
Vajsenhusianerbladet 
udgivet af foreningen 

DET GODE MINDE 

Nr. 3  november 2019  117. årgang 

162 års stiftelsesfest  
 

For tredje år i træk 
 
 

Lørdag d. 18. januar 2020 
 

Restaurant Bellahøj 
Bellahøj 20, 2700 Bellahøj 

 
 

 

 

Tidspunkt:   kl. 18.00 

Program:  4 retters menu med vine  se s. 7   

    Kaffe med avec 

Underholdning Lars Pilmark med band 

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

    kr. 900 for yderligere gæster 

 
Tilmelding inden d. 5. januar 2020 - til Hanne Presutti  

Betaling via Mobilepay på 49 24 29 - husk at skrive navn i bemærkninger  
eller på konto nr. 1551 1020390 
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I dette nummer kan du læse... 

Redaktøren skriver…. 

Kære DGM’ere 
 
November - november - november - det siges at være en laaang må-
ned, og den er lige om hjørnet. 
 
I dette blad skal I lægge mærke til, at vi har fået nyt nummer til mo-
bilepay - kun 6 cifre, og det er ikke en fejl. 
 
Vi efterlyser også medlemmer, som kunne tænke sig at deltage i 
aktivitetsudvalget. Man skal bidrage med input til udflugter og fe-
ster, men også gerne give en hånd med det praktiske. 
 
Vores mandagsmøder er skrumpet ind til et enkelt, så der møder vi 
selvfølgelig talstærkt op - unge som gamle. 
 
Vi har også banko her i den lange november, kom og vær med. Jeg 
har meldt mig som opråber, så jeg håber, at det bliver et tilløbsstyk-
ke. 

 
redaktøren 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vajsenhusianernes  
Forening  

Det Gode Minde  
 

Mobilepay: 49 24 29  NYT Nummer 
Reg. nr. 1551 
Konto nr. 1020390 
PBS:  
Pbs.nr. 85801155  
Debitor grp. 00001  
Kundenr. 05637082  
www.detgodeminde.dk  
 
Formand:  
 
Michael Mattsson 
Bellmannsgade 9, 3.tv 
2100 København Ø 
Tlf. 51 23 53 11 
Mail: michael.mattsson@ 
detgodeminde.dk 
 
Næstformand:  
 
Niels Danhøj 
Valbygårdsvej 79.st.tv 
2500 Valby 
 
Kasserer:  
 
Ditte Rødgaard 
Hovedgaden 64D 
4140 Borup 
Tlf. 40 40 34 22 
mail: ditte.rodgaard@ 
detgodeminde.dk 
 
Arrangementansvarlig:  
 
Hanne Presutti årg. 56  
Mariehøj 66 
2610 Rødovre 
Tlf. 20 95 43 75 
Mail: hanne.presutti@ 
detgodeminde.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
 
Susanne Boyens-Thiele 
Tømrergade 3,2 lej.3 
2200 Kbhv. N 
 
Webmaster: 
 
Henrik Haslund årg. 70 
 
 

 

Vi ses forhåbent-
lig til Banko, gløg 
i december og 
ikke mindst til fest 
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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. 21. november kl. 18 

 
Dørene åbnes kl. 17.30 

 
Pris for 1 plade:  25 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. 

Øl og vand sælges. 
Kaffe og the er gratis. 

