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Vajsenhusianerbladet
udgivet af foreningen

DET GODE MINDE

Bestyrelsen
og
Redaktionen
ønsker
alle
medlemmer
en god påske
samt
en god pinse

Det Gode Minde
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 19. april 2018 kl. 18.30.
Det kgl. Vajsenhus, Festsalen.
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
a) Regnskab 2017 DGM Forelæggelse til godkendelse
b) Regnskab legat 2017
c) Fastsættelse af kontingent 175 kr.
Budgettet for 2018 fremlægges.

4.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5.

Valg
a) Formand
John Brun villig til genvalg
b) Bestyrelsesmedlemmer
Michael Mattsson
Villig til genvalg - dog ikke til kasserer
c) Suppleanter til bestyrelsen
Tonny Bonne villig til valg
Augusta Højager Olsen villig til genvalg
d) Redaktør
Birgitte Tøjberg (villig til genvalg)
e) Redaktørsuppleant
f) Ekstern revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Aksel Christensen
g) Kritisk revisor:
Ulrich Carlsen (villig til genvalg)
h) Kritisk revisorsuppleant:
Rene Fleicher, villig til valg.
i) Aktivitetsudvalg
Evt.

6.

Smørrebrød, øl eller sodavand til alle fremmødte, som har betalt
kontingent. Tilmelding til generalforsamling
senest d. 9. april 2018 til Michael Mattsson
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Redaktøren skriver….
Tænk engang - sidste år ved denne tid skrev jeg: Den første forårsmåned er over os - og de mange forårsblomster pibler op af jorden.
Årets første blad er på gaden, og for første gang i lang tid må vi
nøjes med 8 sider.
Det må vi så igen - og endda med hiv og sving. Jeg opfordrer igen
til indlæg fra jeres side. Bestyrelsen takker for ros angående vores
fest, og det kunne da have været dejligt, hvis der kunne trykkes
nogle af de kommentarer i bladet, så vi alle kunne læse dem.
Regnskabet er ikke nået frem til at blive trykt her i bladet, så det må
I læse på nettet, hvis I vil være godt forberedt til generalforsamlingen.
Husk at melde jer til af hensyn til bestilling af mad.
Og så vil jeg her fra min ”redaktørstol” ønske jer et godt forår og en
lang og varm sommer.
redaktøren

Blad søger ejer
Nu er endnu et blad på gaden,
MEN vi får rigtig mange blade retur både
pr. brev, men også pr. mail. Der er formentlig en del af jer, som er flyttet inden
for de sidste 5-10 år, og som har glemt at
melde adresseflytning til foreningen eller
har skiftet mailadresse. Hvis I er i tvivl om
dette, så kontakt mig venligst, så vi kan få
rettet vores oplysninger, og du kan få dit
blad tilsendt.

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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Formanden tager ordet.
Lad det være sagt med det samme: ”Det har, set
fra Bestyrelsens side, været en stor succes.” Udvalget kom til at bestå af Asta Madsen (’58),
Vibeke Andersen (’65) og Jørgen Østergaard
(’59).
De barslede meget hurtigt med en plan bestående af idéer og forslag, som Bestyrelsen umiddelbart kunne se Foreningens medlemmer deltage i.

Det har været et stort privilegium at tjene Vajsenhusianernes Forening Det Gode Minde som Formand siden den seneste Generalforsamling.
Opgaverne fordelte vi ret hurtigt i mellem os.
Hanne Presutti fik opgaven med at forankre Festog Aktivitetsudvalget. Michael Mattsson fik hvervet som kasserer, Ditte Rødgaard blev bindeled til
Redaktører for henholdsvis Vajsenhusianerbladet
og Hjemmeside.

Svendestykket var naturligvis afholdelsen af
årets Stiftelsesfest, der også markerede Foreningens 160. fødselsdag. Det blev et brag af en fest
med underholdning fra både det klassiske som
det populære repertoire. Opgaven bestod i at
skabe den bedst mulige fest indenfor et budget,
som tillod en relativ lav egenbetaling fra de deltagende medlemmer. Det synes jeg, Udvalget
slap rigtigt godt fra. Der var tænkt ”ud af boksen” for at finde rammer for festen, med et fornuftigt niveau for både menu og betjening. Fra
Bestyrelsens og min side skal der lyde en stor
tak for indsatsen.

Derefter var der kun tilbage at være Formand, og
da man ikke skulle kunne noget særligt for at bestride den post, så tog jeg mig af det.
Nu er det ikke første gang, jeg er med i bestyrelsen for denne hæderkronede forening. Det har
unægtelig gjort det noget nemmere, for de øvrige
medlemmer er jo heller ikke uprøvede i den opgave, det er at opfylde Foreningens Love – særlig
den del, som lyder ”…at afholde selskabelige
sammenkomster”.

