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Forstanderen har ordet

Med dette årsskrift vil vi forsøge at forny indholdet, dels kvitter vi 
noget dødt stof og dels delegeres redaktionen ud på flere hænder, 
således at stoffet skulle blive mere inspirerende at læse - uden at 
årsskriftets egentlige formål: eksakt oplysning skulle forpasses.

Det er overordentligt sjældent, at en velgørende institution har 
kunnet fortsætte sin gerning gennem knapt 250 år uden at blive op
slugt af det offentlige - og uden at tabe forbindelsen med den 
tanke, der oprindelig lå bag dens stiftelse. Det tør vel formodes, at 
den væsentligste grund til Vaj senhusets fortsatte beståen er den, at 
der gennem alle tider har foreligget en og samme opgave, som man 
har følt sig lige forpligtet overfor i 1727 som i dag - udtrykt med 
fundatsens egne ord: „Og efterdi denne Vores Fundats og Stiftelse 
eene hensigter til Guds Ære og den forladte nødtørftige Ungdoms 
gode Opdragelse, Underholdning og Frelse------“ Men samtidig med 
at Vajsenhuset har fastholdt dette mål: at tage sig af vanskeligt 
stillede børns opdragelse og underhold, har det formået at forny sin 
arbejdsform efter de ændrede samfundsformål.

I dag er der i Det Kgl. Vajsenhus ca. 270 drenge og piger, der er 
fordelt på 13 klasser. Vi håber inderligt, at det må lykkes os at fort
sætte 8. kl. i 9. og 10. kl. samt den eksisterende realafdeling, efter de 
krav den kommende undervisningsplan måtte forlange - uden at 
skudsætte denne lille skoles tryghed og hygge.

Skolen er nu fuldt monteret med de fornødne faglokaler og in
ventar, heri indbefattet alt moderne AVB-udstyr, up to-date lære
bogssystemer, samlinger m.v. Der er 20 lærere ved skolen og vi 
prøver ihærdigt at fastholde klasselærerprincippet fra 1. kl. til 3. 
real.
Oprindelig var skolen kun beregnet for forældreløse børn, men hel
digvis kan denne kategori ikke fylde en skole alene, så i dag har 
skolen børn fra alle hjem med kun en forsørger. Vi har ingen vente
liste, interesserede bedes venligst afhente skema på kontoret i det 
år, som går forud for barnets 7. år. Indkaldelse til skolemodenheds
prøve finder sted i april, og 1. maj modtager forsørgeren besked om 
barnet er optaget eller ej.

I skolens bygninger findes et fuldt udbygget moderne fritidshjem, 
og de børn, som optages i 1. klasse kan samtidig være garanteret 
plads i fritidshjemmet. Medens skolens undervisning, bøger m.m. er 
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gratis koster fritidshjemmet ca. 60-70 kr. pr. md. Fritidshjemmet er 
åbent fra kl. 7 om morgenen til kl. 17 om eftermiddagen.

Til skolen er knyttet et mindre skolehjem, som blev indviet febr. 
1969. Det ligger på Scherfigsvej 5, og der er plads til 17 elever. 
Hovedsageligt drejer det sig om, at man i tilfælde af moderens syg
dom har et fuldt udbygget moderne hjem at tilbyde barnet, hvor 
barnet ikke alene kan nyde tryghed og pleje, men også fortsat gå i 
Vajsenhusets skole. Skolehjemmets forstander er tillige lærer på 
Vajsenhuset, således at den bedste kontakt mellem skole og skole
hjem er til stede.

Endelig skal jeg tilføje, at skolen er børnene behjælpelig med at 
træffe erhvervsvalg efter endt skolegang. I mindre omfang kan der 
blive tale om støtte til videreuddannelse af gamle Vajsenhuselever.

Skolens kontor er åbent hver dag fra 11-12 undt. lørdag samt 
mandag fra 16-19.

Jørgen Hendriksen
forstander
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Skolens økonomi

Selv om skolen er en selvejende institution, modtager den som alle 
skoler tilskud fra det offentlige. Dette tilskuds størrelse har va
rieret efter den til enhver tid gældende tilskudslov. Den nugæl
dende tilskudslov giver private skoler væsentlig bedre vilkår end 
tidligere, da vi nu får 85 % af de fleste udgifter dækket.

