
Vajsenhusianerbladet 
udgivet af foreningen 

DET GODE MINDE 

Nr. 3  november 2016  114. årgang 

Årets stiftelsesfest 
 

 
Igen, igen….. 
 
Palmehaven i Rødovre skal danne rammen om 
vores årlige fest. 
 
  Tid:    21. januar 2017 kl. 17.00 
 
  Program:  3 retters menu med vine    
     ad libitum 
     Kaffe med avec 
     Natmad 
     Fri bar 
     musik  
   
  Pris:    kr. 300 pr. person for medlem-    
     mer og ledsagere 
 
  Tilmelding: senest 03.01.2017 til kassereren  
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I dette nummer kan du læse... 

Redaktøren skriver…. 

November - allerede. Så er det bankotid - jul - nytår og så venter 
vores traditionsbundne stiftelsesfest i januar.  
I dette blad på 8 sider kan I se annoncer for vore 2 arrangementer. 
 
Der er også skrevet noget om mandagsmøder. Vi slog på tromme 
for, at vi skulle møde talstærkt op i oktober, og som Ditte skriver, 
kom der ”2 ludere og en lommetyv”  -  det er bare for pinligt.  
Skal disse møder afskaffes? Det synes jeg personligt ikke, men 
konceptet skulle måske overvejes og eventuelt ændres. 
 
I forrige blad opfordrede jeg Michael Mattsson til at komme med 
lidt flere tanker som svar på mine spørgsmål, men jeg har ikke 
modtaget noget. Til gengæld kan I i dette blad læse lidt om vores 
nye ”gamle” webmaster Henrik Haslund. Ikke gammel, men tidli-
gere, mener jeg selvfølgelig.  
 
En præsentation af Mathias bliver så ikke aktuel i denne omgang, 
måske ved en senere lejlighed. 
 
Alt for nu - glædelig jul og godt nytår til alle fra  

redaktøren 

Vajsenhusianernes  
Forening  

Det Gode Minde  
 
 

Mobiltlf. 26 88 00 11  
Reg. nr. 1551 
Konto nr. 1020390 
PBS:  
Pbs.nr. 85801155  
Debitor grp. 00001  
Kundenr. 05637082  
www.detgodeminde.dk  
 
 
 
Formand:  
 
Robert Bach, årg. 93  
Lygtemagerstien 19, 4. th.  
2300 København S  
Tlf. 30 80 33 02   
Mail: robert.@detgodeminde.dk 
 
 
Næstformand:  
 
Niels Danhøj årg. 90  
Valbygårdsvej 79, st. tv.  
2500 Valby  
Mail: niels@detgodeminde.dk 
 
 
Kasserer:  
 
Michael Mattsson 
Bellmannsgade 9, 3.tv 
2100 København Ø 
mail: michael@detgodeminde.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  
 
Ditte Rødgaard årg. 76  
Hovedgaden 64 D  
4140 Borup   
Mail: ditte@detgodeminde.dk 
 
 

 

Husk mandagsmøde 5. 
december 19.30 i 
festsalen - der plejer at 
blive serveret gløgg og 
æbleskiver 

Vi ses 
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Lidt om bestyrelsen 

Henrik Haslund 

Da vi nu har fået vores tidligere webmaster tilba-
ge, skal han da også præsenteres. 
 
Efter at Henrik havde arbejdet trofast for for-
eningen i mange år besluttede bestyrelsen, at der 
skulle yngre kræfter til, men som det nogen gan-
ge sker, lever det skifte ikke helt op til ens for-
ventninger. Det gælder vist begge veje. 
”Velkommen tilbage, Henrik” og så til præsenta-
tionen. Jeg har kendt Henrik i mange år. 
Vi blev begge engagerede i arbejdet med ”Det 
gode minde” og det fortsætter vi nok med. Sam-
tidig vil vi rigtig gerne have fat i yngre kræfter, 
der kan tage over. Vi giver ordet til Henrik: 
 
