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Skolelederen
Det Kgl. Vajsenhus’ daglig
dag vil frem til foråret 2002 
være præget af skolebygge
riet, der omfatter 1800m2 i 4 
etageplan og rummer 1 mu
sik- og 1 billedkunstlokale, 7 
klasselokaler med køkke- 
ner/kitchenetter, 6 gruppe
rum, gymnastik- og teatersal 
med 2 omklædningsrum, toi
letter, sikringsrum, 2 trappe
opgange og elevator.
Byggeriet fik i sommeren 
2000 en særdeles vanskelig 
start p.g.a. myndighedernes 
langsommelige sagsbehand
ling vedr. vor byggetilladelse. 
Under den lovpligtige nabo
høring kom der mange indsi
gelser mod byggeriet, og byg
gesagen blev derfor forelagt 
Københavns Kommunes 
Bygge- og Teknikudvalg til 
endelig afgørelse.
Skolens arkitekt, Boje Lund- 
gaard, og undertegnede fik i september 
måned foretræde for udvalget og rede
gjorde for nødvendigheden af den nye 
skolefløj. Herefter fik vi endelig bygge
godkendelse i slutningen af september. 
Nu glædes vi dagligt over at se den nye 
skolefløj tage form. Skolens elever og an
satte følger med i byggeriet gennem små 
kighuller i sikringshegnet rundt om byg
gepladsen.
Vor skolegård, som arealmæssigt lige nu 
er meget begrænset, vil i sommerferien 
2002 blive renoveret og få ny asfaltbe
lægning, legeredskaber og beplantning.
Skolens elevråd har sammen med lærerne 
og vor landskabsarkitekt drøftet skole
gårdens indretning - og det er der kom-

met spændende forslag ud af, som er ble
vet indarbejdet i renoveringen af gård
arealet.
Det Kgl. Vajsenhus’ Fritidshjem vil også 
få stor glæde af de nye muligheder i ef
termiddagstimerne, hvor mange aktivite
ter kan rummes i den nye skolefløj og i 
skolegården.
Vi glæder os alle til år 2002, hvor vi både 
skal fejre indvielsen af den nye skolefløj 
og Det Kgl. Vajsenhus’ 275 års jubilæum. 
På de efterfølgende sider kan man følge 
byggeriets udvikling fra nedrivningen af 
den gamle skolebygning og indtil i dag.

Martin Agerbak Madsen 
Forstander
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til Lillehammer, som er en lille... by med 
en gågade på 3 meter!
Fredag vendte vi næsen hjemad. Denne 
gang med båden »Crown of Scandi
navia«, som er den største af Oslo-bå- 
dene. Alle glædede sig til at komme hjem 
til kærester, familier og venner.

Lørdag morgen stod alle parate til at 
komme af den store båd. Selvom det 
havde været en dejlig tur, var det også rig
tig godt at komme hjem igen.

Nadia og 10. nord

Utraditionelt men effektivtw
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Blæserorkestret
Vajsenhusets blæserorkester har igen i år 
haft god vind i sejlene. Medlemmerne i 
det store orkester er desværre ikke så 
mange mere, men til gengæld spiller de

fra fjerde klasse kan låne et instrument 
og modtage gratis undervisning en gang 
om ugen. Dette kommer jeg rundt og 
orienterer om i skolens 3. klasser lige
før sommerferien.

Åge Hansen
tilbageværende medlemmer efterhånden 
vældig godt. Det tager ikke lang tid at ind
studere de enkelte numre, for alle er ef
terhånden blevet skrappe nodelæsere. 
Dette gælder faktisk også yores mellem
gruppe, som stadig er på 4 medlemmer, 
og så sandelig også vores nybegyndere, 
som i år har et rekordagtigt antal, og som 
alle lader til at være kommet godt i gang. 
Det lover godt for fremtiden.
Vi har i lighed med tidligere år 
haft en del opgaver på skolen 
og har også leveret »ud af 
huset«. Som det sig hør og Aso- - 
bør, har vi medvirket i årets , . 
skolekomedie og selvfølge- 
lig også forårskoncerten, i 
som man kan læse 
om andetsteds i '' .• -hx
årsskriftet. W
Desuden har vi 
været på vores 
traditionsrige 
ture, dels til V i
Slesvig dels'
til Unnerup. ,JbK,, 
Skulle der • ' ' 'MäS
være elever i 
på skolen. ..
der h ar I y s 11 i 1 
at starte i 
bkocrorkc- 'll’.’ 
stret, kan jeg 
oplyse, at man t l