Nu har vor skole en hel del udgifter, som slet ikke er refusions
berettigede, hvilket gør, at skolen selv må udrede store summer 
hvert år. Disse udgifter dækkes først og fremmest af salget af sal
mebogen. Dette salg er desværre noget vigende, så indtægterne er 
ikke, hvad de har været. Endvidere får skolen en meget beskeden 
afgift fra de forlag, som udgiver de dyre billedbibler. Endelig har 
vi renterne af den formue som kong Frederik d. 4. i sin tid tillagde 
skolen sammen med salmebogsprivilegiet.

Vore udgifter er mange. Selve driften af skolen og dens vedlige
holdelse, indkøb af bøger og andet materiel er vel de væsentligste 
poster. Men da skolen har investeret mange penge i indretningen af 
såvel skolehjem som fritidshjem (disse meget store beløb er udredet 
af skolen uden offentlig støtte) er vor formue meget lille i dag, til 
gengæld mener vi, at børnene og deres mødre hellere ser et mo
derne fritidshjem og skolehjem end en nominel formue på papiret. 
Den hjælp, som skolen yder, er ganske speciel for os, bl.a. hjælp til 
tandlæge, vajsepenge, ydelser til socialt dårligt stillede børn i lan
dets andre stifter samt økonomisk hjælp ved konfirmation. Imidler
tid kunne de goder, man har på de kommunale skoler, suppleret 
med vore specielle, slet ikke gives, hvis ikke skolen foruden omtalte 
statstilskud, havde de samme vilkår som en kommuneskole. Vi er 
taknemmelige for, at Københavns kommune giver vore børn spor
vognskort, tandlægehjælp, skolebespisning og mælk, som køben
havnske elever modtager.

Enhver ansat på skolen ved, at for at „få det til at løbe rundt“, 
må vi være opmærksomme på, hvor vi kan spare. Derfor vil vi også 
meget gerne her slå til lyd for, at alle hjem vil hjælpe os med, at 
børnene er sig dette ansvar bevidst, at man skal forsøge i sin fær
den på skolen at beskadige så lidt som muligt. Ligeledes at man vir
kelig gør en indsats for at passe på bøgerne. Denne udgiftspost er 
nemlig meget stor. Hjælper vi hinanden på denne måde, tror vi 
også, at vore kuratorer vil kunne få de til enhver tid til rådighed 
stående midler til at slå til.
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Der er lagt et langtidsprogram for at restaurere de gamle bygnin
ger, og vi håber, at vi i løbet af en 7-års periode vil kunne præsen
tere tidssvarende og smukke undervisningslokaler.

Per Brasen 
viceinspektør

Skolehjemmet
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Det kgl. Vajsenhus’ skolehjem

1. februar 1970 tiltrådte min hustru og jeg som forstanderpar ved 
Det Kongelige Vajsenhus’ optagelseshjem, Scherfigsvej 5, 2100 Kø
benhavn 0, men den 1. april 1970 fik hjemmet status af „skole
hjem“, hvilket forklarer navnet i overskriften. Vi vil gerne lægge 
tryk på sidste halvdel af ordet, idet vi håber, at vi virkelig kan 
skabe et hjem for de børn, hvis mødre af en eller anden grund bli
ver ude af stand til selv at tage sig af deres børn. Navneforandrin
gen indebærer, at man nu fortrinsvis modtager børn i skolealderen 
til ophold af længere varighed, mod tidligere „af kortere varighed“, 
hvilket igen vil sige, at børnene kun kunne være på hjemmet op til 
et år. Nu kan børnene altså blive på hjemmet, hvis det er påkrævet, 
til de har fuldendt deres skolegang.

Det var naturligvis med en vis ængstelse, vi begyndte arbejdet 
herude. Alt var så nyt for os, og enhver ved, at der meget let kan 
opstå problemer ved et lederskifte. I dag, efter fire måneders virke, 
ved vi begge to, at arbejdet er meget krævende, men vi kan lide 
det.

Hjemmet har siden 1. februar været fuldt belagt (17 børn) og 
flere venter på at komme herud, så tilsyneladende er behovet for 
anbringelse stigende. Derfor kan det måske være på sin plads at 
fortælle lidt om, hvordan anbringelse sker.