  
Hovedgevinsten er en flot julekurv  med det meste til julemiddagen.  
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Billeder og referat fra Zoo - turen 

Lørdag d. 24 august mødtes en gruppe gæve DGM’ere og deres pårørende for at udforske Zoo’s nye 
anlæg til pandaerne. Vi startede dog med at besøge anlæggets restaurant Pan Pan.  
Restauranten er en del af anlægget, hvor gæsterne har udsigt over det meste af han-pandaens anlæg. 
Vi indtog en lækker 3-retters menu med forskellige drikkevarer til. Restauranten serverer en øl, som 
bliver fremstillet specielt til dem. En øl som skilte vandene i forhold til om den var god eller ej, men 
jeg synes, at I selv skal prøve den og danne jeres egen mening om den. Efter et par hyggelige timer og 
godt selskab gik vi ud i haven hver for sig. 
For at få et godt billede til bladet af han-pandaen, tog jeg et billede inde i restauranten med det resul-
tat, at jeg pænt blev smidt ud med besked om, at man ikke tager billeder fra restauranten. Billedet fik 

jeg dog.    
Hun-pandaen var i gang med frokosten, men som andre gange blev jeg i tvivl om, hvem der kigger på 
hvem, men hun fik da sit skyggespil, som hun formentlig er vant til fra Kina.  
Ikke alle dyr var fremme, en enlig elefantunge lod sig se, og isbjørnen i sit nye anlæg var ikke visibel, 
men pingvinerne nød en varmetur på en sten, inden de igen tog en dukkert i det kølige vand, som vi 
den dag godt kunne have brugt.  
En dejlig dag i godt selskab, både blandt mennesker og dyr, det er aldrig at kimse af.  

Skrevet af  Ditte Rødgård 

Ses vi snart? 
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Kammeratskabsprisen 2019 

Fra Cirkusrevyen - et lille stemningsbillede 

 
Her ses alle afgangseleverne fra sommeren 2019 

Ovenfor ser I vores formand Michael Mattson med 

Nicholas Christian Christiansen og 
 Mie Lykke Nørregaard, som modtog kammerat-
skabsprisen 2019 

 
 
En lun sommeraften var DGM på bakken - en 
gruppe startede med at spise sammen, og resten 
støtte til foran det gamle cirkustelt, hvor revyen 
er blevet spillet i mange år. 
 
Rigtig mange af tilskuerne morede sig meget - 
jeg er ikke den store revy– fan, men der var dog 
enkelte numre i særklasse.  
 
 
 
 

 
Ulf Pilgård skal fremhæves i sin rolle som 
Jørgen Leth. Den var taget lige på kornet.  
 
En hyggelig aften med andre DGM’ere - vi 
blev vist alle overrasket af en voldsom regn-
byge på hjemvejen. 

 
Skrevet af redaktøren 
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Gammel elevdagskomsammen - kommet for at blive 

 
”Gammel elevdag” på skolen var trods de kun nogle og 30 personers fremmøde en succes, som vi i 
2020 vil gentage.  
 
Vi har nu fastsat datoen, og det bliver lørdag d. 16,maj 2020 . Husk at lave aftaler med dine gamle 
klassekammerater om at mødes til dette fantastiske arrangement.  
 
Vi glæder os til at se både gamle elever og lærere på skolen til næste år.  
 

Mandagsmøde 2019 

 

Mandagsmødet på Det kgl. Vajsenhus er i år d. 2. 
december kl. 19 i festsalen.  
Kom og få æbleskiver og gløgg, som skolen står 
for og skyl det ned med en sang og godt selskab 

fra andre gamle elever samt tidligere og nuvæ-
rende lærere på skolen. 

På gensyn d. 2. december - alle os, der værner 
om fællesskabet. 

Datoen er fastsat - 16. maj 2020 - sæt kryds i kalenderen 

I 1727 grundlagde Frederik 
IV vores skole med et sær-
ligt socialt sigte. Skolen har 
bl.a. til formål at give ele-
verne ansvarsfølelse for fæl-
lesskabet og lyst til videre 
uddannelse og mod på livet. 
 
Flotte ord som den dag i dag 
gælder for vores gamle sko-
le. 
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Aktivitetsudvalget 

Kommende generalforsamling 

Hmm - jeg glæder 
mig til at komme til 
CPH for at se på de 
mærkelige dyr på den 
anden side af hegnet. 

Nye medlemmer til aktivitetsudvalget søges! 
 
