
Vajsenhusianerbladet 
udgivet af foreningen 

DET GODE MINDE 

Nr. 1 marts 2022 20. årgang 

Det Gode Minde  

afholder ordinær generalforsamling  

torsdag den 28. april 2022 kl. 18.30.  

Det kgl. Vajsenhus, Festsalen.  
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretninger fra formand, webmaster, redaktør og aktivitets
 udvalg 
3.  Regnskab  
 a) Regnskab 2021 DGM Forelæggelse til godkendelse 
 b) Regnskab legat 2021 forelægges, kan rekvireres hos kasse
 rer 
 c) Budget 2022 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  
 Niels Danhøj, villige til genvalg.  
 John Brun genopstiller ikke 
 c) Suppleanter til bestyrelsen 
 vacant 
 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. 11. april 2022 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…. 

De seneste blade har været fyldt med corona-aflysninger, og det 
håber jeg er et overstået stadie. Mange har nu været igennem et 
sygdomsforløb, og heldigvis har det vist sig at være af de lettere, da 
vi jo har nået at få flere ”stik”. Vi må nu have gang i hjulene, og jeg 
håber, at vi alle kommer ud af busken og deltager i foreningens ar-
rangementer. 
Jeg vil henlede jeres opmærksomhed på Gammel elevdag, hvor vi 
håber at se rigtig mange, så der kan laves nogle aftaler med gamle 
skolekammerater, som man måske ikke har set i mange år. 
 
Personligt har min årgang et 50-års jubilæum til gode. Det må være 
tid nu. 
Jeg sender en stor tak til Jørn, som i sit indlæg efterlyser folk, der 
kan huske noget fra tiden, hvor han selv var bortrejst. Det håber vi, 
giver pote. 
 
Vi har modtaget en artikel fra Mario, som jo bor i Ukraine. Vi brin-
ger 1. del i næste nummer, og så håber vi, at 2. del bliver en snarlig 
melding om afslutning på krigen.  
 
Generalforsamlingen - der har I mulighed for indflydelse. Så mød 
op -  

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 

Bestyrel-

sen 

 

 til alle jer 
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Ny dato til kommende stiftelsesfest 

 

Tidspunkt:  18/6 2022 kl. 17.00 

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

Tilmeldingsfrist: 1/6-2022 
 

Forretter: 
De lux rejemad på hjemmelavet briochebolle, 

toppet med stenbiderrogn eller  
Carpaccio af inderlår med tørrede tomater, frisé-

salat og olivenolie 
 

Hovedret: 
Senneps paneret lammekrone, serveret med confi-

teret  hvidløgspure, stegte forårsløg og  
timian/citron sauce 

 

Dessert: 
Hvid chokolade panna cotta med jordbærgele.  

 
 

 
Det kongelige Vajsenhus og Det gode minde 

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

 
  

Det er lørdag d. 21/5 2022 kl. 14-17   
 

selvfølgelig i skolegården. 
 
 

Der vil være kaffe, the, sandwich og snacks, øl, 
vin og vand, som 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 klassekammera-
ter, som ikke er medlemmer af Det gode minde  

og mødes med dem i de gamle rammer. 
Så søg 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. 

  

Gammel elevdag lørdag 21.5.22 

Vi mødtes 26.11.21 til spisning i Teaterkælderen. På forhånd havde vi bestilt 2 eller 3 
retter, så alt skulle jo være i den skønneste orden. 
Det var de tider, hvor coronapas var indført, så min mand måtte lige hjem og vende, da 
han havde glemt sit. Jeg mødte flere på vej til teatret, der var i samme situation.  
Vi kom dog alle og indtog vores pladser i kælderen, som er et ret charmerende sted, hvor 
tjenerne optræder mellem serveringer. Det var meget fint. Men måske var jeg uheldig. 
Jeg fik ikke, hvad jeg havde bestilt, hovedretten kom, da de andre var færdige, og osten 
fik jeg aldrig, og ingen refundering. 
Forestillingen var fin, men man er jo noget påvirket af oplevelsen med maden. Det er 
dog stadig dejligt at opleve lidt kultur med gamle ”vajser på tværs af årgange. 
 