Direktoratet for Børne- og Ungdomsværnet i København har i 
langt de fleste tilfælde betalt for børnenes ophold herude. Kun i få 
tilfælde har Det kgl. Vajsenhus og/eller moderen betalt for ophol
det. Disse udgifter er ret betragtelige, pt. kr. 28,00 pr. barn om da
gen, og det er vel de færreste mødre, der kan afse et sådant beløb. 
Vajsenhusets økonomi er strammet på grund af ombygning og køb 
af ejendommen på Scherfigsvej 5, og man kan derfor ikke forvente, 
at skolen vil kunne træde til med økonomisk hjælp. Alternativet er 
altså, at anmode børneværnet om at træde hjælpende til.

For at afgøre, om der virkelig er behov for hjælp, vil man som 
regel lade en tilsynsværge aflægge besøg i barnets hjem. Dette sker 
ikke for at genere familien. Det er en hjælpeforanstaltning, der er 
nødvendig. Alligevel kan mange mødre ikke lide det. Man er lige
frem bange for børneværnet, „de tager jo forældremyndigheden fra 
mig“. Blot man dog kunne ramme en pæl gennem denne myte. 
Tvangsanbringelse af et barn er en umådelig sjælden foreteelse. I 
langt de fleste tilfælde er der tale om en frivillig anbringelse, fordi
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Opholdsstuen på Scherfigsvej

moderen af en eller anden grund, fysisk eller psykisk, er ude af 
stand til at passe sit barn på ordentlig måde. Så snart moderen igen 
føler sig i stand til at tage sig af sit barn, bliver barnet udskrevet. 
Enhver anbringelse på skolehjemmet er frivillig.

Rent praktisk sker følgende:
1) Moderen skal på hospitalet.
2) Moderen ringer på 29 22 11 og spørger, om der er plads til bar

net. Hun er heldig, for der er tilfældigvis en plads ledig.
3) Moderen ringer til børneværnet Asta 7201 og forklarer sagen, 

hvorefter der bliver aftalt en tid for et interview.
4) Børneværnet godkender barnets anbringelse.
5) Moderen (og børneværnet) ringer på 29 22 11 og aftaler tid for 

barnets anbringelse.
6) Moderen kommer til Scherfigsvej 5 med barnet, der medbrin

ger sine ejendele. (Tøjet er mærket, så barnet kan kende det!)
Børneværnet betaler derefter månedsvis bagud for barnets op- 
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hold. I den tid barnet er anbragt, kan moderen ikke få børnetilskud, 
og normalbidraget bortfalder også. Hvis moderen har fået normal
bidraget udbetalt, skal hun dog ikke aflevere det igen. Ordningen 
gælder, så længe barnet er anbragt, og så snart barnet kommer 
hjem, får moderen sine sædvanlige tilskud fra det offentlige samt 
normalbidraget.

Børnene har det meget frit. Naturligvis er der en vis husorden 
med regler, der skal overholdes, ligesom i ethvert andet hjem. Men 
det går egentligt meget nemt og smertefrit.

Der vil naturligvis blive givet tilladelse til, at børnene kan besøge 
deres mødre på hospitalet, så tit de ønsker dette. Ligeledes kan bør
nene komme hjem på week-ends. Af hensyn til forskellige arrange
menter må børnene i sommertiden ikke komme tilbage fra besøg om 
søndagen før efter kl. 19,00. Der vil normalt ikke være nogen på 
hjemmet til at tage imod dem, og dørene vil være låsede indtil 
kl. 19,00.

Børnene får lommepenge efter statens regulativer. Beløbene ud
gør for tiden 3,40 kr. ugentlig for de mindste til 15,40 kr. for de 
største på hjemmet.

R. Madsen
forstander for skolehjemmet
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Fritidshjemmet

Fritidshjemmet har nu fungeret i sin nye form i godt halvandet år, 
og vi kan begynde at mærke den faste ramme, vi har bestræbt os på 
at danne. Således at forstå, at børn og voksne føler sig hjemme, der 
er kommet ro og harmoni i vor daglige rytme. Når man er så mange 
sammen, må der naturligvis være visse regler for at holde orden.

Der må være et tillidsforhold børn og voksne imellem, og der må 
være et godt samarbejde blandt de voksne. Vi har bestræbt os på at 
gøre plads for det individuelle og derved fremme det personlige hos 
de enkelte børn. - Børn kan lide at skabe noget, og der er da også 
mange muligheder - til eks. kan nævnes: træsløjd, syning, plastik
forarbejdning, papmaché, papirklip af en masse værdiløst materiale, 
der kan appellere til fantasien, ligesom der også er mange ting at 
lege med. Når vi trænger til at røre os, har vi den dejlige gymna
stiksal, hvor vi kan spille bold, bordtennis, lege, lave gymnastik og 
jazzballet.