Skulle der nu sidde nogen med lyst og interesse
for at deltage i Fest- og Aktivitetsudvalget, så
mød op til Generalforsamlingen. Den vil vi benytte til at rekruttere nye medlemmer til udvalget. Deltagelsen er ulønnet; men som alle ordentlige Vajsenhusianere ved, så kan lykken
selv i den ringeste vrå, arbejdets frugter på bordet bære.

På sidste Generalforsamling fik bestyrelsen og jeg
mandat til at supplere os med Bestyrelsesmedlem
og Suppleanter. Det har vi gjort med Tonny
Bonne (’57) og Augusta Olsen (’12). Ambitionen
er naturligvis, at Augusta vil kunne fange de yngre årganges interesse. Det første forslag har allerede set dagens lys. Augusta har foreslået, at der for
hver afgående klasse skal findes en årgangsrepræsentant, hvis opgave det er, at bevare kontakten til
sine klassekammerater.

Så med denne lille strofe, vil jeg slutte mit lille
indlæg med en opfordring til at deltage i Generalforsamlingen – om ikke andet så for at få et
hyggeligt måltid mad med andre Vajsenhusianere. Foreningen gi’r.
John Brun årgang 77

Fest- og Aktivitetsudvalget var en af de forandringer, der blev drøftet på Generalforsamlingen.

Måske også lidt sødt?
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Teaterudflugt 2018

Dette er ”Teaterkælderen”, hvor vi skal spise, før vi skal se
den anmelderroste forestilling
The Book of Mormon med Silas Holst i hovedrollen
Fredag d. 4. maj 2018 kl 20.00
Pris pr. billet kr. 250,- uden spisning
Billetter og evt. tilmelding til spisning ved henvendelse til Hanne Presutti,
mobil 20 95 42 75 eller hanne.presutti@gmail.com

inden den 1. april 2018.
Der er reserveret borde i ”Teaterkælderen”
hvis du ønsker at spise sammen med os andre.
Betalingen kan ske på reg. 1551 konto nr. 0001020390,
eller på Mobilpay 26 88 00 11
Husk at skrive navn og årgang.
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Referat fra årets bankospil
Der var en del flere deltagere i år, og det resulterede i et luksusproblem, som var, at vi måtte melde udsolgt i vores amerikanske lotteri, og flere
måtte undvære lotterisedler. Det var jo dejligt at
så mange blev fristet af vores flotte præmier,
men kedeligt, at nogle måtte gå forgæves.

Det Gode Minde holdt sit årlige bankospil d. 16.
november 2017 i skolens gymnastiksal.
I år havde vi Søren Sloth som opråber, og dette
gjorde han også godt, hvilket vi takker meget for.
Der var som vanligt 6 spil med gevinster til både
den heldige vinder af både én, to rækker eller
hele pladen, samt sidegevinster og legetøj til det
barn, der sad nærmest vinderne.

Årets vinder af hovedpræmien var Mallory Sørensen, som er mor til en af skolens elever. Hovedgevinsten var en stor julekurv med det meste
til julemiddagen. Det var en god aften med god
stemning.

I år var de vanlige kødgevinster skiftet ud med
gavekort til Netto, hvilket var en stor hjælp og
lettelse for indkøberen. Ud over gevinster til spillene var der også vores vanlige amerikanske lotteri.

Der var desværre ikke mange DGM’ere tilstede,
men vi håber, at I vil bakke op om også dette arrangement til næste år og møde talstærkt op.
Ditte Rødgaard.

Lidt mere fra redaktøren
Her kunne have stået lidt fra vores gamle skole - vi er mange, der holder af at høre lidt om, hvad der
sker bag de gamle, røde mure. I sommer blev der for første gang åbnet for tilgang af betalende elever.
Gamle vajser rystede lidt, og der har sikkert også været adskillige, der roterede i deres grave, for hvad
ville det betyde for vores gamle skole?
Personligt har jeg altid ment, at vores sammenhold skyldtes vores fælles baggrund - nemlig at vi kom
fra et hjem med ”enlig forsørger”. Sådan vil det ikke være i årene, der kommer, en vis procentdel vil
være betalende familier med 2 indtægter. Det skal blive spændende at følge. Jeg kender personligt en af
de betalende familier, der er startet i børnehaveklassen, og de er ovenud lykkelige for at have fået muligheden for at ” gå på Vajsenhuset” - Den lille skole midt i byen.
Helt personligt ønsker jeg min skole alt mulig vind i sejlene fremover.
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Referat af Stiftelsesfest – billeder
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Referat fra Stiftelsesfesten 2018
Lørdag d. 20. januar mødtes vi på Bellahøj for at
fejre Det gode Mindes 160
års stiftelsesfest. Ved sidste generalforsamling blev
der nedsat et festudvalg,
som har arrangeret stiftelsesfesten, og jeg synes, at
de bestod deres svendeprøve.
Festen foregik på Restaurant Bellahøj hvor der var
dækket op til 50 personer.
Menuen bestod af forret,
rødt,ungefilet anrettet på
sauté af spæde spinater,
hertil muslingesauce og
tomatcoulis.
Mellemrettten var legeret
jordskokkesuppe med røget andebryst og purløg og
hovedrettten var kalvefilet
farseret med kronvildt,
hertil ristede svampe, glaserede løg og rødvinssauce. Til sidst desserten,
som var hjemmelavet æbletærte på mazarinbund,
serveret med hjemmelavet
vaniljeis og hindbærcoulis.Alt veltilberedt og velsmagende. Natmaden var
sparet væk i år, men den
var slet ikke savnet fordi
vi var rigeligt mætte fra
middagen.
Det Kgl. Vajsenhus var

