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100
DET GODE MINDE

Den 31. oktober 1902 udsendte ”Det Gode
Minde” det første nummer af ”VAJSENHUSIANERBLADET”, der siden har
stået som et smukt og betydningsfuldt led
i foreningens liv.
Tanken var ikke ny, allerede i 1895 havde
DGMs daværende formand, W. Agerbundsen, foreslået udgivelsen af et medlemsblad, men sagen vandt ikke tilslutning, tiden var ikke moden for det.
Nu kom det endeligt. Bladet begyndte på
side 1 med følgende:
»Sæt ryg mod ryg,
hold ved som en mand,
ja både i alvor og gammen,
den byrde du ene ej løfte kan,
den kan vi vel løfte sammen.
Når vi i dag for første gang udsender
vort eget blad til alle de brødre og
søstre, vi kender, så kunne ovenstående træffende ord, som findes i den
smukke kantate, som forstander
Charles Gandrup for nogle år siden
skrev ved de unges indførelse i ”Det
Gode Minde”, være det motto, som
vi altid burde have for øje, og som
altid skulle hjælpe at drive værket.
Dette nye foretagende inden for foreningen, formener vi vil bringe et
yderligere bindeled for alle dem, som
står i taknemlighedsgæld til Vajsenhuset.«

Man havde dengang fundet den rette
mand, til at gå i gang med dette ikke ringe
arbejde.
Den første redaktør blev Johs Madsen, og
han var sin opgave voksen. Annoncebagsiden gav ikke meget overskud, men
han klarede det fint. Bortset fra nogle få
år var han redaktør indtil1930, hvor han
trak sig tilbage. Hans efterfølger blev
Poul Truelsen, som også blev en betydningsfuld person i foreningens liv. Johs.
Madsen skrev en gang følgende vers:

Torsdag den 18. april kl. 19:00 PRÆCIS
i Festsalen, Det Kgl. Vajsenhus
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1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
a) Forelæggelse til godkendelse
b) Fastsættelse af kontingenter
4. Indkomne forslag
5. Valg
a) Formand:
René Fleischer (årg. 88), villig til genvalg
b) Bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Presutti (årg. 57), villig til genvalg
Inger Riska Cervino (årg. 60), villig til
genvalg
c) 2 suppleanter til bestyrelsen:
Birgitte Tøjberg (årg. 70) og Susanne Reimert
(årg. 71), villig til genvalg
d) Redaktør:
Henning Aksby, (årg. 34), villig til genvalg
Suppleant:
Michael Aarøe-Ebersted (årg. 74), villig til
genvalg
e) Ekstern revisor: Revisor Søren Pedersen,
bestyrelsen foreslår genvalg
f) Kritisk revisor: Jørgen Cervino (årg. 52)
villig til genvalg
1 suppleant: Inge Rødgaard (årg. 43)
6. Eventuelt

Alle der ikke er i kontingent-restance har adgang.
Vær aktiv i din forening - deltag i generalforsamlingen!
BEMÆRK: Vi begynder kl. 19:00 - PRÆCIS!
Generalforsamlingen afsluttes med en let anretning og øl/vand.

»Der er ej flere tilbage
af dem, som dengang var med
i fjerne og festlige dage,
da DGMs fødsel fandt sted.
Om fortids piger og drenge,
der mødtes i lindenes gård,
end toner mindernes strenge,
de navne vil leve så længe,
”Det Gode Minde” består.«
For de yngre årgange skal oplyses, at
lindenes gård var Vajsenhuset, da det lå i
Købmagergade 44, indtil 1875.
Det vil føre for vidt at nævne alle redaktørerne op gennem årene, men nævnes
skal Viktor Thomas, årgang 1933, Sv.
Aage Lundahl, ”Någe”, gift med Tulle,
årgang 28, Hans Ulbæk, årgang 1942,
Jørgen Fritche, årgang 1947. De har
alle har gjort en bemærkelsesværdig indsats i DGM. Også den nuværende formand har været redaktør - nemlig for 10 år
siden, da bladet fejrede sin 90 årsdag med
en reception hos Jørgen Fritsche.
red.

