
Vajsenhusianerbladet 
udgivet af foreningen 

DET GODE MINDE 

Nr. 1 marts 2021 19. årgang 

Det Gode Minde  

afholder ordinær generalforsamling  

torsdag den 15. april 2021 kl. 18.30.  

Ny dato  - 20. maj 2021 kl. 18.30 

Det kgl. Vajsenhus, Festsalen.  
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretninger fra formand, webmaster, redaktør og festudvalg 
3.  Regnskab  
 a) Regnskab 2020 DGM Forelæggelse til godkendelse 
 b) Regnskab legat 2020 forelægges til efterretning 
 c) Budget 2021 fremlægges 
 d) Fastsættelse af kontingent:  Op til 13 år efter endt  skole
 gang: 100 kr. Derefter 175 kr. 
 
4.  Indkomne forslag  
 Ingen 
 
5.  Valg  
 a) Formand  
 Michael Mattsson, villig til genvalg 
 b) Bestyrelsesmedlemmer  
 Ditte Rødgaard og Hanne Presutti -  villige til genvalg 
 c) Suppleanter til bestyrelsen 
 Tonny Bonne, villig til genvalg 
 d) Redaktør    
 Birgitte Tøjberg, villig til genvalg  
 e) Redaktørsuppleant vakant 
 f) Ekstern revisor:  
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Aksel Christensen 
 g) Kritisk revisor:    
 Ulrich Carlsen, villig til genvalg  
 h) Kritisk revisorsuppleant:    
 Rene Fleischer, villig til genvalg. 
 i) Aktivitetsudvalg: Jørgen Østergaard 
6. Evt. 

 
Smørrebrød, kaffe eller sodavand til alle fremmødte,  

som har betalt kontingent.  
Tilmelding til generalforsamling  

senest d. 2. maj 2021 til Michael Mattsson  

 
Bestyrelsen 

og  
Redaktionen  

ønsker  
alle  

medlemmer  
en god påske  

samt  
en god pinse  
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Ansvarshavende redaktør: Birgitte Tøjberg - Jacobys Allé 12, 1806 Frb. C -  
Mobil.nr 2279 1806 mail:birgitte.toejberg@detgodeminde.dk 

I redaktionen: Ditte Rødgaard årgang 76 - 4040 3422 
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I dette nummer kan du læse... 

Redaktøren skriver…. 

Sidste år i marts lavede vi et blad på 16 sider -  år er vi nede på 4.  
Det afspejler meget godt året, der er gået. Der er simpelthen ikke 
foregået noget i vores forening, da vi har fulgt alle restriktioner og 
forsamlingsforbud. 
 
Nu håber jeg inderligt, at man her i foråret kan åbne for samfundet, 
så vi igen kan mødes i foreninger af alle slags. 
 
Det bliver så spændende med gammel elevdag, og da vi alle er sult-
ne efter at se andre mennesker end ” de få i vores bobler”, regner 
jeg med, at det bliver et tilløbsstykke.  
 
Min egen årgang skulle fejre 50 års jubilæum i 2020, men det er jo 
ikke sket endnu, men læg hovederne i blød derude, vi skal da have 
en fest, når vi må. 
 
Og så ses vi til generalforsamlingen - nye deltagere - nye input. 
Det har vi brug for. 
 

Skrevet af redaktøren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vajsenhusianernes  

Forening  
Det Gode Minde  

 
Mobilepay. 49 24 29   
Reg. nr. 1551 
Konto nr. 1020390 
Pbs.nr. 85801155  
Debitor grp. 00001  
Kundenr. 05637082  
www.detgodeminde.dk  
 
Formand: 
 
Michael Mattsson årg. 77 
Bellmannsgade 9, 3.tv 
2100 København Ø 
Mobilnr. 51 23 53 11 
mail:  
michael.mattsson@detgodeminde.dk 
 
Næstformand:  
 
Niels Danhøj årg. 90 
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 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  
 
Hanne Presutti årg. 56  
Mariehøj 66  
2610 Rødovre 
Mobilnr. 20 95 42 75 
Mail:  
Hanne.presutti@detgodeminde.dk 
 
John Brun 
Askøgade 2, 3.th 
2100 København Ø 
 
 
Webmaster: 
Henrik Haslund årg. 70 

Fra  

hele 

Bestyrelsen 

 

 til alle jer 
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Ny menu til kommende stiftelsesfest 

Velkomstdrink: Philippe de Nantheuil, Brut, Champagne  

Forret:  Dampede hvide asparges med rejer og  

  hollandaise samt urtesalat  

eller   Carpaccio af inderlår med tørrede tomater, 
  frissesalat og olivenolie.  