Hej - her er lidt om mig 
 - boede i BRØNSHØJ 
 - gift med Jane fra Vensyssel 
 - 1 søn, 1 datter og en svigersøn 
 - startet på DKV i 1963, realeksamen i 1970 
 - student fra Efterslægten i 1973 
 - arbejdede i forsikringsbranchen 
 - nu selvstændig 
 - var tidligere webmaster  
 - er selvfølgelig Hveps 
 
Hvorfor er det vigtigt stadig at holde fast i at 
videreføre denne forening?  
Foreningen er et godt sted at komme for mange 
efter, at de har forladt skolen, og jeg tror, at dette 
behov vil eksistere også fremover. Måske ikke 
de første 10-15-20 år efter man har forladt sko-
len, men så får man så småt lyst til at opsøge for-
tiden. 

Der kan søges til mange formål fx studie-
hjælp,studierejse, hjælp til bolig eller af hvad art, 

det måtte være.  
Vi understreger, at legater kun kansøges af tidli-

gere elever fra Vajsenhuset. 
HUSK at skrive i ansøgningen, hvornår du gik ud 

af skolen, samt CPR-nr, adresse og tlf. nr. 
 

Ansøgningsfrist er  
den 30. april 2017 og 
den 31. oktober 2017 

 
 
Ansøgningsskema kan 
rekvireres på  
Det Kgl. Vajsenhus   
3393 0326,  
hos DGM tlf.nr.2688 0011  
eller via vores hjemmeside 
www.detgodeminde.dk 

Legatuddeling 

Hvad betyder den for dig? 
Gode oplevelser og møde med mange interessante 
mennesker - også fra andre årgange, da vi jo har 
fælles baggrund. 
 
Hvad fik dig til at gå ind i arbejdet som webma-
ster første gang? 
 Der skete for lidt på hjemmesiden, og når man er 
utilfreds, må man jo selv stille op for at få det æn-
dret og det gjorde jeg. 
 
Og hvad får dig til at fortsætte nu? 
Nogle unge mennesker havde tilbudt at overtage 
hjemmesiden, hvilket jeg synes, var super. Des-
værre gik der penge i det, og jeg blev bedt om på 
frivillig basis at hjælpe til igen. Holdningen ”hvad 
får jeg for det” er desværre også kommet til 
DGM, og det synes jeg er forkert. 
 
Afslutningsvis - Er der ting du husker specielt fra 
din skoletid? 
Min lærer, Inge Rødgaard!!....og så Gitte Tøjberg, 
selvfølgelig. 
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            Ditte Rødgaard 

 

 

Angående ny/gammel webmaster 

Bestyrelsen er blevet mindre…. 
  
  
Efter generalforsamlingen bestod bestyrelsen af 
5 personer. Dette blev allerede i juni reduceret til 
4 personer. Vores yngste bestyrelsesmedlem 
Mathias Brask trak sig grundet personlige årsa-
ger.  
Endvidere valgte den resterende bestyrelse i au-
gust at skifte webmaster, da honoraret ville kom-
me til at stige hos Bravo Computing IvS. Besty-
relsen henvendte sig til tidligere webmaster Hen-
rik Haslund, som gerne ville hjælpe med opdate-
ring af hjemmesiden.   
  
At bestyrelsen nu kun består af 4 personer, gør 
også, at det nogle gange kan tage lidt ekstra tid, 
da alt bestyrelsesarbejde er frivilligt og alle øn-

sker foreningen det bedste.  
Når det er sagt, må vi spørge os selv: 
Hvad vil vi med foreningen ? 
Hvor er foreningen på vej hen ? 
Hvor meget kan vi kræve af bestyrelsen, når det 
nu er ulønnet arbejde? 
Bør foreningen digitaliseres ( ligesom mange 
andre elevforeninger ) ? 
Hvordan får vi medlemmerne til at komme med 
arrangement forslag som vi kan afholde ? 
Hvilke værdier ser de unge ( op til  30 år ) ved 
vor forening ? 
Hvilke værdier ser de stadig unge ( fra 31 år 
til  54 år ) ved vor forening ? 
Hvilke værdier ser de evig unge ( 55 år  og op 
efter ) ved vor forening ? 
Vil det være en ide med en workshop ? 
  