-og rytmegruppen...
Som et tilbud til den musikalsk interes
serede elev i 6. - 10. klasse har vi på sko
len én rytmegruppe, hvori elever med ev- 

de«. Rytmegruppen indøver et repertoire 
til skolens forårskoncert og samspiller

ner for basguitar, piano, orgel og trommer 
mødes ugentligt til sammenspil. Det

ä

er ikke en egentlig instrument
undervisning, der foregår. Vil 

« man dygtiggøre sig på'f.eks. 
■r guitar, får man mere ud af at

r Medlemmer af
L blæsere og 
f rytmegruppen.

søge optagelse på den kommunale musik
skole. Det, vi laver her, er samspil mel
lem dem, man kunne kalde »noget øve

med skolens blæserorkester ved samme 
lejlighed. 1 forbindelse hermed tager vi på 
en samlet øvelejr på 4 dage (se side 51).

Så, har du rytme i blodet, kan du spille 
feh, guitar, og har du lyst til at være en 

del af rytmegruppen, så holder 
jeg optagelsesprøve umiddelbart 

K efter.sommerferien.
Lars Berthelsen



Årlig »»venskabstur« til Slesvig

Fællesorkesteret i koncentreret samspil

Igen i år har rytmegruppen og blæseror
kestret været på deres traditionelle ture. 
Først var blæserorkestret på tur til Sles
vig. Vi besøgte vores venskabsorkester, 
Slesvig Spejderorkester, som vi nu har 
kendt i 7 år. Det er en meget givende tur, 
hvor orkestrets medlemmer får spillet en 
hel masse i løbet af de fire dage, vi er der
nede, og desuden får vi også hygget en 
masse med medlemmerne fra det andet 
orkester.

I år blev der i lighed med sidste år også 
tid til en bustur ud i området, og den gik 
i år til en lille by ved kysten, hvor vi kunne 
»shoppe« alle de ting med hjem, som jo 
SKAL medbringes, når man er i udlan
det. Det virker dog ikke så udlandsagtigt, 
når vi er på disse ture, for det er en dansk 
skole, der står for orkestret, og det bety
der, at alle eleverne skal tale dansk, også 
selv om mange af dem er tyske.
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Træningslejr i Unnerup

Der øves til forårskoncerten.

Den anden tur er en fællestur for rytme
gruppen og blæserne. Den er lige så tra
ditionsrig. Den går til Unneruplejren i 
Nordsjælland, hvor vi øver årets for
årskoncert. Denne tur er, om man vil, lidt 
mere »løssluppen« end Tysklandsturene, 
for her er vi os selv og kan tilrettelægge 
tingene lidt mere efter vores eget hoved. 
Det betyder dog ikke, at der ikke arbej
des på livet løs, for det gør der skam - der 
ligger jo en forårskoncert og venter.

Denne koncert blev i år samme succes 
som de sidste mange år. Virkelig mange 
tilskuere er begyndt at finde vej til denne 
begivenhed, og det er meget animerende 

for de to orkestres optræden. Det kom dog 
ikke til at betyde noget som helst for kon
certens afvikling, at den i år måtte holdes 
i Ahlefeldtsgades Medborgerhus - kun et 
større slæb for orkestrets medlemmer.
I år havde vi valgt at præsentere noget af 
musikken fra skolekomedien, som jo var 
musicalen »FAME-skolen«, men også de 
sædvanlige overraskelser i form af højak
tuelle, hurtigt indarbejdede perler var der 
plads til.