Her i forårsmånederne er de store piger og drenge en gang om 
ugen i svømmehallen.

4 spar
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Aktivitet på fritidshjemmet

I efterårsferien var vi på Møn, hvor vi havde seks dejlige dage 
med ture i skoven og en udflugtsdag til Klinten. Med de gode erfa
ringer vi havde fra vor efterårslejr, ser vi med stor glæde hen til 
vor sommerlejr, som er planlagt fra den 20. juni til den 9. juli. Vi 
har været så heldige at kunne leje os ind på Vandrehjemmet „Laus- 
gården“ i Fredensborg. Der er god plads inde og 7 tdr. land ude, 
lige op til skoven.

Vi er naturligvis allerede gået i gang med at tilrettelægge dette 
arrangement, med alt det spændende, der skal ske på sådan en lejr.

Transporten vil foregå med bus fra Vajsenhuset, inch bagage, og 
vi bliver kørt lige til døren.

For at få afviklet de voksnes ferie lukker fritidshjemmet i tids
rummet den 13. juli til 12. august.

Antallet af indskrevne børn på fritidshjemmet er 96.
Det er af stor betydning, at vi hvert år kan tilbyde de små nye i 

første klasse plads på fritidshjemmet, så de derved undgår at fær
des alene i den farlige trafik for at søge en anden institution.

Fritidshjemmet er åbent mandag-fredag fra kl. 7-17, lørdag 7-13.
Man er altid velkommen til at ringe - 12 03 68 - eller komme her 

ind og tale med os. Dagny Nielsen
leder
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Realeksamen for III real 1970

Mundtlige fag
mandag d. 25.-5.-1970 kl. 9.00 geografi. H.C. Ege/ovl. Knud Jensen
fredag d. 29.-5.-1970 kl. 9.00 historie. H.C. Ege/

A. Normann Andersen
fredag d. 29.-5.-1970 kl. 11.00 latin II real. A. Asmussen/

F. Svendsen B.
tirsdag d. 2.-6.-1970 kl. 9.00 naturlære H.O. Larsen/B. Hansen
tirsdag d. 9.-6.-1970 kl. 9.00 tysk A. Asmussen/

J.B. Bjerregaard B.
mandag d. 15.-6.-1970 kl. 10.00 fransk B. Kjær/B. Jensbye

B. betyder beskikket censor.

II real

fredag d. 12.-6.-1970 kl. 9.00 dansk. Inge Rødgaard/E. Voetmann 
mandag d. 15.-6.-1970 kl. 9.00 matem. O. Jensen/Inge Rødgaard 
tirsdag d. 16.-6.-1970 kl. 9.00 naturl. O. Tøger Jensen/H.O. Larsen

I real

fredag d. 12.-6.-1970 kl. 9.00 historie. O. Jensen/B. Kjær
mandag d. 15.-6.-1970 kl. 9.00 biologi. E. Voetmann/Johnna Jønck

8. kl.

mandag d. 15.-6.-1970 kl. 9.00 regning. P. Brasen/R. Madsen 
tirsdag d. 16.-6.-1970 kl. 9.00 engelsk. B. Kjær/R. Mosegaard

14



Skolebiblioteket

Skolebibliotekets formål er at give alle skolens elever adgang til 
nyttig og udviklende læsning af faglig og skønlitterær art og derved 
fremme skolens almindelige formål.

Skolebiblioteket skal dels tjene undervisningen i skolens forskel
lige fag, dels give eleverne adgang til at tilegne sig gode læsevaner 
og skaffe sig rige læseoplevelser, hvorved deres menneskelige ud
vikling fremmes.
Skolebiblioteket rummer bøger til brug på stedet (håndbogssamling) 
og bøger til hjemlån, ligesom der på skolen er adgang til en samling 
klassesæt.

Håndbogssamlingen rummer både bøger i tilknytning til skolens 
fag og litteratur vedrørende børns fritidsinteresser. Samlingen er 
placeret i læsestuen. Desuden findes i enkelte klasser små klasse- 
håndbiblioteker.

I samlingen til hjemlån, også placeret i læsestuen, findes der bø
ger passende til ethvert alderstrin blandt eleverne: billed- og små- 
børnsbøger, børnebøger (både faglige og skønlitterære), ungdoms
bøger og egnet voksenlitteratur. I de fleste-klasser findes desuden 
mindre samlinger af bøger til selvstændig læsning.
Uden for skoletiden er læsestuen tilgængelig for elever 4-6 timer 
om ugen fordelt på de 5 skoledage i tiden fra ca. 15. aug. til 1. maj.

