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 Tidspunkt: fredag d. 23. oktober 2020 
  kl 16.30 mødes vi til drink, 2 timers bowling  
  og efterfølgende buffet. 
  Sted: oplyses senere på facebook og hjemmeside. 
  Pris: oplyses samme sted. 
  (dette pga corona - nedlukning) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Reserver allerede nu datoen, som er meget vigtig: 

 
Torsdag d. 26. november 2020  kl 18.00 

 
Der skal I nemlig til banko på jeres gamle skole, og alt er som det plejer. 

Flere oplysninger i næste blad 
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I dette nummer kan du læse... 

Redaktøren skriver…. 

 

Hallo, er der nogen 
hjemme? 
Vi mangler indlæg. 
Det har jeg sagt før - 
og jeg siger det igen! 

Vajsenhusianernes  
Forening  

Det Gode Minde  
 
Mobilepay. 49 24 29 
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 
Mobilnr. 51 23 53 11 
mail:  
michael.mattsson@detgodeminde.dk 
 
Næstformand:  
 
Niels Danhøj 
Valbygårdsvej 79, st.tv.  
2500 Valby 
 
Kasserer:  
 
Ditte Rødgaard årg. 76  
Hovedgaden 64 D  
4140 Borup   
Mobilnr. 40 40 34 22 
Mail:  
Ditte.rodgaard@detgodeminde.dk 
 
Bestyrelsesmedlem:  
 
Hanne Presutti 
Mariehøj 66 
2610 Rødovre mobilnr. 2095 4375 
 
John Brun 
Askøgade 2, 3th 
2100 Kbh.Ø 
 
Webmaster: 
 
Henrik Haslund årgang 70 

 

Som I vel har bemærket, er dette blad et af de tynde af slagsen. Skal vi give co-
ronaen skylden? Det gør vi bare.  
Det har jo  været - og er stadig - en mærkelig tid. Forleden var der generalfor-
samling på skolen med meget få deltagere. Jeg tvivler nu på, at der havde været 
mange flere, hvis vi havde været fri for coronaen. Vi sprittede af til den store 
guldmedalje og beklagede det faldende medlemstal.  
Det store spørgsmål er: Hvad gør vi ved det? Der skal i hvert fald noget reklame 
til, så de udgående elever får kendskab til vores forening og forhåbentlig melder 
sig ind. 
I kan i dette blad læse et indlæg fra Angela, som har nydt godt af sit medlem-
skab og som tak skriver lidt til os. Tusind tak for det. 
Min egen årgang 1970 har i 2020 haft 50 års jubilæum, men det fik vi ikke fejret 
- igen på grund af coronaen. Jeg håber, det lykkes om ikke så længe. Sådan et 
jubilæum må da fejres. 
Til slut ønskes I alle en god sommer, som jo nok skal nydes i det danske som-
merland, men det er jo også smukt. 
 

Skrevet af redaktøren 
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Indlæg fra legatmodtager Angela 

Min studietur til Irland 
 
Jeg er nu hjemme fra Irland. 
Det var en helt fantastisk tur 
med søde mennesker og pæne 
omgivelser. Turen har ikke kun 
givet mig et indblik i den irske 
kultur, men har også åbnet mi-
ne øjne for deres spektakulære 

natur. Den grønne natur som er 
vidunderlig smuk med bakker-
ne, bjergene og ikke mindst 
deres flotte vandstrømme.  
 
I løbet af de første 2 uger af 
turen fandt jeg ud af, hvor ven-
lige og imødekommende irere 
virkelig er. Jeg boede nemlig 
hos en værtsfamilie i de 2 må-
neder, hvor jeg var afsted. Fa-
milien bestod af en far og en 
mor med tre voksne børn. Fa-
milien lavede lækker mad til 
mig hver dag, og tog sig af 
mig, da jeg blev syg. De er vir-
kelig søde, og jeg har endda 
stadig kontakt til dem. 
Jeg gik på The International 
School of Business Dublin, 
hvilket betød, at jeg gik i skole 
med elever fra andre lande - 
Frankrig, USA, Spanien og 
Tyskland.  
 