Billedet tv:  
 
Jeg håber ikke, for-
manden keder sig, han 
får da noget at spise. 
 
 
 
 
 
Billedet th:  
Min tallerken mangler 

Nogle tanker fra teateraftenen, hvor vi så musicalen: Oliver på Det ny teater 
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Indlæg fra Jørn Nielsen årgang 49 

LIDT OM MØDESTEDER I DGM 

FØR BOMHUSVEJ. 
 

Ved vores stiftelsesfest på Bellahøj d 11. 
juni 2021 i pragtfuldt sommervejr fortalte 
jeg lidt om disse mødesteder, dels på sko-
len og dels i andre lokaler. 
Vores forening blev oprettet i 1858, og 
skolen lå da i Købmagergade, hvor der var 
rigtig god plads, ja, så meget, at man leje-
de lokaler ud og endte med at sælge huse-
ne og bygge på Nr. Farimagsgade i 1875. 
Derfor var det muligt at holde møderne på 
skolen, og det var ugentlige møder den 
gang med samtaler, oplæsning og levende 
musik – længe før grammofon, endsige 
radio.  
Men dagen kom, da skolen flyttede til den 
nuværende bygning, hvor der ikke var så 
god plads, og DGM var henvist til at søge 
andre muligheder. Det lykkedes i lokaler 
på Nr. Voldgade 23 i mange år. I samme 
periode lykkedes det at samle midler til 
opførelse af en ejendom i Ahornsgade på 
Nørrebro.  
Indvielsen skete i 1886, og målet var at 
indrette nogle boliger til friboliger for 
trængende medlemmer. Den første fribolig 
blev tildelt i 1892 og 10 år senere blev det 
til 9 friboliger.  

Da Ahornsgade senere blev solgt og huset 
på Bomhusvej indrettet, blev et antal fri-
boliger så at sige taget med derud. Jeg hu-
sker det fra 1950, hvor jeg var ungdomsre-
præsentant i bestyrelsen, men husker ikke 
antallet og ved da, at de efterhånden blev 
nedlagt som friboliger. Her skal vi huske, 
at de har deres tid længe før velfærdsrefor-
merne, og at tiderne var nøjsomme. Der 
var ikke lokaler til møder i Ahornsgade, 
og vi kender kun til et enkelt sommermø-
de i gården bag huset i 1906. 
Et sted, som man brugte i mange år, var 
Prins Wilhelms Palæ på hjørnet af Sct. An-
næ plads og Amaliegade. Det lyder royalt 
og var det. Prinsen var tysk og gift med 
den danske prinsesse Louise Charlotte, sø-
ster til den senere Chr. d 8. Deres datter 
Louise blev gift med prins Christian – Chr. 
d 9 og blev så Europas Svigermor, så kong 
Frederik d 6 måtte skaffe en egnet bolig. 
De flyttede dog senere til Amalienborg, og 
huset blev solgt til en restauratør, der leje-
de lokaler ud store som små. Det benytte-
de DGM sig af og har holdt mange møder 
og fester der. Huset eksisterer endnu i flot 
stand, så kig på det, når I kommer forbi. 

Her ser I den imponerende 
bygning, hvor Det gode 
minde har holdt både mø-
der og fester. 
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Jørns indlæg (fortsat) 

Om sommeren skete det, at der blev holdt 
udflugter til haverne i Pile alle. Måske er 
man truffet på sangforeningen Morgenrø-
den! Oftere tog man så langt som til Store 
Vibenhus. Cykler og sporvogne var ved at 
blive almindelige. 
 