Erhvervsorientering

I afgangsklasserne gives der erhvervsorientering, som giver ele
verne kendskab til de mange muligheder i erhvervslivet, ligesom 
elevernes egne forudsætninger søges belyst i forhold til erhvervenes 
krav. Her er det ønskeligt, at eleverne får lejlighed til at gøre per
sonlige erfaringer, og derfor kommer både 8. kl. og 3. real ud i er
hvervspraktik i en uge i årets løb.

Ved efterbehandling i klassen af praktikopholdet drøftes de en
keltes erfaringer, og der er ikke tvivl om, at de unge høster rige 
erfaringer ved at få indblik i, hvordan „det praktiske liv“ former sig.

H. O. Larsen
skolebibliotekar
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Om elevrådet og dets arbejde

I lighed med andre skoler har også Det Kgl. Vaj senhus et elevråd. 
Det blev oprettet i skoleåret 1965-66 og er siden da mere og mere 
gledet ind som et naturligt led i det daglige arbejde. Elevrådet tager 
alle relevante ting op og behandler dem efter bedste evne.

Dette har elevrådet også i år gjort, og ved denne lejlighed skal 
følgende nævnes: salg af frugt til rimelige priser, oprettelse af en 
skoleavis til formidling af den daglige kontakt mellem skole og 
hjem samt til at varetage den til enhver tid løbende debat. Dertil 
kommer, at vi gennem de præfekter, vi har det daglige ansvar for, 
håber at kunne beskytte bl.a. toiletterne, idet det står klart, at så 
længe det nuværende hærværk står på, vil der ikke fra skolens side 
blive foretaget modernisering af disse.

Ved de regelmæssige møder i samarbejdsudvalget har vi desuden 
fremført en del forslag vedrørende den planlagte ungdomsklub.

Ved lærerrådsmødet i febr. - hvor elevrådet forsøgsvis var re
præsenteret - blev en ændring af vore vedtægter godkendt. Med 
ændringen har vi stræbt efter dels at forenkle forretningsgangen og 
dels at delegere arbejdet mere ud til de enkelte medlemmer.

Vi mener, at ovenstående og meget andet kan tages som tydelige 
tegn på, at oprettelsen af elevrådet var mere og andet end blot en 
modesag, og at elevrådets målsætning - som den blev formuleret 
ved rådets oprettelse - også i fremtiden bør være denne: gennem 
medindflydelse og medansvar at være med til at skabe de bedst mu
lige arbejdsforhold på skolen.

Michael Bang 
elevrådsfm. II real

Noget om lejrskoler

En af de fornøjeligste, mest resultatrige - men også mest anstren
gende undervisningsformer man oplever som lærer, er lejrskolen.

At flytte elever, materialer og undervisning bort fra de vante fol
der kræver, for at det skal lykkes, et grundigt forarbejde. Man skal 
planlægge ned til de mindste detaljer, alt skal huskes og ethvert 
behov forudses lige fra håndbøger, farver og papir til plaster, negle
saks og vækkeur.
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Gennem mange uger samles oplysninger om den egn, man agter 
sig til, og alle muligheder for besøg på gårde, fabrikker og andre 
virksomheder skal afprøves og aftaler træffes. Derefter går klassen, 
hos os gerne 8. klasse og 2. real, i gang med at opbygge en forhånds
viden, der gerne skulle være det bærende fundament, når man til 
sin tid slipper eleverne ud i gruppearbejde på stedet. Tanken er, at 
de ved egne iagttagelser da skal udvide og afrunde den indsamlede 
viden. Resultatet nedfældes i digre lejrskolemapper, der i tegning 
og tekst gør rede for, hvad holdet har ment var lejrskolens høstud
bytte.

Dette sidste er dog kun delvis sandt. Mange af de vigtigste resul
tater findes ikke i mapperne. Lejrskolen giver en mulighed for 
kontakt mellem deltagerne, voksne såvel som børn, som det ofte er 
vanskeligt at skaffe tid nok til i den almindelige skoledag. Derude 
er der ingen klokke, der kalder os fra hinanden midt i en hygge
snak; vi har tid til en diskussion eller lidt smådrilleri, alt efter tem
perament og behov. Oversete talenter blomstrer frem til fælles 
glæde og underholdning, ofte hos elever, der på den almindelige 
skolebænk har svært ved at hævde sig. Her bliver et par praktiske 
hænder værdsat efter fortjeneste, og den forkælede får øvet sig i 
tilpasningens svære kunst.

