Nr. 2 juni 2022. 120. årgang

Vajsenhusianerbladet
udgivet af foreningen

DET GODE MINDE
Sommertur
Succesen fra 2021 med Showbåden, gentages.
Søndag den 21. august 2022, kl. 16.30
Mødested: Ved Stranden, v/Højbro plads
Turen varer 1 time og 10 min.
og er en kombination af havnerundfart,
Opera/Operettesang og musik.
Pris pr. deltager
Kr. 175,- pr. medlem
Kr. 175,- pr. ledsager
Kr. 225,- pr. gæst

Der er mulighed for at købe øl, vand og vin i
kiosken, inden du/I går ombord.
Betaling kan ske på mobilepay 49 24 29
Reg.1551 kontonr.1020390
HUSK Navn & årgang.
Seneste tilmelding 10. august 2022,
til Hanne Presutti 20 95 42 75
PS. Et godt råd: sæt jer ikke bagerst i båden,
der er det svært at høre sangerne for motoren.

I dette nummer kan du læse...
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Redaktøren skriver….

Sommeren står for døren, og vi har nu i mange måneder nydt frihed
for mundbind og coronapas. Nu stiger smittetallet igen, men vi
nægter at overgive os til frygten for den grimme sygdom.
Mange har valgt at tilbringe ferien i Danmark, men vi er da nogen
stykker, der vover pelsen og drager udenlands.
Vi fik igen flyttet stiftelsesfesten fra januar til juni, men personligt
håber jeg, at vi kommer tilbage til ordnede forhold og ses til januar,
da ”det ligesom er det, vi plejer”.
Bestyrelsen og jeg ønsker jer alle en god og varm sommer, og jeg
henleder jeres opmærksomhed på vores arrangementer. Det er så
dejligt at møde jer fysisk.
Og husk, hvis man vil have indflydelse, så må man stille op - der er
plads i aktivitetsudvalget.
redaktøren

UHU - kan I se, at vi
mangler et bestyrelsesmedlem? Kom
bare ud af busken,
det gør ikke ondt, og
I får indflydelse.

Henrik Haslund, årg. 70
Webmaster:
Henrik Haslund
Årgang 70

Ansvarshavende redaktør: Birgitte Tøjberg - Jacobys Allé 12, 1806 Frb. C Mobil.nr 2279 1806 mail:toejberg@hotmail.com
I redaktionen: Ditte Rødgaard årgang 76 - 4040 3422
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Ruth Anton - 100 år
Foreningens ældste medlem Ruth Anton blev
100 år i april 2022, og jeg havde i den anledning
fornøjelsen og æren af at besøge hende for på
foreningens vegne at aflevere en blomst og chokolade.
Jeg har af Ruth fået lov at fortælle lidt om hendes
skoletid, og hvad der førte til, at hun blev elev på
Det Kongelige Vajsenhus.
Ruth mistede sin far omkring 5. klasse, og hun
måtte sammen med sin mor flytte. Det var oprindelig meningen, at Ruth skulle gå på en anden
skole, men hun havde hørt, at man kunne lære at
danse på Det Kongelige Vajsenhus. Da Ruth var
ballettosset (hendes ord), var hun sikker på, at
det var ballet, der blev undervist i og ikke i selvskabsdanse, hvilket var tilfældet. Ruth har dog
aldrig fortrudt, at hun startede på skolen, for hun
lærte en masse andre ting.
På Vajsenhuset underviste man på dette tidspunkt i ting, som man ikke gjorde på andre skoler. Drengene lærte at spille violin, og pigerne
havde bl.a. 3 forskellige håndarbejdslærere, hos
hvem man lærte knipling, skrædderi og broderi,
Ruth fortæller, at hun til eksamen i knipling på
sit lommetørklæde ville lave et mellemværk, som
kaldes Christian d. 4, men hun fik at vide, at det
var for svært. Hun fik det lavet, bestod og har
stadigvæk mellemværket.
Ruth har gået i skole med flere personer, som
senere fik indflydelse på samfundet. En af dem
var Hincheldey, som er bedstefar til de nuværende ejere af Perch´s Thehandel. En anden var Anker Jørgensen, som blev formand for Socialdemokratiet og statsminister af flere omgange i perioden 1972-1982, samt flere, som jeg har glemt.
Ruth fortæller, at hun igennem årene havde kontakt til Anker Jørgensen. De diskuterede aldrig
politik, men snakkede om livet, som det nu udviklede sig for dem begge. Jeg får det indtryk, at
der har været et tæt venskab imellem dem.