Mellemret:  Svampe consommé  

Hovedret:  Rosastegt oksemørbrad med bælgede ærter 
  samt grillet løg og nye kartofler med persille 
  og purløg, rødvinsglace med hakkede  
  svampe  

Dessert:  Vanilje fromage overtrukket med jordbær  
  gele, serveret med citrus urter  

Kaffe :  med avec og buffet med hjemmelavede  
  petit-four  

 

Tidspunkt:  12/6-2021 kl. 18.00 pris: 350 for medlemmer 

Tilmelding:  kan/skal ske til Hanne Presutti tlf. 2095 4275, 
du/I skal ved tilmeldingen meddele, hvilken af forretterne 
du/I ønsker og huske at meddele, om du er vegetar med 
eller uden fisk, eller veganer 

 

Tilmeldingsfrist: 1/6-2021 

 
Det kongelige Vajsenhus og Det gode minde har 

den glæde at invitere jer  
til forårs/sommer Gammel elevdag. 

  
Det er lørdag d. 8/5 2021 kl. 14-17   

selvfølgelig på skolen. 
 

Der vil være kaffe, the, sandwich og snacks, øl, 
vin og vand, der kan købes til moderate priser. 

Da det er et arrangement for alle udgåede elever 
fra Det kongelige Vajsenhus, er det en god mu-
lighed for at gribe fat i gamle klassekammerater, 

som ikke er medlemmer af Det gode minde  
og mødes med dem i de gamle rammer. 

Så grib fat i jeres gamle klassekammerater og 
aftal, at I mødes på skolen den dag.  

Vi håber, at vejret er lige så meget i festhumør 
som os andre, og at fr. Lind har lyst til at vise 

sine friske grønne klæder. 

 
PS. Vi følger selvfølgelig regeringens restriktio-
ner, og hvad de ellers måtte finde på. 

2020 har været et ganske særligt år, præget af manglende håndtryk, sprit, afstand, masker, ubehagelige 
test af den ene eller anden slags, nedlukninger, isolation og aflyste arrangementer. Vi har også været 
nødt til at aflyse og udsætte det ene arrangement efter det andet. Først blev generalforsamlingen ud-
skudt et par måneder, men blev dog gennemført. Gammel elevdag, bowling, bankospil og mandagsmø-
det i december blev aflyst. 
  
2021 er startet på samme måde med udskydelse af vores stiftelsesfest, men man må håbe, at 2021 bliver 
anderledes nu, hvor man er begyndt at vaccinere, og forår og sommer nærmer sig, Bestyrelsen håber i 
hvert fald på, at dette kan medføre, at vi kan gennemføre vores stiftelsesfest. Den bliver dog anderledes 
i år, nemlig i juni måned med forhåbentlig godt vejr. Menuen er derfor ændret til noget let sommerligt, 
og hvis nogle af jer ønsker at ændre bestilling, så kontakt da venligst Hanne Presutti. 
 
Bestyrelsen håber på, at chancen for at gennemføre generalforsamlingen er bedre i maj end i april, og at 
forhåbentlig rigtig mange i samfundet er vacccineret, så flere medlemmer har lyst til at deltage.  
Indtil videre er Gammel elevdag d. 8/5 stadig i spil, og vi håber på, at skolen giver os lov til at gennem-
føre, da det meste af arrangementet foregår udendørs.  
 
Øvrige arrangementer vil blive meldt ud på et senere tidspunkt, når vi ved lidt mere om, hvad regerin-
gen har af planer for genåbningen af samfundet. Jeg håber personligt på, at vi kan få taget revanche for 
alle de aflysninger, vi har været nødt til at foretage. Hold øje med foreningens hjemmeside og Face-
book, for her vil I kunne læse om nye tiltag og evt. aflysninger, som ikke kan nå at komme med i bladet. 
De bedste hilsner og ønsker for 2021 og forhåbentlig på snarligt gensyn.  

Ditte Rødgaard.  

Gammel elevdag lørdag 8.5.21 
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Vi håber at kunne skrive 
mange nye navne i  

næste blad. 

Nye medlemmer 

 

Kommende arrangementer 

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. 

 
Engang havde vi mandags-
møder hver mandag i vin-
terhalvåret undtaget januar. 
 
Nu om dage er det skrum-
pet til et enkelt nemlig: 
 

Mandag d. 6. december 
2021 

 
Med kun et enkelt møde er 
det ekstra vigtigt at møde 
op og vise skolen, at Det 
gode Minde stadig føler et 
bånd til Vajsenhuset. 
 

Vi ses til gløgg og  
æbleskiver  

 

Adresseændringer m.m. Mandagsmøde 

Lørdag d. 8. maj 2021 
 
Gammel elevdag 
 
Torsdag d. 20. maj 2021 
 
Generalforsamling 
 
Lørdag d. 12. juni 2021 
 
Stiftelsesfest 

I disse tider,  hvor Corona 
virussen hærger både lan-
det og verden, følger vi i 
bestyrelsen de retningslin-
jer, som regeringen udste-
der. Derfor kan der komme 
udsættelser af de arrange-
menter, som allerede er 
planlagt. Hold jer derfor 
orienteret på foreningens 
hjemmeside og Facebook 
side. 