Man oplever som lærer at drage af sted med et hold, man tror, 
man kender godt, og opdager, hvor mange ukendte egenskaber, der 
kommer frem i den nye form for fællesskab.

Foruden den gængse form for lejrskole, hvor man bor samme 
sted under hele perioden, har vi i de seneste år forsøgt os med en 
lang bustur til fjernere mål. Vælger man en tur til Rhinen og Har
zen, må man overnatte et nyt sted hver dag, og derved forringer 
man muligheden for at skabe de hyggelige fællesaftener, der var et 
af den anden lejrskoleforms største goder. Til gengæld får man 
større valg i emner (kulminer, bilfabrikker, vinavl), og eleverne får 
på vandrehjem chance for at komme i kontakt med unge fra andre 
lande, og samtidig er hele turen et langt kursus i praktisk tyskun
dervisning.

Et er sikkert - en vellykket lejrskole er en uvurderlig hjælp til 
at skabe sammenhold i en klasse og en uudtømmelig kilde for glade 
erindringer om skoletiden senere hen.

Inge Rødgaard
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Årets gang

Skoleåret begyndte i 1969 den 11. august - for 1. kl. dog først den 
12. august. Skolens elevtal var da 260. I september var vi alle på 
skovtur, de mindste klasser var i Dyrehaven, de mellemste årgange 
i Bandernes Hegn og de ældste klasser på Kulien. Den 11. oktober 
fejrede skolen sin fødselsdagsfest med en festlighed i gymnastik
salen, der for første gang blev taget i brug efter ombygningen. Bi
skoppen lykønskede skolen og hofmarskal grev Trampe uddelte 
flidspræmier.

Lørdag den 20. dec. fik alle eleverne juleferie og traditionen tro 
opførtes i gymnastiksalen et julespil instuderet af H. C. Ege.

Det nye år indledte vi som vanligt i Set. Andreas kirken, hvor 
sognepræsten Per Erritzøe holdt Hellig Tre Kongers Gudstjeneste.

Den 21. februar 1970 holdt skolen det årlige skolebal. De små 
klasser dansede under ledelse af fru Wilquin med musikledsagelse 
af bl.a. vagtmester H. Schmidt. Det var vedmodigt, at fru Wilquin 
for sidste gang holdt dette afdansningsbal efter 38 års trofast tjene
ste. De større elever og de ældste klasser havde diskotek med dans i 
gymnastiksalen og alle fik det sædvanlige traktement.
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I foråret fik skolekomedien en lidt anden form end de forrige år, 
idet alle elever havde forberedt et lille indslag efter evne og alder.

De sidste dage i april og de første dage i maj faldt den skriftlige 
realeksamen, og i dagene 5.-10. maj drog 8. kl. på lejrskole i Vest
jylland med lærerne Birthe Kjær, Erik Voetmann samt klasselære
ren H. C. Ege. De begunstigedes af et dejligt forårsvejr og havde et 
rigt udbytte af turen.

Sidste skoledag for III real blev d. 15. maj og lige inden fik vi 
besked om de mundtlige fag: naturlære, geografi, historie, fransk og 
tysk.

De sædvanlige mandagsmøder startede i oktober med lærer Him
melstrup, som holdt et inspirerende foredrag om moderne drama. 
Jørgen Clevin tegnede og fortalte om fjernsynet bag skærmen den 
3. nov. Mandag den 1. dec. 1969 havde gamle elever andespil, og det 
første møde i det nye år den 10. febr. havde som foredragsholder 
formanden for Dansk Arbejder- og Specialarbejderforbund, Anker 
Jørgensen - en gammel elev - som talte om sociale forhold før og nu. 
Det sidste mandagsmøde faldt sammen med opførelsen af skolekome
dien den 3. marts 1970. Derudover havde skolen været vært for såvel 
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gamle elever som polske flygtninge ved to arrangementer i festsalen 
med diskotek og dans. Disse aftener var overordentlig velbesøgte.

Det har for Vajsenhuset været en ganske særlig glæde at se med 
hvilken trofasthed de gamle elever fra elevforeningen Det Gode 
Minde slutter op om mandagsmøderne, og vi håber inderligt, at 
denne gode tradition kan fortsættes.