Ruth klarer hverdagen fint på trods af, at synet
ikke er godt mere. Hun kommer på gaden fra 4.
sal en gang om ugen, og hvis der er fejl i dette
referat, så er det skriverens hukommelse, der er
noget galt med og ikke Ruths, for den er skarp
og god.
Tak for en hyggelig snak og for kaffen, som var
parat, da jeg kom.
Til sidst skal nævnes, at som det fremgår af billedet, ligner Ruth sig selv, og hun klarer sig i sin
egen leglighed med hjælp fra gode naboer.
Ditte Rødgaard

Ruth havde Fr. Dahl som klasselærer, og Ottesen
var forstander på skolen. Skov Jensen, der senere
blev forstander, var på det tidspunkt ansat på
skolen, men Ruth har ikke haft ham som lærer.

Her ses det fine mellemværk, som ifølge håndarbejdslæreren var for svært
for Ruth.

Ruth gik ud af skolen i 1937 og kom i lære i Magasin på Kgs. Nytorv som maler og dekoratør.

Har du foreningens emblem?

Ruth har været gift 2 gange, og hun fik en søn i
sit første ægteskab. Hun har dog haft den store
sorg at miste ham, men er nu omgivet af sin sidste ægtefælles børn, gode venner og naboer, som
hjælper hende.

Emblemet, kan rekvireres ved henvendelse til
kasserer Ditte Rødgaard på
mobil 40 40 34 22.
Så aftaler vi, om det kan udleveres på et møde/
arrangement, eller om det skal sendes.
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Bankoarrangement
Årets bankospil på vores gamle skole løber af stablen
Torsdag d. 17. november kl. 18
Dørene åbnes kl. 17.30
Pris for 1 plade: 25 kr. - gennemgående i alle 6 spil.

Lodsedler til Amerikansk lotteri sælges i pausen efter 3. spil.
Der er som sædvanlig flotte præmier.
Til alle børn er 1. sodavand gratis.
Vand sælges.
Kaffe og the er gratis.
Hovedgevinsten er en flot julekurv
med det meste til julemiddagen.

Bowling i Big Bowl , DGI - byen, ikke i Valby
Tilmelding senest 14. oktober 2022
Til Hanne Presutti

20 95 42 75
Betaling kan ske til
Fredag den 28 oktober 2022 Kl. 16.30

Mobilpay : 49 24 29

har vi lejet 4 baner incl. sko.

Husk: Navn og årgang

Der vil blive budt på 1 glas øl og snack,
når vi mødes.

Reg. Nr. 1551 konto nr. 1020390

Pris pr. deltager:
Kr. 100,- for medlemmer
Kr. 100,- for ledsager
Kr. 150,- for gæster
Efterfølgende vil der være mulighed for
at spise sammen, for egen regning.
Vi finder nemt et sted med mad, der
overgår Valby - det var så ringe, så det
var ubeskriveligt.
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GammelEfterlysninger
elev-arrangement

Jeg havde på generalforsamlingen lovet at tage
kontakt til afgangseleverne, men det lykkedes ikke, da klasselærerne aldrig vendte tilbage med et
bud på en dato. Men jeg lover at forfølge sagen.
Vores forening skal nok få gode ord med på vejen.

Den nye tradition, som ikke rigtig nåede at blive
fasttømret i folks hukommelse på grund af corona, blev genoptaget her i år, nemlig lørdag d.
21.5.22.
Bestyrelsen havde sat en fin pavillion op i skolegården, under hvilken der var drikkevarer, sandwiches og slik.

Indtil da må de lidt ældre rustne stemmer lyde, og
det er jo også hyggeligt.

