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Det Gode Minde’s

143 ÅRS
STIFTELSESFEST
Lørdag, den 20. januar 2001 kl. 18:00
i

Restaurant “Dueslaget”
Auroravej 2, Rødovre
v/ Damhuskroen - Tivoli
Formanden byder velkommen ca. kl. 18:10
Umiddelbart derefter:
3-retters-festmenu
Vin ad libitum
Kaffe med cognac eller likør
Fri bar
Natmad kl. 24.00

Pris pr. deltager kr. 175,- for medlemmer og evt. ledsager
Gæstepris kr. 700,Tilmelding sker ved betaling med check til kassererens adresse eller pr. giro
senest den 31. december 2000 til:

Girokonto 1 02 03 90
DET GODE MINDE
2610 Rødovre
Husk at skrive medlemsnr. (evt. årgang) og telefonnummer
NB! Ingen hindring for dårligt gående, da restauranten ligger i gadeplan.

Hvor er Auroravej?
Kommer man fra København, er Auroravej
den første vej på højre hånd efter Damhustivoli. Busserne 1-22-28-123 samt 550S
holder nær Auroravej. Fra Rødovre Sstation linie 1., og fra Hvidovre station
linierne 22-129 og132. ca. 1 km.
red.
Skovturen
Den 19. August kørte tre hestetrukne udflugtsvogne med 28 personer en dejlig tur
gennem dyrehaven. Man så kronhjorte,
sikahjorte og dådyr i massevis, ikke
Eremitageslottet at forglemme.
Desværre er mange af de gamle bøgetræer
døende, men skoven er stadig usædvanlig smuk. Vejret var tørt og dejligt.
Efterpå spise man sin medbragte mad i
Pølsekroen ved små borde, man kunne
måske nok have ønsket sig et stort fælles
bord.
Da frokosten var overstået, gik de fleste af
gæsterne på Bakken, med alt hvad det
medførte.
en deltager
Vajsenhusets Stiftelsesfest
Den 11. oktober i år var en særpræget dag.
Så vidt jeg har kunnet konstatere, er det
første gang i 175 år, at der ikke har været
den sædvanlige festdag.
Årsagen var naturligvis, at det påbegyndte
byggeri ikke gav mulighed herfor, man
manglede simpelthen tilstrækkelig plads.
Det medførte andre aktiviteter, såsom
biografture, m.m.
Endvidere var skolens udmærkede blæseorkester rejst til Tyskland for at give
koncert der.
red.
Bowling
25 var mødt til bowling lørdag d. 7. oktober i Axelborg Bowling Center. Både de
som kunne ramme keglerne, og de som
ikke kunne ramme, havde en virkelig
fornøjelig eftermiddag.
Bagefter var der middag. Da bestyrelsen
syntes at alle havde gjort en god og ihærdig indsats, bød foreningen på vin. Middagen var god, men man nåede at blive
sulten mellem første og anden ret.
Ved vort bord var der to som ikke drak
rødvin, hvilket pålagde de øvrige ekstra
forpligtigelser - flaskerne skulle tømmes.
Det siges, at en af deltagerne sang hele
vejen hjem.
red.
Efterlysning!
Det Kgl. Vajsenhus mangler 10-15 års
klassebilleder fra skoleafslutningsåret (ca.
1960 – 1975).
Kontakt venligst undertegnede, hvis du
har dit årsbillede liggende.
Inger (36 70 77 50)

Internet
Det Gode Minde skal, som meddelt på
generalforsamlingen, følge med udviklingen. Derfor er vi også kommet på
Internettet. Vi er stadig i opstartsfasen,
men hjemmesiden er aktiv. Flere personer har allerede besøgt vores hjemmeside.
Hvad kan du så på DGM’s hjemmeside:
Du kan:
- læse eller hente Vajsenhusianerbladet,
- hente legatansøgningsskema,

- læse det seneste årsregnskab,
- finde medlemsliste,
- eller gøre dig bekendt med aktiviteter, m.m.
Du har også mulighed for at skrive til
bestyrelsen, hvis du har indslag til bladet,
kommentarer til forbedringer af hjemmesiden eller bare har lyst til at sende os en
hilsen.
Vi arbejder fortsat på at forbedre mulighederne på hjemmesiden.
IT-udvalget