Alt i alt endnu et givtigt og aktivt år for 
skolens to musikgrupper.

Lars Berthelsen og Åge Hansen
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Skolebespisning før.....

Del Kgl. Vajsenhus på Nytorv 1727 - 1795

Bespisning på Vajsenhuset er ingen ny foreteelse. Da Vajsenhuset blev oprettet, boede 
børnene på skolen, og vi har i arkiverne fundet følgende planer og reglementer for be
spisningen i 1700-tallet:

Spisetakst fra 1727
Hver 
Morgen Smør og brød

Middag Aften
Mandag Reven øl og brød med sirup Vandgrød med smør og plukfisk
Tirsdag Langkål, salt kød Sødgrød, hovedkød
Onsdag Mælkevælling, klipfisk med smør Vælling, plukfisk
Torsdag Fersk kødsuppe med gulerødder Suppe, hovedkød
Fredag Skåret øl og brød, salt torsk med smør Vandgrød, plukfisk
Lørdag Kærnemælkegrød, kogte sild Øl og grød, saltede flyndere
Søndag Fersk kødsuppe med hvidt brød Sødgrød, pandekager

Alternativer til ovennævnte menu kunne 
f.eks. være vindtørrede sild eller bergfisk 
med smørdyppelse.
Den mængde saltmad, der blev serveret, 
fremmede tørsten, og i 1739 beklagede 
spisemesteren sig over det store forbrug 
af øl til børnene. Der gik imidlertid 4 år 
før direktionen besluttede, at børnene kun 
måtte få 1 pægl øl (svarer til ca. 1/4 liter) 

om eftermiddagen, men intet om formid
dagen eller efter aftensmåltidet. Hidtil 
havde ølkanden stået frit fremme i spise
stuen, hvilket havde ført til misbrug!
Senere forsvandt en del af den saltede sild 
og plukfisk, som indgik i måltiderne, og 
blev erstattet af andre retter, og dermed 
må børnenes tørst vel også være blevet 
mindre.
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10. kl. forbereder fredagsfrokost til hele 
skolen.
Maden bliver bestilt af eleverne om ons
dagen og bliver bragt ud i klasserne i spise
frikvarteret om fredagen. Detkoster 10kr., 

og menuen er meget varieret. Vi får ek
sempelvis pitabrød med fyld af tun eller 
kød, stegt flæsk med persillesovs, fiske
frikadeller, thaigryde med nudler og 
mange andre gode ting.

Frugtboden er, 
efter en hvile
pause på nogle 
år, taget op igen 
og er blevet en 
kæmpe-succes. 
Eleverne kan i 
spisepausen 
købe grovboller, 
som bliver leve
ret hver morgen 
af bageren i 
Nansensgade og 
frugt, som bliver 
leveret fra 
Grønttorvet på 
Israels Plads.
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Velbekomme!

Må vi præsentere 
resultaterne af 5. nords anstrengelser 

i nogle af hjemkundskabstimerne 
i marts 2001.



FRA DET HISTORISKE ARKIV
Uddrag fra forstander Chr. Ottesens bog 
»Det Kgl. Vajsenhus gennem 200 år« fra 
1927. Bogen blev udgivet i anledning af 
skolens 200 års jubilæum.

»Undervisningsmaterialerne har altid 
været de bedste og de i Tiden moderne 
Bøger. Alle Bøger, Stilebøger og andet 
Undervisningsmateriale, tildeles Bør
nene vederlagsfrit, en Udgiftspost, der 
hvert Aar kræver store Pengebeløb, men 
altid rundhåndet er blevet bevilget af de 
skiftende Direktioner.«

Også i klassernes ugentlige timetal kunne 
man se, der var tale om solid undervis
ning. Skolen havde 8 klassetrin fra 1.-8. 
klasse, og man gik som bekendt i skole 
også om lørdagen. Bemærk det høje 
ugentlige timetal (tabel side 22).
Lokalerne var efter tidens standard me
get moderne.