Man kan ikke påstå, at fremmødet var overvældende, men de fremmødte gav indtryk af, at de
hyggede sig, og herfra skal lyde en stor opfordring til bestyrelsen om at forsætte traditionen.

Vi ses i maj, 2023

Jeg er sikker på, at når vi får fat i de yngre årgange, vil de stimle sammen i skolegården, og
snakken vil gå.

Legatansøgning
Der kan søges til mange formål - fx studiehjælp, studierejser, hjælp til
bolig eller andet af lignende karakter. Vi understreger, at legatet kun
kan søges af tidligere elever fra Vajsenhuset.
Ansøgninger bliver behandlet løbende af bestyrelsen
Ansøgningsskema kan rekvireres på Det kgl. Vajsenhus tlf. 33 93 03
26, hos kassereren tlf. 40 40 34 22 eller via vores hjemmeside.
www.detgodemimde.dk
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Referat af GENERALFORSAMLING

Det Gode Minde
afholdt ordinær generalforsamling
torsdag den 28. april 2022 kl.
18.30.
Referat

Ingen spørgsmål til formanden. Beretningen blev godkendt.
Nyt fra webmaster og redaktionen
Webmasteren kunne desværre ikke deltage i dag, men der er lavet en strategi i
forhold til at få opdateret hjemmesiden.
Redaktøren beder fortsat om, at der kommer indslag og historier fra medlemmerne.

Valg af dirigent
Dirigent Ulrich Carlsen. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indkaldt.
Beretning fra formand.
Det er godt at se jer, og tak fordi I kommer til generalforsamlingen. Vi er som
vanligt en lille skare, og det må bero på,
at medlemmerne er tilfredse med bestyrelsen.
I år lykkedes det at afholde de fleste arrangementer. Stilftelsesfesten blev flyttet til juli måned og var velbesøgt. Bowling var en speciel omgang. Selskabet
fejlede ikke noget, der var dog problemer både med maden og selve bowlingen. Vi vil til næste år finde et nyt sted.
Banko og mandagsmødet blev aflyst af
skolen pga corona. Vi var i teatret for at
se Oliver, og her var der igen problemer
med maden, men forestillingen var god,
og nu til fremtiden.
Igen i år er stilftelsesfesten blevet flyttet
til d. 18/6. Gammel elevdag bliver afholdt igen d. 21/5 i år. Medlemstallet er
ikke stigende, desværre, og ligger nu på
ca. 150 medlemmer. De unge mennesker, der melder sig ind i foreningen
ved, hvad de vil i forhold til fremtiden
og søger legater, men har ikke tid til at
deltage i arrangementerne. Vi satser
fremadrettet på de 40 til 50-årige som
kommende medlemmer.
Aktivitetsudvalget er desværre blevet
reduceret, da John Brun må trække sig
pga. sygdom. Jørgen Østergård og Hanne Presutti fortsætter, og vi søger medlemmer, der har lyst til at være med til at
planlægge aktiviteterne.
Økonomien er god pga. de investeringer,
der er gjort inden for de seneste år, som
har været gunstige. Rene Fleischer gør
et godt stykke arbejde.
Bladet udkommer 3 gange årligt og tak
til redaktionen for et godt blad.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Regnskab
Regnskab 2021 DGM blev forelagt til
godkendelse
Aksel Christensen gennemgik regnskabet. Regnskabet godkendtes.
Der var ros for investeringerne.
Der var spørgsmål omkring kurstab i forbindelse med krigen i Ukraine.
Regnskab legat 2021 blev forelagt
Regnskabet blev taget til efterretning.
Budget 2022 blev fremlagt og gennemgået
d) Fastsættelse af kontingent:
Op til 13 år efter endt skolegang: 100 kr.
Derefter 175 kr.
Dette blev godtaget
Indkomne forslag
Ingen
Valg
a) Formand
Michael Mattsson, villig til genvalg.
Genvalgt
b) Bestyrelsesmedlemmer
Niels Danhøj, villig til genvalg.
Genvalgt
John Brun genopstiller ikke.
c) Suppleanter til bestyrelsen
vacant.
d) Redaktør
Birgitte Tøjberg, villig til genvalg.
Genvalgt
e) Redaktørsuppleant vakant.
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Generalforsamling fortsat