Som man kan se, er der en masse spørgsmål, vi 
som medlemmer bør tage stilling til. 

Robert Bach 

Er dgm’er en uddøende race? 
 
Dette er en noget provokerende titel, men der er 
også alvor bag dette spørgsmål. 
Igennem de år jeg har været medlem af forenin-
gen har jeg set en stadig nedgang i antallet af 
medlemmer, der har deltaget i foreningens arran-
gementer. I starten var der ofte 20-30 deltagere, 
specielt til sommerudflugten, men også til vinte-
rens teaterforestilling. Generalforsamlingen var 
dog ikke helt så velbesøgt, men der var dog of-
test adskillige medlemmer tilstede ud over besty-
relsen. 
I de senere år har vi i bestyrelsen oplevet et da-
lende antal deltagere til både sommerudflugten 
og til teaterforestillingen. Sidste år var der 12 
deltagere til sommerens udflugt, hvoraf bestyrel-
sen tegnede sig for de 5 af deltagerne. Dette 
gjaldt også årets teaterforestilling, hvor bestyrel-
sen fik venner og bekendte med til at tage de sid-
ste ledige billetter, så foreningen ikke fik for 
stort et underskud. Det dalende antal deltagere 
har gjort, at jeg har overvejet, om det har noget 
at gøre om arrangementerne har været for kedeli-
ge? 
Men jeg er ved at ændre denne opfattelse, fordi 
dette fænomen gælder også vores generalforsam-
ling. Igennem årene er deltagerantallet dalende 
og ved vores seneste generalforsamlingen var 
der ud over bestyrelsen deltagelse af vores re-

daktør, revisor, dirigenten og to medlemmer me-
re, hvoraf den ene indgik i den nuværende besty-
relse.  
Årets bowlingtur blev aflyst, hvorfor?? – fordi 
der var tilmeldt 3 deltagere på trods af, at besty-
relsen indhøstede kritik, fordi bowlingturen var 
aflyst året før. 
Derfor spørger jeg igen! Er DGM’erne ved at 
være en uddøende race?? Er Det Gode Minde 
ved at lukke???  Det kan blive realiteten ved det 
kommende års generalforsamling. Vores for-
mand Robert Bach forventer ikke at genopstille 
som formand og Niels Danhøj træder ud af be-
styrelsen, og jeg overvejer kraftigt, om jeg har 
tid til at være aktiv i bestyrelsen. Går vi alle 3, er 
der kun ét medlem tilbage i bestyrelsen og det er 
ikke nok til, at vi kan have en fungerende besty-
relse. Har vi ikke nogen bestyrelse, har vi så en 
forening? 
Med dette spørgsmål vil jeg afslutte mit indlæg. 
Jeg håber, at foreningens medlemmer får læst 
dette og tager stilling til, om Det Gode Minde vil 
ophøre efter dets 158tyvende år, eller om der er 
nogen, som har lyst til at være aktive i forenin-
gens bestyrelse og dermed bevare vores gamle 
forening. 
Det plejer oftest at være bestyrelsen, der finder 
de nye bestyrelsesmedlemmer, men dette kan vi 
ikke denne gang, fordi vi ikke kan se, hvem der 
har lyst til at tage over. 
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”Turen til Caceres” af Anton Fromberg årg. 2013  

D. 1 marts 2016 fløj jeg med min gymnasieklasse 

til Madrids lufthavn, for derefter at tage bussen til 

den charmerende by Cáceres, som befinder sig i 

den sydvestlige region af Spanien, Extremadura. 

Det var med hjælpen fra Det Gode Mindes legat-

uddeling, at jeg fik midlerne til at tage på denne 

uforglemmelige tur. Det er jeg meget taknemme-

lig for.  