Tegneskolen 1908
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Skolekøkkenet

Syskolen
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Hele skolen fotograferet i juni 1927. Skolen fyldte 200 år i dette år.

Skolens personale anno 1896
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Eleverne på Vajsenhuset er flittige lånere 
på skolebiblioteket. Udlånstallene stiger 
hvert år, og i år er udlånet steget ekstra 
meget. Måske på grund af Harry Potter
serien. Denne serie har fået læsere i alle 
aldersgrupper. Den blander vores verden 
med fantasy-universet, hvilket inkluderer 
troldmænd, flyvende kosteskafte, trolde 
og meget mere. Vi ser alt fra elever fra 1. 
klasse, der får forældrene til at læse op og 
til 10. klasseeleverne, der lige må ride 
med på denne bølge. Interessen er så stor, 
at vi har indkøbt ikke færre end 6 eksem
plarer af hvert bind i serien. Og de er sjæl
dent hjemme ret længe ad gangen. Godt 
man kan reservere bøger hos os!
Den store interesse for Potter-bøgerne har 
fået mange børn i gang med at læse. De 
opdager, at man kan få store oplevelser af 
at læse. Og det betyder, at mange har in
teresse i at bruge biblioteket langt mere 
end tidligere.
Danmark fostrer heldigvis også gode for
fattere. Eeks. har Knud Holten ganske 
godt fat i fantasy-genren, som ikke er den 
eneste genre, der er populær. Gys og gru

serien »Gåsehud» har også mange trofa
ste læsere, og der er i det hele taget aldrig 
blevet udgivet så mange bøger, som der 
gør i disse år.
Vi forsøger på skolebiblioteket at være 
med helt fremme ved at kunne tilbyde de 
bedste af de nyeste bøger hurtigt efter ud
givelsen.
En ny, stor undersøgelse fra Center for 
Børnelitteratur viser, at de 9-12 årige ge
nerelt læser lige så meget som for syv år 
siden, og i øvrigt også læser langt mere 
end deres forældre. Og det uanset alver
dens tv-kanaler, computere og det, der 
ligner. Undersøgelsen viser også, at der 
er klar sammenhæng mellem, hvor meget 
børn læser, og hvor meget deres forældre 
har læst for dem. Den målrettede indsats, 
der har været på læsning i 90-erne har 
altså båret frugt. Læseinteresse og læse
vaner er noget, der skabes tidligt. På 
skolebiblioteket og i indskolingen harder 
været fokus på dette, så vi er godt med.

Birgitte Gecider 
Skolebibliotekar
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Legater
Skolens legater I tidens løb har forskellige personer med tilknytning til og 

interesse for Det Kgl. Vajsenhus testamenteret skolen en del 
legater.

Disse legater er delt i to portioner:
1. Elever, der går på skolen
2. Udgåede elever til hjælp for uddannelse o.lign.

Yderligere kan skolens elever søge følgende legater:

De Puggaardske 
legater

Beregnet for piger mellem 13 og 15 år til økonomisk støtte 
under deres skolegang.

Oscar P. Rubardts 
Mindelegat

For enlige forsørgere i København, der har økonomisk vanskelige 
kår.
Søges senest 1. november. Uddeles i december.

Instrumentmager 
Sophus Chr.
Emil Hansen og 
hustrus Legat

For enlige forsørgere, der har økonomisk vanskelige kår. An
søgeren skal være medlem af Den Danske Folkekirke og 
have bopæl i Københavns Kommune. Legatet skal anvendes 
til kur-pleje, rekreation m.v.

For alle 
legater gælder:

At de skal søges gennem forstanderen. Legatuddelingen finder 
fortrinsvis sted i juni og december måned. De Puggaardske 
Legater og Chr. Hansens Legat søges på særlige ansøgnings
blanketter, der kan rekvireres hos forstanderen.