Jørgen Hendriksen

Lærerkollegiet

Fru Jette Schrøder havde i skoleåret 1969/70 fået orlov til videre
uddannelse på Danmarks Lærerhøjskole. Den 1. febr. 1970 rejste fru 
Dorte Knudsen fra byen og tog da sin afsked. Det var desværre kun 
få år Vajsenhuset fik fornøjelse af denne dygtige lærerinde. Fru 
Knudsen blev erstattet af fru Ruth Mosegaard. Samme dato rejste 
forstander Uffe Schrøder og frue fra Scherfigsvej, et hjem de havde 
startet under meget vanskelige vilkår, og som de i den kortvarige 
periode bragte op til den bedst tænkelige standard. Som forstander
par valgte direktionen hr. Richard Madsen og frue, et særdeles 
godt valg, og skolen føler sig ganske tryg ved at have en af vore 
gamle lærere på Scherfigsvej. I febr. blev fru Frida Wilquin syge
meldt og måtte til alles sorg forlade skolen efter 38 års dygtig og 
tro tjeneste. Ved skoleårets udgang rejser hr. tegnelærer Erik Mor
tensen ligeledes efter 38 års tjeneste. Hr. Mortensen har som få væ
ret grebet af sin gerning og virket inspirerende på undervisningen i 
formning, de sidste år har hr. Mortensen yderligere ledet undervis
ningen om eftermiddagen i oliemaling og her kaldt ganske usæd
vanlige talenter frem blandt vore elever. Et højt værdsat arbejde, 
som har glædet såvel eleverne som skolen. Vi ønsker det bedste for 
vore kolleger fremover, og bevarer mindet om veludført gerning.

Til erstatning for disse lærere har direktionen valgt Ole Brandi 
Andersen og hr. og fru Eigil Ruge, som begynder deres gerning efter 
sommerferien. Et embede står foreløbigt vakant, idet skolens sløjd
lærer og skolebibliotekar hr. H. O. Larsen, klasselærer for 5. kl. ved 
redaktionens slutning af årsskiftet har meddelt, at han rejser fra 
byen. Det er ganske vist en ret ung lærer, men en kollega, som ved 
stille og trofast slid, har skabt respekt om sin gerning. Hr. Larsen 
bliver svær at erstatte.

Jørgen Hendriksen
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Lærerkollegiet i året 1970/71

Jørgen Hendriksen, ansat 1.-8.-67 forstander, dansk og engelsk

Ole Brandi Andersen, ansat 1.-7.-70 gymnastik, naturlære, matematik

Anette Asmussen, ansat 1.-8.-64 dansk, tysk og latin

Kate Bondo, ansat 14.-8.-27 håndgerning og religionsundervisning

Per Brasen, ansat 1.-8.-55 viceinspektør, matematik og regning

Hans Christian Ege, ansat 1.-12.-42 geografi, historie, dansk

Bodil Hendriksen, ansat 1.-10.-67 dansk og tysk

Oscar Rundquist Jensen, ansat 1.-4.-34 matematik, historie og regning.

Ole Tøger Jensen, ansat 1.-8.-66 dansk, maskinskrivning, sløjd og 
naturlære

Birthe Kjær, ansat 1.-8.-68 dansk, engelsk, fransk, historie og biologi

Richard Madsen, ansat 1.-8.-64, forstander for skolehjemmet på Scher
figsvej fra 1.-2.-70. Regning

Erik Meisner, ansat 1.-8.-51 musiklærer

Ruth Mosegaard, ansat 1.-2.-70 dansk, specialundervisning

Eigil Ruge, forventet ansættelse 1.-7.-70 dansk, engelsk

Gerda Ruge, - - 1.-8.-70 dansk, sang

Agnethe Remfeldt, ansat 1.-10.-63 husgerningslærerinde, håndgerning

Inge Rødgaard, ansat 1.-8.-53 matematik, dansk, geografi

Jette Schrøder, ansat 1.-8.-63 engelsk, dansk og fransk

Erik Voetmann, ansat 1.-8.-68 gymnastik, biologi, regning og orientering

Fra 1. febr. har fru Buchholzer undervist i pigegymnastik som vikar.
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D. G. M. har ordet:

Denne overskrift kræver nok en nærmere forklaring, for hvad er 
D.G.M.?

