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Moltkes Palæ
Dronningens Tværgade

I år gentager vi succesen med en dejlig gourmet-middag i det smukke Moltkes Palæ.
Der er garanteret HYGGE!
Aftenen begynder med at formanden for DET GODE MINDE,
René Fleischer årg. 1988, byder velkommen.
Så skåler vi, og derefter kan gourmet-middagen nydes.
Der bliver serveret vin ad libitum, samt kaffe.
Ligesom de andre år vil der være mulighed for at danse, og hvis det ikke er noget
kan man få sig en hyggelig sludder med tidligere elever
og lærere fra Vajsenhuset.
Ved midnat serveres der natmad!
Pris for deltagelse er 300,- for medlemmer samt ledsager og 750,- for gæster.
Der gøres opmærksom på at ægtefællemedlemmer ikke kan tage ekstra
ledsagere med til medlemspris.
Tilmelding sker ved betaling med check eller giro
til kasserer Hanne Presutti
senest d. 7. januar 2005!
Giro 1 02 03 90
DET GODE MINDE
2610 Rødovre
Husk at skrive medlemsnr., årg., og tlf.nr.
Specielle ønsker ang. bordplan bedes oplyst

Bowlingtur og bankoaften
Den årlige bowlingtur
Endnu en gang havde store og små
gjort sig klar til en omgang bowling
i DGI-byen og en kongemiddag på
Hercegovina. Deltagerantallet var i år
forøget kraftigt, dejligt at se så mange
unge og ældre more sig sammen.
Et lille suk fra arrangøren. Husk at
tilmelde jer i tide, så der er god plads
til alle. Vi klarede den alligevel.
Vi mødtes ved DGI-byen kl. 17.30,
hvor DET GODE MINDE gav en
omgang til forsamlingen. Efter en halv
times hygge startede det, som vi alle
egentlig var kommet for – at vise vores
kunst på en bowlingbane!
I en time blev der intenst konkurreret
på folks talenter inden for bowling, og
jeg tror ikke, at jeg er helt gal på den,
når jeg siger, at det var gået rigtig godt
for de fleste.
Da lyset på banerne blev slukket og
skærmene gik i sort, begav vi os i højt
humør mod Hercegovina. Vi havde
ikke siddet der i mange sekunder,
før vinpropperne poppede, og alle
fik deres glas fyldt. Efter et par skåle
startede madgildet.
Størstedelen af buffeten bestod af store
og små kødanretninger, men der var
også salat og brød og andet lækkert.
Simpelthen noget for enhver smag.
Midt under middagen blev vi
glædeligt overrasket af to smukke (og
letpåklædte) brasilianske piger, der
dansede salsa for os. De to yndigheder
fik hurtigt sat gang i forsamlingen, og
så vidt jeg husker, var der en DGM´er,
som blev budt op til dans. Alt i alt var
det en rigtig succesfuld aften.

En gammel Vajsenhusianer fik æren af at danse salsa med en af de flotte piger

Den store Banko-aften
Endnu en succesfuld banko-aften løb
af stablen.
Ca. 120 mennesker var mødt op i
Vajsenhusets gymnastiksal for at
prøve lykken. Og der var da også
mange flotte præmier på spil – også
udover Den Store Julekurv.
Der var mange, der var heldige, og så
var der ligeså mange, der ikke var…
En, der var rigtig heldig, og som har
været det de sidste par år, er min
bedste veninde, Bolette årg. 2003 og
hendes familie. De sidste to år har de

Store som små var mødt op for at vise deres talent på en bowlingbane

vundet Den Store Julekurv, og i år gik
de i hvert fald ikke tomhændet hjem.
Hvad de dog ikke kunne skrabe hjem
af chokolade, and, m.m. Den familie
må være født med et guldæg i måsen!
Det var Niels, vores næstformand, der
med sin mandige røst, råbte de gyldne
tal op, og jeg tror ikke, jeg husker helt
forkert, hvis jeg siger, at hans stemme
nok knækkede et par gange – specielt,
når han skulle sige noget med 60. Men
pyt med det Niels, det underholdt
mange!