Det Gode Mindes
Legater

For unge og ældre vajsenhusianere, der er medlem af DGM 
til brug for videreuddannelse, huslejetilskud, varmehjælp og 
lignende.
Søges på særligt ansøgningsskema, der kan rekvireres på fore
ningens telefonsvarer 33 329058 eller hos forstanderen.
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Arets legatuddelinger
Skibsreder Per Henriksens rejselegat
yder tilskud til en rejse i Danmark for 5. klasse og en rejse til udlandet for 9. klasse.
I 2000 er der i alt ydet et tilskud på 63.000 kr.

Diverse gavebreve
til hjælp for elever på Vajsenhuset, til udgåede elever, til flidspræmier og til fornyelser 
på skolen. I 2000 blev der uddelt 50.800 kr.

Skibsreder Per Henriksens legat til minde om hans skolegang
på Det Kgl. Vajsenhus
uddeler flidspræmier til elever fra afgangsklasserne. Disse uddeles ved den årlige stif
telsesfest. I 2000 modtog følgende elever flidspræmier:

Nadia Donovan, 10. nord Sidsel Terney, 9. syd Diana Christensen, 9. nord
1.500 kr. 1.500 kr. 1.500 kr.
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Kristian Karlsen Nicklas Byskov Prominczl Jacob Ness Fatum
6. nord 4. nord 5. nord

Fra samme legat gives et beløb til månedens elev eller klasse, som på en eller anden 
måde har udmærket sig. I alt er der i 2000 uddelt 10.475 kr.

Udover vore egne legater får elever også hjælp fra anden side:

Vajsenhusianernes forening Det Gode Minde
har ydet tilskud på 5.000 kr. til 9. klasses udlandstur samt hjulpet unge vajsenhusianere 
med studiehjælp og -rejser og ældre vajsenhusianere med bolighjælp og anden form 
for støtte.

Oscar P. Rubardts Mindelegat
har tilgodeset Vajsenhusets familier med 22.000 kr.

Per Henriksens Forsørgelseslegat
har hjulpet Vajsenhusets familier med 22.000 kr.

Helligåndskirken
Konfirmationshjælp 12.000 kr.

Desuden har flere familier fået hjælp direkte fra

Instrumentmager Sophus Chr. Emil Hansen og hustrus legat
Og
De Puggaardske legater

Fra Vajsenhusets side er vi dybt taknemmelige for denne støtte udefra, og vi vil gerne 
benytte lejligheden til at sige tak til alle, der hjælper de familier, der har behov.
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JULIworn Børnenes Kontor
Feriehytter *

I december sælger vore elever 
i 5.-7. kl. julehjerter. Derfor var de også 
på gaden i år, og traditionen tro med et 
imponerende flot resultat. Børnenes Kon
tor kunne hente en indtægt hjem på kr. 
27.682. Topsælgere blev Trine Thomsen, 
5.n (680 mærker). Maria-Louise Byrdal, 
7.s (405 mærker), Emil Christensen, 7.n, 
(400 mærker) 
og Jakob Saidi. 
7.n (400 mær
ker).
Fra Vajsenhuset 
fik de penge
præmier.
Alle sælgere 
blev af Børne
nes Kontor invi
teret til forpre
miere i Imperial 
til filmen “The 
Kid’’. Udover 
det fik 26 elever 
et gavekort til 
Fona.
Indtægter fra 
salget fordeles 
af Børnenes 
Kontor.
Således uddeles 
der i december 
pakker med ju
lemad og i juni 
tøjgavekort. Det 
Kgl. Vajsenhus 

Topsælgerne af “Forårsblomsten” 2000.

nyder stor gavn af disse uddelinger. Såle
des modtog 98 familier julehjælp og 119 
elever modtog tøjgavekort.
I maj er vore elever på gaden igen for at 
sælge FORÅRSBLOMSTEN. Også her 

er vore elever dygtige han-
delsmænd og får solgt mange mærker.
Ialt solgte vores elever i 2000 for 
21.108,50 kr.
Fra Vajsenhuset fik de 5 dygtigste sæl
gere: Christian Drøidal, Jakob Saidi 
Yasmin Jensen, Camilla Hornung og Bo
lette Sørensen pengepræmier.

