
Vajsenhusianerbladet 
udgivet af foreningen 

DET GODE MINDE 

Nr. 3  november 2017  115. årgang 

160 års stiftelsesfest  
 

Nyt - Nyt - Nyt -  
 
 
 
 
 
 
 

Restaurant Bellahøj 
Bellahøj 20, 2700 Bellahøj 

 
Tidspunkt:   kl. 18.00 

Program:  3 retters menu med vine     

    Kaffe med avec 

Underholdning Den hemmelige gæst 

    Lars Pilmark med band 

  Pris:   kr. 350 pr. person for medlemmer og ledsagere   

    kr. 1000 for yderligere gæster 

 
Tilmelding inden d. 10. januar 2018 - til Hanne Presutti  

Betaling via Mobilepay på 26 88 00 11 - husk at skrive navn i bemærkninger  
eller på konto nr. 1551 1020390 
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Pbs.nr. 85801155 
Debitor grp. 0001 
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Næstformand: 
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Nordbyvej 15 
2720 Vanløse 
 

Kasserer: 

Hanne Presutti, årg. 57 
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Ditte Rødgaard årg. 76 
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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.  
Ovenstående skrev jeg sidste år ved denne tid - og det er jo også 
gældende i år med den betydningsfulde forskel, at vores forening 
bliver 160 år til januar. 
Vi håber på et brag af en fest - vores udvalg arbejder hårdt, og jeg 
personligt er spændt på, hvad de finder på for at tiltrække de yngre 
årgange. 
 
Mandagsmøder. Endnu en gentagelse. Sidste år blev der slået på 
tromme for mødet i oktober, men der kom ”2 ludere og en lomme-
tyv”  -  i år var der kun 2 lommetyve. Jeg lover mig selv og andre at 
komme i 2018. 
 
Jeg håber at modtage lidt input til en side om John Brun, så vi kan 
læse lidt om denne kapacitet i næste blad. 
 
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:  
 
John Brun årg. 77 
Ørbækgårds allé 632 
2970 Hørsholm 
Tlf. 53 52 06 32 
Mail: john@detgodeminde.dk 
 
 
Næstformand:  
 
Hanne Presutti årg. 56  
Mariehøj 66 
2610 Rødovre 
Tlf. 20 95 42 75 
Mail: hanne@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 
 
 
Webmaster: 
 
Henrik Haslund årg. 70 
 
 

 

Vi ses forhåbentlig til 
Banko, gløg i december 
og ikke mindst til fest til 
januar. Hemmelig gæst - 
hvem mon????? 
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Annonce for Banko - arrangement 

hjælp,studierejse, hjælp til bolig eller af hvad art, 

Vi understreger, at legater 

HUSK at skrive i ansøgningen, hvornår du gik ud 

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

Årets bankospil på vores gamle skole løber af stablen 
 

Torsdag d. 16. november kl. 18 
 

Dørene åbnes kl. 17.30 
 

Pris for 1 plade:  20 kr.  - 3 plader 50 kr. - gennemgående i alle 6 spil.  
 

Lodsedler til Amerikansk lotteri sælges i pausen efter 3. spil.  
Der er som sædvanlig flotte præmier.  

Til alle børn er 1. sodavand gratis, herefter koster de 5 kr. stk. 
Kaffe og the er gratis. 

  
Hovedgevinsten er en flot julekurv  med det meste til julemiddagen  
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Referat fra teatertur 

16. september mødtes flere DGM’ere med ledsagere i Glassalen i Tivoli for at se en ko-
medieversion af Alfreds Hitchcocks filmklassiker ”De 39 trin”. Her fortælles historien 
om en mands flugt efter, at han uskyldigt er blevet anklaget for mord.  
Rollerne var besat af Niels Olsen, Thomas Mørk, Mads Knarreborg og Kristine Yde. 
Det var en meget kort rolleliste i betragtning af, at der var 130 karakterer i stykket. Niels 
Olsen og Thomas Mørk stod for de fleste karakterer, som de skiftede imellem ved hjælp 
af hatte, mimik, dialekter og ganske få andre rekvisitter. Forestillingen havde en enkelt 
og minimalistisk scenografi. Et eksempel herpå var, at hovedpersonen flygtede ud gen-
nem et vindue, der illustreredes ved en billederamme, hvorigennem hovedpersonen klat-
rede -  enkelt, men effektfuldt. Forestillingen var yderst morsom, og de af os, som over-
værede forestillingen, fik rørt vore lattermuskler og smilebånd. 
Efter forestillingen gik et lille sluttet selskab til Grøften, hvor vi fik en yderst veltillavet 
middag. Der var i alt 12 personer, som havde tilmeldt sig teaterturen, og de, som ikke 

deltog, gik glip af både en morsom oplevelse og middag i festligt lag. Jeg vil da håbe, at 
der fremover vil være flere, som ønsker at deltage. Jo mere vi benytter vores forening, 
jo længere vil den bestå. 
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Referat fra Bowling - arrangementet 

 

Aftenen startede kl. 17.00 i Bowlingcentret i Rødovre. Vi indledte med en drink efter 
deltagernes eget valg. Derefter sammensatte vi holdene til de 3 baner.  De blev som føl-
ger: 
 
Hold 1.  
 