   Vi tilbragte seks dage i Cáceres, som er en 

smuk by, kendt for sine intakte middelalder- og 

renæssancebygninger. I par af to blev vi indloge-

ret hos spanske familier. Sammen med min kam-

merat boede jeg hos en sød og gæstfri familie, 

som tog rigtig godt i mod os. De lavede autentisk, 

spansk mad til os, kørte os op i bjergene og viste 

os byen, hvilket gjorde oplevelsen endnu mere 

interessant, fordi vi oplevede den igennem lokale 

øjne. Derudover resulterede min tid sammen med 

den spanske værtsfamilie, i at mit spansk blev 

endnu bedre, og til sidst følte jeg, at jeg kunne 

kommunikere frit med dem.  

Min gymnasieven og jeg blev endda så gode ven-

ner med vores spanske værtsbror, at han planlæg-

ger at besøge os her i Danmark en gang i fremti-

den.  

Når vi ikke tilbragte tid med vores ”familier”, fik 

vi undervisning af spanske lærere på en udveks-

lingsskole. Det var sjov og lærerig undervisning. 

Efter skole og siesta tog vi på diverse udflugter. 

Vi kom både på spanske kunstmuseer, tapasre-

stauranter, historiske gåture igennem den gamle 

del af Cáceres, og vi lærte tilmed at danse salsa! 

Alt i alt var det en fantastisk rejse, hvor jeg lærte 

meget, fik nye venner og indsigt i en spændende 

kultur. Jeg er meget glad og taknemmelig for, at 

Det Gode Minde hjalp mig med at komme afsted. 

Det påviser endnu en gang, hvad foreningen og 

Det Kongelige Vajsenhus har betydet for mig. 

Nemlig en hjælpende hånd når man har brug for 

en. 

Anton Fromberg 

 

Min gymnasieklasse på Cáceres største plads  

”Plaza Mayor” 
Her er jeg på toppen af Cáceres bjerg 

 
Ved en  beklagelig fejltagelse er vores ældste 
medlem Ruth Anton, f. Christensen, årg. 37 
ikke kommet med på vores medlemsliste. 
Vi beklager meget. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen beklager  Opdatering af mailadresser m.m. 

Ved forrige udsendelse af vores blad fik vi usæd-
vanlig mange returforsendelser - for at undgå 
dette beder vi jer om at huske 
 
Adresseændringer skal meddeles vores kasserer 
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Årets Banko 2016 

 i skolens gymnastiksal 
 

torsdag d. 24. november 2016  
 

Dørene åbnes kl. 17.30 - start kl 18.00 
Priser: alle plader koster 20 kr. 

 

 Servering af kaffe, the, clementiner og slik 
 - gratis sodavand til børnene 

 
Mange gode præmier ved lotteriet 

samt en gigantisk julekurv som hovedgevinst . 
 

 

 

Årets Bowlingtur 
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In memorandum 

Kirsten Zollfrank Sanggaard, årg.53 
  
er efter kort tids sygdom afgået ved døden. 
Kirsten har gennem årene været aktiv i DGM,   
og vi har set hende til mange arrangementer  
med årgang 53. 
Vi vil savne hende blandt skolekammeraterne. 

 
Æret være hendes minde. 
 

Fodboldture 

Eftersom Skovturen var blevet aflyst, var der et 
par DGM’er, som foreslog bestyrelsen, at for-
eningen kunne afholde en fodboldtur. 
Dette skete både den 22. oktober 2016 samt den 
23. oktober 2016, hvor man for 1 rund 20’er pr. 
kamp fik entré, stadionpølse samt lidt til ganen. 
  
Selvom det ikke var superligafodbold, så var der 
en del tilskuere og en masse heppen.  
  