En Gyselig Vajsenhusiansk Julefortælling
Kender I alle sammen godt til
hemmeligheden i det gamle musiklokale? I ved, det lokale, der ligger
overfor fysiklokalet og som i dag
bliver brugt som et almindeligt
klasseværelse.
Nå, men hvis I ikke kender til hemmeligheden, så er det fordi at det
er den bedst holdte hemmelighed
på Vajsenhuset. Hemmeligheden
er nemlig, at bag de reoler, som
står langs med sidevæggen i det
gamle musiklokale, er der nogle
endnu ældre reoler. Og i de reoler
står der nogle bøger, som er meget,
meget gamle. Faktisk lige så gamle,
som Vajsenhuset selv. Og én af de
bøger er forbandet. Juleforbandet.
Det siges i hvert, at hvis du tager
lige præcis den bog ud af reolen, så
vækker du det gamle vajse-spøgelse,
og det kommer kun frem i juletiden.
Nu tænker du sikkert, at det er
mærkeligt, men der er en grund til
det:
For 100 år siden boede der en lille
dreng på Vajsenhuset, en glad lille
spirrevip, hvis største glæde var at
fejre julen. Men desværre for den
lille dreng hadede hans klasselærer
julen, så i to år (de to år, drengen
havde boet på skolen) havde vores
lille ven ikke kunnet få lov til at
fejre julen. Men det år, hvor den
grusomme ulykke skete, havde
drengen besluttet sig for, at han
ville indføre julen på Vajsenhuset.
Drengen fik hurtigt de andre drenge
i sin klasse med på idéen, og de
begyndte at pynte op med alt, hvad
de kunne finde. Blikdåser på snor
agerede som guirlander, og gamle
kviste blev sat sammen på en måde,
så de lignede juletræer. Der var
egentlig ikke blevet holdt jul på
Vajsenhuset før, så mange lærere
synes, at det var en rigtig god idé
med al den julepynt. Den eneste
lærer, der ikke fandt det specielt
hyggeligt, var drengens onde klasselærer. Han havde gjort det til en regel
i sit klasselokale, at man ikke måtte
sige ordet jul, og hvis man gjorde, fik
man 10 piskeslag og en eftersidning.

Derudover var han ekstra grov over
for den lille dreng, som havde sat
gang i al denne julestemning.
En dag havde drengen besluttet sig
for at pynte op i klasselokalet, det
skulle vise sig at blive den sidste
fejltagelse i hans liv, for da læreren
så det om morgenen dagen efter,
kaldte han ham ind i lokalet før de
andre elever. Han havde skubbet den
inderste reol lidt ud (den reol, som
nu står gemt bag de nye reoler). Han
fortalte drengen om en bog, der stod
i reolen i klasselokalet, hvori der kun
var juleeventyr og sagde, at drengen
gerne måtte låne den. Drengen gik
hen til reolen for at tage bogen, og
idet han gjorde det, skubbede han
drengen ind bag reolen og skubbede
den i.
Det er den dreng, der et blevet til
vajse-spøgelset, og hans lod som
spøgelse er, at hvis den forbandede
bog bliver trukket ud af reolen,
så skal han vise sig ved juletid og
dræbe julestemningen på skolen.
I februar måned sidste år skete
det så – bogen blev trukket ud af
reolen. To små piger havde fundet
den hemmelige reol i det gamle
musiklokale og trukket lige præcis
den bog ud. Og så i slutningen af
november, hvor alle Vajsenhusets
børn havde glædet sig til at se,
hvad nisserne nu havde fundet
på, skete der ikke noget. Heller
ikke noget i starten af december.
Vajsenhusianerne blev bange for,
om der måske var sket en ulykke
eller endnu værre, at der måske var
sket noget med julemanden.
Men heldigvis for julestemningen
på Vajsenhuset, var der en modig
lille pige i børnehaveklassen, der
besluttede sig for at komme til
bunds i sagen om den forsvundne
julestemning. En dag, hvor hun
havde været nede i det gamle
musiklokale, havde hun hele timen
lagt mærke til en susen, der kom
ovre fra reolerne. Da timen så
sluttede, gik hun derhen for at
undersøge sagen nærmere. Efter
hun havde stået og studeret reolerne