D.G.M. er Vajsenhusianernes skoleforening, som blev grundlagt 
for 112 år siden, altså i 1858. Dette gør den altså til landets næst
ældste skoleforening, hvilket vi jo nok har grund til at være lidt 
stolte af. Foreningen blev startet af en kreds af Vajsenhusianere, 
som åbenbart må have haft gode erfaringer med Vajsenhuset, for 
de tre bogstaver betyder: „Det gode Minde“. Den første formand 
blev Ludvig Olsen.

Om det har været et godt minde at have gået på Vajsenhuset, er 
en sag, som man må gøre op med sig selv, når man har forladt sko
len. Det skal dog ikke være et kriterium for at melde sig ind i for
eningen, for selvom der er forbindelse med Vajsenhuset, er dette 
dog ikke det principielle i medlemskabet af D.G.M. Det, som betyder 
noget, er snarere, hvordan man føler fællesskabet med sine kamme
rater, for det må desværre indrømmes, at Vaj senhusets lærere ikke 
kommer særlig meget i D.G.M.

Dette fællesskab nævnes nemlig i Foreningens formålsparagraf, 
som lyder: „Foreningens formål er at skabe og bevare sammenhold 
mellem tidligere elever fra Det kgl. Vajsenhus og at virke for, at 
lejlighederne i foreningens ejendom bliver friboliger for trængende 
Vajsenhusianere, som er medlemmer af foreningen“.

Det første punkt, at skabe og bevare sammenhold mellem tidligere 
elever“ løses på flere måder. Næsten hele året rundt, dog fraregnet 
sommermånederne, afholdes der sammenkomster i foreningens ejen
dom, som ligger på Bomhusvej på Østerbro. Disse sammenkomster 
har desværre i de senere år været således spaltet op, at der har væ
ret fester for decideret unge medlemmer og så på andre tidspunkter, 
fester for de lidt ældre medlemmer. Det er et af de punkter, som 
bestyrelsen for D.G.M. arbejder på at løse. Ønsket er nemlig fester, 
hvor begge aldersgrupper vil kunne komme sammen og kommuni
kere med hinanden.

Det andet punkt, „lejlighederne i foreningens ejendom“ er nok 
lidt sværere at løse for de unge medlemmers vedkommende, idet det 
for det meste er ældre medlemmer, som kommer i betragtning; men 
det kan godt røbes, at det er foreningens store håb, og der arbejdes 
også henimod det, at der vil kunne oprettes kollegiepladser for unge 
Vajsenhusianere under uddannelse. Dette problem er ikke løst end
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nu, men det er bestyrelsens oprigtige håb, at det vil kunne løses 
indenfor de nærmeste år.

Ellers må det siges, at det for øjeblikket kun er sammenkomsterne 
med andre Vajsenhusianere, der har interesse for elever, som for
lader skolen. Der sættes dog alle sejl til fra bestyrelsens side, for at 
gøre disse så festlige og hyggelige som muligt.

Alle oplysninger om foreningen vil kunne fås ved henvendelse til 
bestyrelsens medlemmer, hvis navne altid vil kunne findes i D.G.M.s 
blad. Vajsenhusianerbladet vil altid ligge på skolen. Det skal dog 
lige tilføjes, at der findes 2 juniorrepræsentanter, hvis navne også 
vil kunne findes i bladet, som har til speciel opgave at tage sig af de 
medlemmer, som forlader skolen og vise dem til rette i D.G.M. De 
vil altid stå til rådighed, hvis I ringer til Dem; de skal nok forsøge 
at besvare alle spørgsmål så fyldestgørende som muligt.

Velkommen i D.G.M.
P.b.v.

Jens Chr. Johansen
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° • 1 • •Arsafslutningen den 19. juni 1970

KL. 9.00
Nu rinder solen op i østerlide------------

Velkommen ved Forstanderen

Korsang: „Blæsten går frisk over Limfjordens vande
(Paul Hamburger)

Afslutningstalen

Orkester: Tema af strygekvartet i d-mol (Schubert)

Uddeling af flidspræmier
a) Det gode Mindes gave
b) Skolens gave

Solo: Largo (Händel)

Korsang: „Nu lyser lov i lunde
(Carl Nielsen)

Afslutning: „Den danske Sang

KL. 10.30 I FESTSALEN
For eleverne i III real og 8. kl. med pårørende og lærerpersonale.

Traktement

Afskedstaler af klasselærerne
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