Skolen holdt noget de kalder 
”Food evening”, hvor alle ele-
verne tager mad med fra deres 
egne lande, så alle kan smage 
på det - det var rigtig interes-
sant. Derefter spillede vi elever 
spil, talte med hinanden og fik 
nye venner. Det var meget 
hyggeligt, og jeg blev venner 
med nogle franskmænd og ty-
skere.  
Udover det tog vi også på bus 

tour rundt i Dublin by med 
skolen. 
Vi tog også til Glendalough 
med skolen. Glendalough er en 
meget smuk by fyldt med en 
masse historie.  

Udover de ture, skolen plan-
lagde, tog mine veninder og 
jeg også på udflugter selv. Vi 
tog bl.a ind at se gaelic football 
og hurling, hvilket er en stor 
del af den irske kultur.  

 
Vi tog også på en bus tour, 
uden skolen for at se Cliffs of 
Moher. Turen var lang, men 
heldigvis havde vi hinandens 
selskab, snacks og en under-
holdende tourguide. Jeg vil 
anbefale at se Cliffs of Moher, 
fordi det er virkelig flot, så den 
lange køretur er det hele værd.  
 
Derudover tilbragte vi også 
meget tid på at shoppe, tage på 
caféer og tage på museer. Næ-
sten alle museerne i Irland er 
gratis, og næsten alle caféer 
har studierabat, hvilket var vir-
kelig fedt. De museer, som min 
lærer og jeg selv vil anbefale at 
se, hvis I tager til Irland er Tri-

nity College Library, Irish Mu-
seum of Modern Art og Nation-
al Gallery of Ireland.  

   
 
Til sidst vil jeg bare udtrykke, 
hvor dybt taknemlig jeg er over 
at have fået muligheden for at 
tage til Irland. Det har virkelig 
været en ubeskrivelig god tur.   
Turen har endda givet mig en 
forståelse for konflikten mel-
lem Nordirland og Irland, hvil-
ket er skyld i den nuværende 
geografiske situation. Endvide-
re har jeg lært et ord på irsk 
Gaelic - det er Sláinte”, som 
betyder skål.  
 

Skrevet af Angela 
 

 



4 

 
• Fredag den 23.10 

2020 kl 16.30  
 Bowling 
 
• Torsdag den 26. no-

vember 2020  
 kl. 18.00 Banko 
 
• Lørdag den 23. januar 

2021 Stiftelsesfest 
 
• Torsdag den  
 15. april 2021 Gene
 ralforsamling 
 
• Maj 2021 Gammel 

elev– arrangement 

Mandagsmøder 

Kommende  
arrangementer 

Nye medlemmer Adresseændringer m.m. 

Årgang 1972 Anders Lou 
Hendriksen 
Velkommen i foreningen 
 
Medlemstallet er nu nede 
under 200, og det må der 
gøres noget ved. Kender I 
til skolekammerater, der 
ikke er medlemmer, så gør 
lidt reklame - vi har hårdt 
brug for jer. 

Bestyrelsen gør DGM’s 
medlemmer opmærksomme 
på, at vi ikke automatisk 
modtager adresseændrin-
ger.  
 
Det er derfor vigtigt,  at 
hvis I flytter, får nyt mobil– 
eller telefonnummer eller 
skifter mailadresse, at I gi-
ver kassereren besked om 
dette.  
 
Vi har desværre været nødt 
til at lukke flere medlems-
skaber af denne årsag, da vi 
ikke har kunne komme i 
kontakt med medlemmerne 
for at få de nye oplysnin-
ger, og dette er jo ærgerligt. 

 
• Mandag den 7. decem-

ber 2020 
 
Mandagsmødet starter 19.00 
og foregår i festsalen på sko-
len. Som traditionen byder 
serveres der gløgg og æble-
skiver. 
 