DET KGL. VAJSENHUS’
275 års
jubilæumsarrangement for
DGM’s medlemmer
I anledning af Det Kgl. Vajsenhus’ 275 års jubilæum i år,
vil uge 41 være præget af forskellige
jubilæums-arrangementer.
D. 7. oktober bliver dagen, hvor vi sammen med DGM’s
medlemmer fejrer skolens jubilæum.

Kl. 10.00
afholder Københavns Biskop Erik Norman Svendsen
festgudstjeneste i Københavns Domkirke
for skolens elever og ansatte.
Alle DGM’s medlemmer er velkomne.

Kl. 18.00-22.00
er der mandagsmøde med festligt samvær og
buffet m.m. i skolens nye sal.
Redaktøren 1902

Tilmelding:
DGM medlemmer kan tilmelde sig ved indbetaling af
kr. 125,00 på gironummer 605-2568 eller på check.
I begge tilfælde bedes navn og årgang angivet
klart og tydeligt.
De 125,- kr. dækker buffet samt 1/2 fl. vin.
Man er ikke tilmeldt, før betalingen er indgået.
Da pladsen er begrænset,
gælder “først til mølle” princippet.
Redaktøren 2002

Vajsenhusets stiftelsesfest
Som det ses af VAJSENHUSETS annonce inviteres alle DGMs medlemmer
til d. 7. Oktober. Man har denne gang
begrænset det til vore medlemmer, idet
brandvæsenets regler sætter en begrænsning for antallet af deltagere. Ved
mandagsmødernes 100 års jubilæum var
der adgang også for ikke-medlemmer.
red.

Skolens adresse:
Nr. Farimagsgade 51
1364 København K
Tlf.: 33 93 03 26

Stiftelsesfesten

Det sku vær' så godt, og så' det faktisk skidt!

En hyggelig aften med 90 deltagere.
DGM-ere er altid dejligt oplagte til den
årlige festaften i vores fælles forening.
Kjeld Bendix - fra den rigt repræsenterede årgang 53 - var toastmaster, og man
mærkede tydeligt, at Kjeld i det daglige
er vant til at styre livlige børn på en god
og humoristisk vis. At Kjeld også er en
god visesanger, fik vi et morsomt bevis
på. Kjeld er uforlignelig til dette.
Der var gode festtaler fra såvel DGMs
formand René, tidligere formand Jørgen,
og skolens forstander Martin. Sidstnævnte
fortalte naturligvis om, hvad hans hjerte
er fuldt af - nemlig byggesagens status,
herunder, at vi til næste mandagsmøde
ville få forevist den nye skolebygning
med indretning og møblering, hvilket i
øvrigt var interessant og imponerende jeg kan tilføje ”sikken et køkken” hørte
jeg flere sige. Tilbage til festen.
Vi fik dejlig veltillavet middag og ros for
denne. Dog kan jeg forstå, at nogle ikke
var så heldige som flertallet, og dette var
jo beklageligt, men ikke tilsigtet. Opdækningen var gjort anderledes end sidste år af hensyn til rumluft, især for ikke
rygere.

144 års stiftelsesfest - hvid skjorte, slips,
mørkt tøj, nypudsede sko - det skal blive
en rigtig fest .
Men nej - det blev en skuffelse - igen.
Trods annoncens påstand om at restaurant ”Dueslaget” havde lovet bedre plads
denne gang, var der stadig trængsel, og
mere ”luftigt” kniber det gevaldig med,
når vi befinder os i et lavloftet lokale.
3-retters-festmenu !!
Når gæsteprisen er sat til 700 kr. og der
skal være lidt til musiker og diverse, er
der vel 600 kroner tilbage til menu incl.
vin, kaffe med avec og natmad. Det er
horribelt for den gang cafeteriamad, der
blev serveret. Forretten var så kold, at vi
ved vort bord var imponeret over restaurantens frysekapacitet. Tænk, at de kan
servere 90 tallerkener taget direkte fra
fryseren med laks og pynt, ja, selve brødet havde været med på køl.
Efter denne kulinariske oplevelse kom
der kartofler og sauce på bordet. Hjemme
hos os sker det, men sjældent, at vi for at
slippe nemt over middagstilberedningen,
hiver en pose råstegte kartofler fra IRMA
op af fryseren. Ind i ovnen - 15 minutter
- færdigt arbejde. Én gang har vi forsøgt

