet. Blæserne spillede nogle ting 
fra skolekomedien. De fremførte 
musikken, så man virkelig kunne 
mærke de unge musikeres høje 

niveau. Blæserne kunne endda 
også brillere med nogle fine duet-
ter, herunder en storslået præsta-
tion af Christina, som spillede sig 
igennem Mozarts hornkoncert
nr. 4. 

Afrikansk basarmusik føjedes til 
genrerne, da dette blev blæsernes 
og rytmegruppens fællesnummer. 
Nummeret udspilledes som en 
kaotisk basar med mange dyre-
lyde, men der blev lige pludselig 
bragt orden på musikken, og der 

herskede straks en ro over det 
spillende tema. 
Alt i alt var forårskoncerten en 
udmærket præsentation af 
skolens unge musikere, som lev-
erede en levende, sjov forårskon-
cert, der begejstrede publikum.

Referatet er ekstraordinært 
skrevet af 
Julius René Leo, årg.́ 02 

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

Forårskoncert 2005

Tanker ved afslutning af et langt skoleforløb….

At gå i skole …Hvad er det 
egentlig? For de fleste er det ikke 
det super fedeste, men alligevel 
er det heller ikke noget, man 
fuldstændig afskyr - det er bare 
noget man gør...
Jeg går i skole.., ja, fordi jeg er 
18 år og fordi alle mine venner 
gør det, og fordi jeg godt kan 
lide det. Men hvorfor gør mine 
venner det? Sikkert af de samme 
grunde.

Lige nu læser jeg til studen-
tereksamen, og midt i mit rod af 
tusindvis af bøger og noter kan 
jeg godt tage mig selv i at sidde 
og tænke; ”Hvorfor meldte jeg 
mig nogen sinde til det her?  Men 

bunder det i frustration over de 
knap 2500 sider, jeg skal læse, 
eller bunder det i noget man fra 
barnsben i en større eller mindre 
forstand er blevet påvirket af; det 
faktum at skolen er noget , der 
hænger én langt ud af halsen.

Hvis jeg nu som et eksempel 
sagde: ”Jeg synes godt om at gå 
i skole, og jeg kan godt lide den 
viden, jeg får og det ”den” giver 
mig. Desuden så synes jeg, at 
skole og uddannelse skal fylde 
mest i ens liv, fordi den er basis 
for den person, du udvikler dig til 
at blive.” Så er der sikkert mange 
forældre og ældre mennesker, der 
tænker, at det er en fornuftig 
tankegang, men med sikkerhed 
vil der være ligeså mange unge, 
der tænker, at jeg kun siger det, 
fordi jeg vil fedte for mine lærere 
i en eller anden form. De er i 
hvert fald uenige. 

Det er pinligt for folk i min 
alder at score de høje karakterer 
i skolen og at kunne lide at gå 

i skole, og sådan har det været, 
siden jeg startede i børnehavek-
lasse og til nu, og det vil sikkert 
også være sådan fremover..

Det er de folkeskoleminder, jeg er 
vokset op med og de erfaringer, 
jeg har fået gennem min tid i 
gymnasiet.

Til sidst skal det så siges, at min 
skoletid på Vajsenhuset har været 
en af de bedste perioder i mit liv 
på trods af små finurligheder, 
og jeg har også nydt at gå på 
gymnasiet - man skal bare ikke 
ukritisk gå gennem livet, men 
stoppe op og indse, hvad der sker 
omkring én.

Tusind gange held og lykke til 
alle gamle vajsenhusianere, der 
bliver studenter i år, til næste år 
og alle de andre.

Redaktøren