Paragraf 20

Varetages af Ditte Rødgaard
f) Ekstern revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Aksel Chri
stensen. Genvalgt
g) Kritisk revisor:
Ulrich Carlsen, villig til genvalg. Genvalgt
h) Kritisk revisorsuppleant:
Rene Fleischer, villig til genvalg. Genvalgt

På Generalforsamlingen 2020 havde bestyrelsen et
forslag til ændring af §20, som drejer sig om, hvad
der skal ske med foreningens formue, når/hvis foreningen bliver opløst. Da der var uenighed om dette, trak bestyrelsen forslaget tilbage.

Men hvad så? Noget skal besluttes!
Så kom frisk

Aktivitetsudvalg: Jørgen Østergaard.
Genvalgt

torsdag d. 6 oktober 2022 kl. 18.30

5. Evt.

Bestyrelsen inviterer til en debataften, hvor der
skal diskuteres, hvordan foreningens formue skal
forvaltes efter en evt. lukning af foreningen, samt
forhåbentlig få lavet en ordlyd til paragraffen, som
efterfølgende kan vedtages ved næste generalforsamling.

Hvad gør man for at oplyse eleverne om foreningen? Der har ikke været medlemmer af bestyrelsen til at fortælle på skolen om vores fortrinlige
foreningen.
Gitte Tøjberg vil gerne fortælle om foreningen i
de afgående klasser og er i gang med at lave aftaler med skolen.
Det er aftalt med forstanderen, at der bliver sendt
et e-brev ud til forældrene om foreningen. Forslag om, at en repræsentant bliver sendt i skolebestyrelsen for at fortælle forældrene om foreningen. Dette tager bestyrelsen med i de overvejelser, som de har i forhold til kontakt til skolen.

Den nuværende tekst er følgende:
Vajsenhusianernes forening DET GODE MINDE kan kun opløses, når ¾ af de fremmødte
medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 1 og højst 4
måneders mellemrum, stemmer herfor.

Aktieporteføljen: Aktiemarkedet er meget svingende i øjeblikket, og hvis vi ikke sælger i panik,
så går det godt. Der er investeret meget bredt og
konservativt.

Foreningens formue anbringes i et legat, som
bestyres af Det Kongelige Vajsenhus.
Legatet skal have samme formål som foreningen.

Generalforsamlingen afslutttedes kl. 19.47

Da der serveres en sandwich er tilmelding
nødvendig til
Hanne Presutti
20954275

13 deltagere.
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Kommende arrangementer

•

•

•

•

Søndag den 21. august 2022 kl. 16.30
Operettecruise

•

Torsdag den 6. oktober 2022 kl 18.30
Paragraf 20

Lørdag den 21. januar
2023
Stiftelsesfest

•

Fredag den 28. oktober 2022 kl. 16.30
Bowling i DGI-byen

Torsdag 20. april
2023
Generalforsamling

•

Lørdag den 13. maj
2023
Gammel elev - arran
gement på skolen

Torsdag den 17. november 2022 kl.
18.00
Banko

Nye medlemmer
Her skal jo gerne stå rækkevis af navne på nye medlemmer. Det er jeg sikker
på, at der gør i et af de
kommende numre.
Ingen forening uden medlemmer. Og gerne tilgang.

Afdøde medlemmer
Årgang 1949
Mette Rasmussen
Æret være hendes minde

Jeg tænker, at der må være
mange afgangselever, der
har brug for et legat i den
kommende studietid.
Men når de ikke er medlemmer, får de ikke bladet
og derved ikke oplysning
om legatansøgning, og det
er jo ærgerligt.
Jeg håber at være med til at
ændre på den situation.

8

Mandagsmøder
•

Mandag den 5. december 2022

Mandagsmødet starter 19.00
og foregår i festsalen på skolen.
Da vi de sidste gange har oplevet et meget lille fremmøde
til mandagsmødet i oktober,
vælger vi at erstatte dette møde med det nye tiltag
”Gammel elev– arrangement
til maj.
Der håber vi så på stort fremmøde.