Den 22. oktober 2016 tog Brønshøj imod B93. 
Begge hold havde brug for at vinde, såfremt 
man skulle gøre sig forhåbning om at komme 
med i slutspillet om oprykning til 1. division.  
Trods silende regn havde godt 475 tilskuere fun-
det vejen frem og så en intens kamp med mange 
skudforsøg, skud på overlæggeren, straffespark 
samt en fantastisk afslutning, hvor Brønshøj 
vandt 2-1, og som det ser ud nu,har de sikret sig 
deltagelse i slutspillet. 
Til kampen den 23. oktober 2016 tog førerholdet 
Avarta imod Frem. Selvom det regnede lidt før 
kampstart, var over 500 tilskuere mødt frem til 
en kamp, som skulle vise sig at blive mere lang-
trukken end forventet.  
Situationen var anderledes end i Brønshøjkam-

pen, da Avarta allerede havde sikret sig plads i 
slutspillet, mens Frem skulle have en sejr, da de 
grundet Brønshøjs sejr ikke var sikret en plads i 
slutspillet endnu. 
Avarta var heldig at komme foran i 1. halvleg, og 
efter føringsmålet lod de sig falde tilbage. Da de 
kom ud efter pausen virkede de idéforladte og 
lod Frem overtage spillet.   
I hele 2. halvleg virkede det som om Avarta ikke 
gad spille mere, og Frem prøvede at træne skud 
på mål. 
1 minut før tid skete det endelig. Alle de forsøg 
og kæmpe afbrændere, som Frem havde haft i 2. 
halvleg, blev omsat til mål. Kampen endte 1-1.  
  
Grundet Avarta´s allerede sikring i slutspillet, 
blev der annonceret gratis fodbold den 5. novem-
ber 2016, hvor Avarta slutter hjemme i Espelun-
den mod Holbæk.  
  
Bestyrelsen skal beklage, at vi var så sent ude 
med annonceringen, som kun har været på Face-
book samt foreningens hjemmeside.” 
 

Skrevet af Formand Robert 
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 Mandag den 5. de-

cember 2016 
 
Der serveres gløgg og æb-
leskiver - håber vi, så kom 
og ønsk hinanden glædelig 
jul og godt nytår 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandagsmøder 

 Torsdag d. 24. nov. 
 2016 
 Banko 
  
 Lørdag d. 21. jan. 
 2017 
 Stiftelsesfest 
 
 Torsdag d. 27. april 
 2017 
 Generalforsamling 

Kommende 
arrangementer 

Afdøde medlemmer 

 
 
 
Kirsten Zollfrank Sanggaard 
Årgang 1953 
 

Æret være hendes minde 
 
 

Mandagsmødereferat 

 
Sidste år blev oktobers mandagsmøde aflyst, fordi skolen manglede 
penge, og man nøjedes med december mødet, hvor mange plejer at 
komme og nyde gløgg og æbleskiver, samt synger en sang, der i de 
sidste mange år er akkompagneret af Kim Hagenbo. Kim har lige 
fejret sit 40 års jubilæum som lærer på skolen. 
Da der var mange, der udtrykte skuffelse over, at mandagsmødet 
blev aflyst, besluttede foreningen, at vi ville stå for oktober man-
dagsmødet. Så med forstander Mathias Bruuns billigelse gik vi i 
gang med at planlægge mandagsmødet. Hele bestyrelsen troppede 
op med kaffe, hjemmebagte kager, sodavand og lyst til at forhøre os 
hos de mange fremmødte om, hvordan man gerne vil have ,at man-
dagsmøder skal foregå. Skulle det være foredrag eller tid til at tale 
sammen eller noget helt nyt. Ingen forslag ville være for dårlige. 
MEN SIKKEN ET FLOP !!!!!!! 
Der mødte 3 medlemmer op, samt Kim Hagenbo, der godt presset af 
formanden Robert Bach, mødte op for at spille til de sange, vi skulle 
synge. Ærgerligt - men de af os, der var kommet, havde et par hyg-

gelige timer med god kaffe og kage og gamle skolebilleder. 

Skrevet af Ditte Rødgaard 