at varme resterne dagen efter, men ak,
resultatet blev som i Dueslaget : brændte,
krympede og hårde. Ok, vi fik først kødet
så lang tid efter, at kartoflerne kunne
spises som kolde snacks.
Værre var det med saucen. Kold sauce til
- indrømmet lækkert kød - bvadr. Dessert:
kiksekage med is. Det var en oplevelse,
som hos os – årgang 38 – vakte minder om
vor skoletid, hvor kiksekage var et hit.
Det var vel også dengang softice blev
introduceret i Danmark. Men der er nu
forskel på rigtig softice og halvsmeltet is.
Formanden udtrykte i sin festtale glæde
over, at så mange var mødt op, og han
håbede, at vi næste år blev mange flere.
Hvis det bliver i Dueslaget, må jeg desværre meddele, at vi fra årgang 68, det vil
sige i hvert fald 9 personer, vil afholde
vores egen stiftelsesfest d. 3. lørdag i
januar 2003, et eller andet sted, hvor der
er albuerum, og hvor maden er i orden. Vi
betaler gerne lidt mere, når der skal være
fest.
PS: Tak til toastmasteren, som trods alle
odds formåede at skabe en god stemning.
Med vajsehilsen,
John Gervin-Andersen

Indvielse af den nye skolebygning

Vores banner var naturligvis også med.
Formandens vigtigste job inden festen
var at hente dette i vores nye domicil og
stille det op. Her sættes billede af banner
ind.
Restaurant Dueslaget havde skænket foreningen 6 gavebreve med 4 middagsbufffeter i hvert brev til udlodning blandt
deltagerne. En af vinderne var toastmasteren, og det var fortjent. Et medlem
mistede efterfølgende sit gavebrev og
restauranten gav det pågældende medlem et nyt gavebrev, hvilket må siges at
være fin service. Feststemningen var i
hvert fald til stede, snakken og dansen gik
livligt, og for de sidste var det svært at gå
hjem, og det var jo dejligt. Det vigtigste
er, at vi er samlet, og at samværet er i
DGMs regie.
Det er foreningens formål i al sin enkelthed. Til lykke, DGM, med endnu en
fødselsdag, og tak for en hyggelig aften.
Inger

Mandag d. 4. Februar blev den nye skolebygning taget i brug af eleverne. Børnehaveklasserne og de yngste klasser, som
bygningen er beregnet til, var stillet op i
gården på en lang række. Elevrådsformanden for det lille elevråd, en dreng
fra tredie klasse, klippede den røde snor
over, og eleverne myldrede op af trappen.
Ud for hvert klasseværelse blev der klippet en rød snor over, og eleverne råbte et
trefoldigt hurra for hvert klasseværelse,
og eleverne med deres lærer tog klasseværelserne i brug med det samme. Kort
før kl. 9 samledes alle eleverne i den nye
flotte store gymnastiksal og sang mor-

gensang, sammen bad man Fader Vor.
Det var virkelig en minderig dag. Byggeriet har varet i over 1½ år, og har kostet ca.
36.000.000 kroner,
eller ca. 120.000 kr. pr. elev. Søndag d.
10. Februar blev de 6 pavilloner i skolegården, som nu havde tjent som klasseværelser i byggeperioden, hejst op over
den gamle skolebygning og sat ned på
blokvogne i Farimagsgade, gaden var
delvis afspærret, og de elektriske luftledninger nedtaget. I vinterferien blev der
lagt ny asfalt på en del af skolegården, så
nu har eleverne igen hele skolegården at
lege i igen.
red.