1) Jette Halling, tidligere lærer, blev vinder af hold 1 
2) Karen Bech, årgang 1970, elev af ovennævnte 
3) Hanne Presutti, årgang 1957 
4) Mette Rasmussen, årgang 1949.  
Efter at de 3 af os havde bowlet ca. 1 time, fandt Mette endelig en kugle (8 kg), som pas-
sede hende at bowle med, og hun nåede at lave en strike.  
 
Hold 2. 
 
Jørgen Andersen blev vinder af dette hold og også hele arrangementets vinder, skarpt 
forfulgt af 
Michael Mattsson. 
Mona Nielsen 
Vibeke Andersen, førstegangsbowler 
 
Hold 3. 
 
Ulrich Carlsen, vinder af hold 3, og han var flere gange oppe og åndede Jørgen i nakken, 
men han blev  aftenens nr. 2 
Henrik Haslund 
Aksel Christensen 
Stephanie Carlsen 
 
Kl. 20 gik vi i restauranten, hvor vi fik en dejlig frisk og velsmagende roastbeef, kalve-
steg, laks og rejer, friske grønsager som salat, bagte kartofler og velsmagende sauce. Vi 
sluttede med kaffe. 
 
Alt i alt en hyggelig og dejlig aften. 
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Resultat af tidligere ”Efterlysning” 

Klassekammerat søges var overskriften i juni 2017 bladet. 
 
I foråret blev jeg kontaktet af Tage, som efterlyste Eric Wilken, der var gået ud af Vaj-
senhuset i 1979-1980. Tage havde trænet Eric og hans klassekammerat Bo Pedersen, da 
de som drenge spillede fodbold i Vigerslev. Tage og Bo har stadig kontakt og havde lyst 
til at få kontakt til Eric. Efter at have afprøvet både Vajsenhuset og cpr. registret fandt de 
ud af, at Eric var rejst til USA, og her endte sporet.  
Vajsenhuset havde henvist til mig, og da jeg efter at have forhørt mig i bestyrelsen og 
hos andre medlemmer, og her ikke kunne få flere oplysninger, blev der derfor sat en ef-
terlysning i vores juniblad.   
Efterlysningen gav resultat, og Erik Wilken blev fundet. Heldigvis er Erics søster Heidi 
medlem af DGM, og hun reagerede med kontaktoplysninger, så mange tak for hjælpen 
til søster Heidi Eistoft f. Wilken årgang 1978. 
Kontaktoplysningerne kom Tage i hænde samtidig med, at Eric var på ferie i Danmark 
sammen med sin datter. Tage og Eric mødtes en dag i Valby og fik en god eftermiddag 
sammen.  
Eric har boet i USA fra 1984 til 1991, hvor hans bror Michael stadig bor. Eric bor nu i 
Tyskland og er gift og har 3 voksne børn. Han har arbejdet som selvstændig tømrer. Jeg 
har fået at vide fra Tage, at Eric ikke har så mange erindringer fra sin skoletid andet end 
nogle få lærere og sin kammerat Bo. Eric og Bo har nu fået kontakt med hinanden. 
  
Vi har fået lov til at bringe billedet og denne lidt korte historie om Eric her i bladet. 
Mange tak for dette både til Tage og Eric og for, at vi har fået lov til at spille en rolle i 
deres genforening, samt til Heidi for at gøre dette muligt.  

På billedet her til højre ses Bo  
 
Herunder ser vi Eric i bagerste række yderst til venstre og 
Bo ved hans side. 
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Torsdag d. 16 november 2017 
Kl. 18.00 

Banko på DKV 
I gymnastiksalen 

 
 

Lørdag d. 20 januar 2018 
Kl. 18.00 

DGM’s 160 års stiftelsesfest 
På Restaurant Bellahøj 

 
 

Teatertur februar/marts 2018 
Hold øje med facebook 

 
 

Torsdag d. 19 april 2018 
Kl. 19.00 

Generalforsamling i festsalen på DKV.  
 
 

DGM’s 
Køleskabsliste 
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 Mandag den 4. de-

cember 2017 
 
Der serveres gløgg og æb-
leskiver - håber vi, så kom 
og ønsk hinanden glædelig 
jul og godt nytår 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandagsmøder 

• Torsdag d. 16. nov. 
 2017 
 Banko 
  
• Lørdag d. 20. jan. 
 2018 
 Stiftelsesfest 
 
• Torsdag d. 19. april 
 2018 
 Generalforsamling 

Kommende 
arrangementer 

Afdøde medlemmer 

 
 

Jørgen Christian Meyer 
Årgang 1949 

 
Erik Tønning Petersen  

Årgang 1949 
 

Æret være deres minde 
 
 

Mandagsmødereferat 

 

Oktober måneds mandagsmøde havde kun tiltrukket 2 
medlemmer, nemlig Per årg. 46 og Søren Sloth årg. 53 
Vores formand inviterede medlemmerne på det gamle 
stamværtshus ”Funchs”, hvor de blev trakteret med en 
kande Tuborg Classic. 
 
Måske kan dette medvirke til, at flere møder op næste år. 
 
Jeg vil i hvert fald overveje det kraftigt. 
 
Indtil da ses vi til decemberhygge og selvfølgelig banko. 

 
Redaktøren 

 
 