Man har altid ønsket sig egne lokaler. 
Man kaldte det Eget Hjem. Forstander 
Gandrup donerede kr. 300,88 til en start, 
og mange penge blev samlet ind, ( i 1909 
var det blevet  kr. 3600)  men det blev 
først muligt, da man opførte og indrettede 
Bomhusvej i 1937. Der er mange møder 
og fester afholdt i den tid, foreningen rå-
dede over ejendommen. Jeg husker ande-
spil, ”Cabaret de unge”, hvor vi opførte 
mindre forestillinger. De større ting fore-
gik i Borgernes Hus i Rosenborggade. 
Min rolle som julemand på Bomhusvej i 

1951 var ikke heldig. En lidt voldsom entre 
ned ad trappen i træsko skræmte de små 
unger, så det blev svært at undgå mødrenes 
vrede blikke og svært at få børnene hen til 
mine slikposer. Det lærer man af!! 
Jeg rejste fra Sjælland i 1953 og kom tilba-
ge 50 år senere, så der må være en del at 
fortælle om hele den periode. Hvem vil? 
Jeg kommer med et lille eksempel. Skolen 
og foreningen har altid kunnet uddele lega-
ter. Disse har og har haft et formål som er 
rettet til ansøgere, der kunne opfylde dette. 
Betingelser har der været, og disse er nok 
ændret over årene. For 100 år siden skulle 
man bl.a. besvare følgende for at få tildelt 
et bestemt legat. ” Er eller har ansøgeren 
været medlem af en socialistisk eller anar-
kistisk forening, eller hylder ansøgeren an-
skuelser som disse?” Mon ikke vi kan for-
udsige afgørelsen, hvis svaret var ja! 

Jørn 

Sådan så der ud, da For-
eningen tog på udflugt til 
De små haver i Pile alle.  
De findes stadig og er et 
yndet sted fra påske til 
oktober. 

Foreningen ønsker  
alle en glædelig  

påske 
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Regnskab for DGM 2021 

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2021 2020 

Indtægter:     

Kontingenter m.v. 27.916 27.300 

Aktieudbyttet 115.513 66.072 

Realiseret  kursgevinster 26.719 0 

Urealiseret kursgevinster 579.686 676.154 

I alt indtægter 749.834 769.526 

Udgifter:     

Afskrevne kontingenter 1.000 1.025 

Administrationsomkostninger 76.111 67.000 

Fester og arrangementer, nettoudgift 81.947 67.976 

Lokaleudgifter 7.734 7.005 

Repræcentation, gaver, jubilæer 10.470 2.413 

Vajsenhusianerbladet, tryk og distribution 11.865 12.247 

Diverse udgifter 6.471 6.903 

I alt udgifter 195.598 164.569 

      

Årets resultat 554.236 604.957 

      

Årets resultat er disponeret iflg. Vedtægter:     

Uddelt støtte: 5.000 0 

Overført andel resultat til bunden kapital:     

Renteafkast og realtiseret kursregulering, 25% heraf 180.480 185.556 

Overført til disponibel kapital, resterende resultatandel 368.756 419.401 

ialt 554.236 604.957 

      

Balance pr. 31. december     

Aktiver:     

Tilgode udlæg Det Gode Minde Legat samt øvrig tilgodehavender og for-
udbetalinger 

18.808 4.620 

Likvider: 106.568 176.237 

Inv.beviser, aktier, obligationer, opgjort til børsværdi 5.815.299 5.212.095 

I alt aktiver 5.940.675 5.392.952 

Passiver:     

Gæld     

Mellemregning legatet 12.548 12.548 

Skyldige omkostninger 8.150 11.763 

forudindbetalinger 2.100 0 

Gæld ialt 22.798 24.311 

      

Egenkapitaler:     

Bunden kapital:     

Kapital primo 4.513.159 4.327.603 

Overført andel af årets resultat 180.480 185.556 

I alt bunden kapital 4.693.639 4.513.159 

      

Disponibel kapital     

Egenkapital primo 855.482 436.081 

Overført andel af årets resultat 368.756 419.401 

I alt disponibel kapital 1.224.238 855.482 

I alt egenkapital 5.917.877 5.368.641 

  I alt passiver 5.940.675 5.392.952 
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Budget 2022 

Konto nr. Tekst Budget 2021 Budget 2022 

  Indtægter:     