Vajsenhusianernes Forening

DET GODE MINDE
Formand:
René Fleischer , årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

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

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Mariehøj 88
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Tlf. 36 72 17 85
Linda Dederding, årg. 1992
Ringtoften115, st.tv.
2740 Skovlunde
Tlf: 44 91 92 95
Niels Danhøj, årg. 1990
Valbygaardsvej 79, st.tv.
2500 Valby
Tlf. 36 17 19 04
Web-adresse:
www.detgodeminde.dk

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.

To millioner kroner

Dødsfald

Forstander Martin Agerbak oplyste i sin
tale ved vor stiftelsesfest, at Inger Linde,
årgang 1934 havde testamenteret to millioner kroner til Vajsenhuset.
Årgang 1934 er vel den årgang, som op
gennem årene havde det bedste sammenhold. Klassen mødtes mindst hver femte
år og gerne til runde fødselsdage. Sidste
gang - så vidt jeg husker - vi så Inger
Linde, var til vores 20 års skolejubilæum.
Hendes broder, Knud, udgik af skolen
1936.
Æret være hendes minde!
Henning

Mimi Jacobsen, f. Krøll, årgang 1933.
Arne Aaboe Sørensen, årgang 1935, Arne
udgik fra Musikkonservatoriet solistklasse som violinist.
Knud Hede Sørensen, årgang 1953.
Klaus Brahl.
Viceskoleinspektør Per Brasen.
Æret være deres minde!

Bestyrelse og Redaktion
ønsker alle medlemmer

Foreningens mobiltelefonnummer,
26 88 00 11, vil fremover være foreningens eneste telefonkontakt for
medlemmerne til bestyrelsen og den
skal anvendes ved enhver
kontakt.

en god Sommer !

Legatuddeling !
Næste legatuddeling finder sted i maj
måned.
Ansøgningen skal være skrevet personligt af ansøgeren, og kontingent for 2000
til DGM skal være betalt.
Ansøgningsfristen er 30. april 2002.
Det er naturligvis for alle medlemmer,
uanset hvor de bor.
Ansøgningsskema kan rekvireres på Det
Kgl. Vajsenhus på telefon 33 93 03 26,
hos DGM på telefon 26880011 eller på
DGMs Web-adresse.
Der kan søges til mange formål f.eks.
hjælp til bolig, varme, istandgørelse, studiehjælp, studierejse til udlandet - eller et
akut behov af hvad art det måtte være.
HUSK at meddele i ansøgningen, hvornår du gik ud af skolen, dit CPR-nr.,
ligesom din adresse skal være angivet,
helst med evt. telefonnummer.
Ring ikke for at høre om hvordan resultatet er blevet. Det besvares ikke pr. telefon. Alle ansøgere får direkte besked.
Bestyrelsen

Legater og SU
Har du i 2000 fået udbetalt skattepligtige legater, der er givet med
uddannelsesformål for øje, kan du få
forhøjet dit årsfribeløb.
Du skal skrive til SU styrelsen og
søge om forhøjelsen.
Inger Linde

Per Brasen
Et fortjent æresmedlem er nu afgået ved
døden. Per var i en årrække DGMs eneste
kontakt til Vajsenhuset, og det siger vi
ham tak for. På et tidspunkt havde bestyrelsen svært ved at finde en ny kasserer,
der magtede de dengang især vanskelige
legatregnskaber og også her viste Per sin
positive indstilling til foreningen. Per og
Åse boede i deres sidste år i Nykøbing Sj.,
men i de senere år mistede foreningen
kontakten med dem.
Æret være Per Brasens Minde!
Bestyrelsen



Det Kgl. Vajsenhus
afholder

FORÅRSKONCERT
Onsdag d. 17. april kl. 19.00
i
Vajsenhusets nye
Gymnastiksal
Billetter kan købes ved indgangen
eller på skolens kontor
fra mandag den 23. april

Voksne: 25 kr.
Børn: 15 kr.
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