Den gamle gymnastiksal
Vi skrev i juni, at når næste blad udkom,
ville gymnastiksalen været jævnet med
jorden. Så let gik det nu ikke.
Besværligheder med bygningsmyndighederne medførte, at byggetilladelsen
først forelå d. 29. september. Fjernvarmeledningerne i gården blev dog omlagt i
sommerferien.
Den 7. august løftede en kæmpekran i
Nansensgade de fire pavilloner op over
den gamle gymnastiksal. Hver pavillon
kom i to halvdele, og allerede næste dag
var de klar til indflytning. De skal bruges
til tre klasseværelser og et kontor, og de
er nu i fuldt brug.
Som det ses på de billederne, er pladsen
blevet noget trang i skolegården. Byggeriet er således blevet et par måneder forsinket, og det forventes først helt færdigt
om et år. Selve hovedhuset er formentlig
færdig til sommerferien.
Arkitektonisk vil bygningen nok stikke
lidt af fra Nansensgades øvrige gamle
bygninger, som er opført omkring 1880,
og der har da også været indsigelse mod
byggeriet fra beboerne i kvarteret. I det
medlemmerne tilsendte eksemplar af
Vajsenhusets årsberetning, kan det nye
byggeri ses på side 6 og 7.
red.

Herved indkaldes til

DET GODE MINDE's
Generalforsamling
i Vajsenhusets festsal
torsdag den 19. april 2001
kl. 19:00
Dagsorden i henhold
til lovene.
HUSK AT forslag
til behandling på
generalforsamlingen
skal være
formanden i hænde
senest den 1. januar 2001.
Mød nu op!
DGM er også dig!

Aktivitetskalender
DET GODE MINDE

Det Kgl. Vajsenhus

20.01 Stiftelsesfest

kl. 18:00

04.12 Mandagsmøde

kl. 19:30

19.04 Generalforsamling

kl. 19:00

05.02 Mandagsmøde

kl. 19:30

05.03 Mandagsmøde

kl. 19:00

Vajsenhusianernes Forening

DET GODE MINDE

Formand:

Inger Riska Cervino, årg. 1960
Slotsherrens Have 115
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 77 50

Næstformand:
Rene Fleischer , årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Mariehøj 88
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Tlf. 36 72 17 85
Jette Henriksen, årg. 1955
Borgdal 22
2770 Kastrup
Tlf. 32 51 98 31
Niels Danhøj, årg. 1990
Valbygaardsvej 79, st.tv.
2500 Valby
Tlf. 36 17 19 04
Web-adresse:
www.detgodeminde.dk
Foreningens mobiltelefonnummer,
26 88 00 11, vil fremover være foreningens eneste telefonkontakt for
medlemmerne til bestyrelsen og
den skal anvendes ved enhver
kontakt.

Dødsfald
Knut Jepsen, årgang 50, døde d. 28. august.
Hilborg Christoffersen, f. Pedersen årgang 25, døde den 25. oktober.

Undgå afbrydelse i tilsendelse af Vajsenhusianerbladet ved flytning:
Gå på det lokale posthus og udfyld et portofrit flyttekort.
Skriv 3832 Vajsenhusianerbladet. Giv også besked til kassereren.

Hvor er dine gamle klassekammerater?
Hvis du har mistet kontakten med nogle
af dine klassekammerater, eller du måske
har lyst til et gensyn med hele klassen, er
her lidt tips om hvordan du kan finde frem
til deres nuværende adresser.
Forleden lykkedes det vores årgang 1943
at mødes igen for første gang, og derfor
kan jeg fortælle lidt om hvordan man
bærer sig ad.
Det første stykke af vejen kommer man
naturligvis gennem personlige kontakter, telefonbogen osv. Hvis I er årgang
1961 eller senere, er det let at komme
videre da skolens kontor har elevernes
daværende adresse og fødselsdato. Med
disse oplysninger kan Folkeregistret mod
et gebyr på kr 52,- per person finde den
nuværende adresse.
For vores vedkommende måtte vi - og det
samme gælder for årgange til og med

1960 - finde disse oplysninger i Rigsarkivet. Med en tilladelse fra Forstanderen
kan man ansøge om at få adgang (som er
gratis) til Rigsarkivets materiale: Det kgl.
Vajsenhus, B-02, Elevkartoteket A-Å [lb.
nr. 70-87]. Dette kartotek er interessant
læsning, og da det indeholder en del
personlige oplysninger, får man tilladelsen på betingelse af at man kun vil benytte materialet med det formål at opsøge
gamle klassekammerater.
Således gik det til at tretten gamle - 72årige - klassekammerater kunne møde
hinanden på skolen til et gensyn efter 57
år.
En uforglemmelig oplevelse - men mere
herom i næste nummer.
Johs. Due Jensen
Årgang 1943

Æret være deres minde.

Bestyrelsen
og
redaktionen
ønsker alle vore
medlemmer en
rigtig glædelig Jul,
samt alle
gode ønsker
for jer i det nye år.

Julefesten 1907 i den gamle gymnastiksal. Til højre ses musiklærer Hans J. Larsen,
bagved står forstander Charles Gandrup. I midten ses gymnastik- og danselærer
krigsassessor Waldorff, og til venstre for ham står Chr. Ottesen.
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