1020 Modtagne gaver     

1023 Aktier-/investering     

1025 Aktieudbytte 70.000 70.000 

1030 Kontingent 
25.000 

25.000 

  Indtægter i alt 95.000 95.000 

  Omkostninger:     

1320 Trykning af blad 15.000 12.000 

1330 Distribution af bladet 6000 2.000 

  Indscanning af vajsenhusianerbladet 20.000 20.000 

    41.000 34.000 

2209 Brandvagt DKV 2.000 2.000 

2210 Legater 15.000 15.000 

2212 Gaver og blomster 3.000 5.000 

2213 Klassefester og jubilæer 3.000 3.000 

2214 Bestyrelsesmøder 5.000 7.000 

2215 Generalforsamling 3.000 4.000 

2222 Sommerudflugt 5.000 6.000 

2223 Gl. elevdag 4.000 4.000 

2226 Teater  6.000 5.000 

2280 Bankospil  6.000 4.000 

2280 Bowling 7.000 7.000 

2283 Stilftelsesfest ulige år 2021 50.000   

2284 Stilftelsesfest lige år 2022  70.000  

    109.000 132.000 

2751 Det kongelige vajsenhus 4.000 5.000 

2754 Skattefri godtgørelser 19.600 25.000 

2770 Småanskaffelser 1.000 1.000 

2752 Honorar og lønninger  10.000 20.000 

2800 Hjemmeside 21.000 2.500 

2812 Forsikring 5.500 5.000 

2813 Abonnementer + kontingenter 8.000 10.000 

2814 Porto og gebyrer 1.000 2.000 

2816 Bankomkostninger og mobilepay 5.000 5.000 

2817 Revisor 6.000 6.000 

2820 Kontorartikler 5.000 5.000 

2822 Tab på debitorer 1.500 1.500 

2823 Reparation og vedligehold inventar 1000 1.000 

2824 Transport og parkering(taxi) 1.500 1.000 

2825 Lagerleje/opbevaring af arkiv 7.500 9.000 

2830 Andre bankomkostninger, NETs 3.000 3.000 

      

  Øvrige omkostninger i alt 81.700 99.500 

  Samlede indtægter 95.000 95.000 

  Samlede udgifter -231.700 -265.500 

  Resultat -102.004 -165.500 
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Årgang 2017:  
 
Emil Hjorth Blichmann 
Lucas Hugan 
 
Årgang 2013: 
  
Augusta Højager Olsen 
 
Foreningen byder velkom-
men til de tre nye medlem-
mer. 
 
 
 

Nye medlemmer 

Kommende arrangementer 

Vi henleder opmærksomhe-
den på, at en af vores for-
nemste opgaver er at hjæl-
pe tidligere elever med øko-
nomisk støtte til mange for-
skellige formål. 
Er man studerende og skal 
på studietur eller købe dyre 
bøger, kan man få hjælp af 
vores forening. 
Hvis man er kommet i en 
situation, hvor man har 
svært ved at klare en øko-
nomisk krise, er der også 
hjælp at hente. 
Ansøgningsskemaet finder I 
på vores hjemmeside 
 

www.detgodeminde.dk 

 
I december var landet luk-
ket ned. I hvert fald blev 
vores mandagsmøde aflyst. 
Nu har vi åbent samfund, 
og vi håber, det fortsætter: 
 

Mandag d. 5. december 
2022 

 
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  

 

Ansøgning om legat Mandagsmøde 

Torsdag d. 28. april 2022 
 
Generalforsamling 
 
Lørdag d. 21. maj 2022 
 
Gammel elevdag 
 
Lørdag d. 18. juni 2022 
 
Stiftelsesfest 

 
Efterlysning 

 
Der er snart generalforsam-
ling, og vi mangler nye fri-
ske medlemmer til aktivi-
tetsudvalget. 
Der er sikkert også andre 
steder, hvor nyt blod ville 
være gavnligt. 
Så mød op og gør din ind-
flydelse gældende. 