desværre ikke repræsenteret i år. Forstanderen havde
meldt afbud, og afdelingslederne meldte afbud i sidste øjeblik. De er formentlig gået ned med influenza,
som det skete for en del i
januar måned. Tidligere
lærer Gervin Jensen og
Jette Halling var derfor de
eneste, der kunne repræsentere lærerstaben fra
skolen.
Igen i år fornøjede Jørn
Nielsen årgang 49 os med
gode historier om København og skolen. En rigtig
god fortæller, og sikken en
viden.
Lokalerne på Bellahøj er
smukke, men var lidt kolde
til at starte med, men da
snakken begyndte at rulle,
forsvandt kulden. Jeg må
sige, at vi DGM’ere er
godt skåret for tungebåndene, for som vanligt var
der en summen af stemmer
i lokalet
Vores festudvalg havde også sørget for underholdningen. Der var annonceret en
hemmelig gæst. Det var
faktisk to gæster, fordi
Amin Jensen havde taget
den svenske sopran Cecilia

Lindwall med. Der blev
sunget både opera og operette, og som Cecilia sagde, så elskede hun operetter, fordi hun kunne gå
rundt imellem publikum,
hvilket hun også gjorde.
Amin Jensen fortalte lidt
omkring tenorers kamp om
at nå det høje C og demonstrerede også, at han kunne. Et par jokes fik han også serveret. Efter middagen spillede Lars Pilmark
og orkester op til dans. De
spillede, som Niels årgang
1990 sagde, melodier var
fra før, han blev født. Men
de gik langsomt frem i tid,
så de har nok også ramt
melodier, som Niels kunne
nikke genkendende til.
Men lige gyldigt hvad de
spillede, blev dansegulvet
flittigt brugt.
Jeg synes, at det var en
god aften. Jeg gik hjem,
mæt, veltilpas og med
trætte dansefødder.
Bestyrelsen har siden
modtaget flere mails om,
at det har været en god aften, hvilket vi takker for
og sender videre til festudvalget.
Ditte Rødgaard

Legatuddeling
Der kan søges til mange formål fx studiehjælp,studierejse, hjælp til bolig eller af hvad art, det måtte
være. Vi understreger, at legater kun kan søges af tidligere elever fra Vajsenhuset.
HUSK at skrive i ansøgningen, hvornår du gik ud af skolen, samt CPR-nr, adresse og tlf. nr.
Ansøgningsfrist er den 3o. april 2018 og den 31. oktober 2018
Ansøgningsskema kan rekvireres på Det Kgl. Vajsenhus 3393 0326,
hos DGM tlf.nr.2688 0011
eller via vores hjemmeside www.detgodeminde.dk
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Kasserer søges

Har vi blandt vore medlemmer én,
der går med en ”kasserer” i maven,
så er der plads til at udleve drømmen i ”Det gode minde”.
Man får ansvaret for medlemskartoteket,
udsendelse af kontingentopkrævning
og daglig bogføring og betaling af
regninger.
Der afholdes ca. 7 bestyrelsesmøder
årligt.

Mandagsmøder




Mandag den 2. oktober 2018
Mandag den 3. december 2018

Foreningen håber, at det i
år bliver et tilløbsstykke i
oktober, og i december serveres der gløgg og æbleskiver, håber vi, så kom og
vær med i oktober og ønsk
hinanden glædelig jul og
godt nytår i december

Referat af Banko
Referatet kan I læse inde i bladet, så denne plads råber på indlæg
fra jer læsere. Jeg går stærkt ud fra, at der er læsere, eller hvad?
Da jeg startede i foreningen i 1967, fik jeg bladet tilsendt, og den
gang var det 1 side, og bagsiden var fyldt med annoncer.
Altså er det ikke noget nyt fænomen, at vi mangler indlæg, debat
og diskussioner.
Måske kunne man få bestyrelsen til at udlodde en biografbillet eller 2 som tak for et indlæg til næste blad.

Dette var bare en ide - jeg må nok hellere vende den med formanden, ellers kan vi jo diskutere det på den kommende generalforsamling. Jeg kan desværre ikke komme, men ordet er frit.

Mandagsmødet starter
kl. 19.30 og afholdes
i festsalen på skolen.
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