i meget lang tid, opdagede hun, at
der var noget andet bag reolerne.
Hun stak sine små fingre ind i en af
sprækkerne, og idet hun gjorde det,
blev hun trukket ind bag dem. I et
skyggebillede kunne hun se omridset
af en lille dreng. Hun spurgte ham,
hvad han lavede der, og om han ikke
ville med ud. Han fortalte hende sin
historie, og om hvad hans lod var
blevet. Den lille pige fik ondt af
ham og fortalte ham mange historier
fra sine juleaftener og om, hvilke
narrestreger nisserne lavede med
vajsenhusianerne hvert år. Drengen
grinte af alle hendes historier og
sagde, at hun nu havde givet ham
hans juleglæde tilbage, den glæde,
som han for 100 år siden havde
mistet. Pludselig stod de begge ude i
lokalet, og den lille dreng gav pigen
et knus, hvorefter han forsvandt til
lyden af juleklokker. Da pigen gik på
gangen, lå der slikstænger og lametta
over det hele, og alle børnene løb ud
mod skolegården, for det var nemlig
begyndt at sne!
Da den lille pige gik ud i skolegården
og kiggede op med himlen, så hun
den lille dreng sidde bag julemanden
i hans kane på vej mod Grønland.

Undgå afbrydelse
i tilsendelse af Vajsenhusianerbladet ved flytning:
Giv besked til kasseren.

Vajsenhusianernes Forening

DET GODE MINDE
Formand:
René Fleischer, årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39
Næstformand:
Niels Danhøj, årg. 1990
Valbygaardsvej 79, st.tv.
2500 Valby
Tlf. 36 17 19 04
Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Mariehøj 88
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Tlf. 36 72 17 85
DGM Mobil: 20 95 42 75

Mandagsmøder
i 2004/05
6. dec. 2004 kl. 19.30
7. feb. 2005 kl. 19.30
7. marts 2005 kl. 19.30
Benyt dig af denne mulighed for at
gense skolen og møde lærere
og dine gamle klassekammerater.

Dødsfald:

Susanne Reimert årg. 1970
Valdemar Holmers Gade 13
2100 København Ø
Tlf. 39 18 57 46

Medlemsnr. 1932001
Gerda Mygind er afgået ved
døden den 15. oktober 2004

Birgitte Tøjberg, årg. 1970
Jacobys Allé 12, 2.th.
1806 Frederiksberg C.
Tlf: 33 22 11 31

Medlemsnr. 1935005
Knud Axel Larssen er stille
sovet ind efter kort tids
sygdom.
Seneste emblem, var Axel
involveret i fremstillingen
af, til glæde for foreningens
fremtidige medlemmer.

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

Æret være deres minde.

Nye medlemmer:
1943006
1958009
1958010
1960006
1979001
1988012
1993002
1997005
1998018
2004008
2004018
2004020
2004024
2004027

Jørgen Kreutzmann
Ole Kromann Rask
Ib Andersen
Jeppe Westrup
Carol Munkers
Pernille Johannessen
Allan Borresen
Janus Gregers Møller
Miriam Møller
Camilla Kristensen
Britta Hansen
Regitze Høeg
Kristian Karlsen
Marianne Lippert

Vi ønsker alle nye medlemmer
velkommen i
DET GODE MINDE.

HUSK

Generalforsamling
13. april 2005
kl. 19.00

Bestyrelsen ønsker alle en god jul
samt et godt nytår
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