Vi har nu i et par år haft et aktivitetsudvalg, 
som bestyrelsen har været meget glad for at 
samarbejde med.  
Aktivitetsudvalget er startet, fordi bestyrelsen 
havde brug for input til nye aktiviteter, og på 
denne måde kunne man inddrage medlemmer, 
som ikke nødvendigvis behøver være med i 
bestyrelsen.  
Aktivitetsudvalget har frie tøjler til at arrange-
re forskellige arrangementer. Dette sker i sam-
arbejde med bestyrelsens repræsentant i udval-
get. Der er ved at blive udarbejdet en drejebog 
til større arrangementer som f.eks. stiftelsesfe-
sten, så man har noget at arbejde ud fra, men 
indholdet på dagen er helt op til udvalget. 
Så har du lyst til at være aktiv i foreningen 
uden at skulle være i bestyrelsen, og måske 
lære andre medlemmer at kende, så er dette en 
mulighed. Udvalget bliver valgt hvert år på 
generalforsamlingen.  
Kontakt bestyrelsen, hvis du har lyst til at høre 
mere.  

Bestyrelsen efterlyser forslag til dagsordenen til 
den kommende generalforsamling. 
 
Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 1. ja-
nuar 2020. 
 
Husk at notere datoen for generalforsamling. 
Denne finder sted på Det kgl. Vajsenhus 
 
23. april 2020 kl. 18.30 

Stiftelsesfesten - menuen 

Forret:  Enten Rimet kulmule, kærnemælks 
  dressing med dild, syltede senneps 
  korn, rå æble, friterede ris 
eller   Ragout af krondyr med syltede sen 
  nepskorn og kantarel mayo og crou 
  tons. 
 
Mellemret: Jordskokkesuppe med brød og smør 
 
Hovedret: Kalvefilet med variation af beder,  
  hvidløgsglace, ristede kartofler 
 
Dessert: Fransk citrontærte med brændt  
  marengs samt is 
 
Derefter kaffe eller te med avec 
 
I skal på tilmeldingen oplyse, om I ønsker fisk 
eller kød til forret. 
 
Vi skal også vide, om I er veganere eller vegeta-
rer - der bliver taget hensyn til alt. 
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 Mandag den 2. de-

cember 2019 
 
Der serveres  - som sæd-
vanlig -  gløgg og æbleski-
ver -  så kom og ønsk hin-
anden glædelig jul og godt 
nytår 

  
 
 
 
 
 
 

Mandagsmøder 

 Torsdag d. 21. nov. 
 2019 
 Banko 
  
 Lørdag d. 18. jan. 
 2020 
 Stiftelsesfest 
 
 Torsdag d. 23. april 
 2020 
 Generalforsamling 

Kommende 
arrangementer 

Opfordring 

Bestyrelsen gør DGM’s med-
lemmer opmærksomme på, at 
vi ikke automatisk modtager 
adresseændringer.  
 
Det er derfor vigtigt,  at hvis I 
flytter, får nyt mobil– eller tele-
fonnummer eller skifter mail-
adresse, at I giver kassereren 
besked om dette.  
 
Vi har desværre været nødt til 
at lukke flere medlemsskaber af 
denne årsag, da vi ikke har 
kunne komme i kontakt med 
medlemmerne for at få de nye 
oplysninger, og dette er jo ær-
gerligt. 

Legatet 

Der kan søges til mange formål - fx studiehjælp, studierejser, hjælp 
til bolig eller andet af lignende karakter. Vi understreger, at legatet 
kun kan søges af tidligere elever  fra Vajsenhuset. 
 

Ansøgningsfrist er d. 30. april 2020  
samt 31. oktober 2020 

 
Ansøgningsskema kan rekvireres på Det kgl. Vajsenhus tlf. 33 93 
03 26, hos kassereren tlf. 40 40 34 22 eller via vores hjemmeside. 
www.detgodemimde.dk 