Fra Forårsblom
sten fik de 5 
bedste sælgere 
en biograftur 
og et burger
måltid.
Fra Forårsblom
sten får vi hjælp 
i form af nogle 
dejlige feriehyt
ter i Hønsinge 
Lyng, direkte til 
havet.
For 1.000 kr. alt 
inklusive kan 
man få en ferie
hytte med hen
holdsvis 6 eller 
10 sovepladser 
stillet til rådig
hed i skolesom
merferien og ef
terårsferien i en 
uge. Dette er 
halv pris.
I 2000 fik 10 fa
milier glæde af 

dette tilbud i sommerferien. 
Henvendelse om hjælp fra Børnenes 
Kontor skal ske til klasselæreren.
Henvendelse vedrørende feriehytter går 
gennem forstanderen.
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Praktiske oplysninger
om skolen
Ringetider: 1. lektion 8.00- 8.45 4. lektion 11.00-11.45

Morgensang 8.45 5. lektion 11.55-12.40
2. lektion " 8.45- 9.30 6. lektion 12.55-13.40
3. lektion 9.40- 10.25 7. lektion 13.50-14.35
Spisefrikvarter 10.25 -11.00 8. lektion 14.35-15.20

Mælkeordning: Prisen er for tiden 90 kr. pr. kvartal for alle mælkesorter. Ind
betalingen herfor foregår til klasselæreren efter nærmere med
delelse fra kontoret.

Meddelelser 
til skolens 
kontor:

Kontoret modtager meget gerne besked om elevernes fravær fra 
første sygedag. Henvendelse om sygdom skal ske mellem 8.00- 
9.00. Klasselæreren vil derefter blive orienteret om årsagen til 
fraværet. Andre meddelelser såsom besked til den enkelte elev, 
om hvor vedkommende skal gå hen efter skoletid o.lign., kan 
kontoret ikke påtage sig at viderebringe, og vi må henstille til, at 
forældrene giver eleverne besked om disse ting hjemmefra.

Forsømmelser: Som gyldig grund for forsømmelser regnes i almindelighed kun 
sygdom. Ved sygdom opfordrer vi forældrene til at give med
delelse herom på 1. dagen - dog senest på 3. dagen.
Ved fritagelse fra gymnastik i længere tid skal der fremskaffes 
en lægeattest, som opbevares på skolens kontor.

Konfirmation: Skolen henstiller, at konfirmationsforberedelsen foregår i 7. 
klasse.
Alle elever modtager ved konfirmationsforberedelsens begyn
delse Ny Testamente og ved selve konfirmationen en salmebog 
i luksusudgave.
Eleverne har lov til at holde fri dagen efter konfirmationen.

Slik, 
tyggegummi:

Må ikke medbringes i skolen. Det samme gælder drikkevarer i 
glasemballage.

Værdigenstande: Det Kgl. Vajsenhus yder ikke erstatning for rede penge, ure, 
smykker, o.lign., som mistes på skolen.
Heller ikke beklædningsgenstande samt briller kan forventes 
erstattet.

Børnenes Kontor: Gennem skolen kan hjemmene efter ønske søge om hjælp fra 
Børnenes Kontor. 1 første uge af november måned kan man søge
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julehjælp i form af madvarer. Der modtages én ansøgning pr. 
hjem. I første uge af maj måned kan beklædningshjælp søges til 
hvert skolesøgende barn fra et hjem.

Feriekoloni: Elever med bopæl i Københavns Kommune kan deltage i ferie
koloniophold af 2-3 ugers varighed i skolesommerferien. Ansøg
ningsskemaer hertil udleveres på skolen i februar måned.
Endvidere har skolens elever mulighed for at deltage i koloni
ophold af 2 ugers varighed på kolonien „Wesselsminde“ i 
Hornbæk. Ansøgning om deltagelse i dette koloniophold skal ske 
til forstanderen.

Gabriel Jensens
Ferieudflugter:

Disse ture er beregnet for børn, der ikke rej ser ud i sommerferien. 
Man sikrer sig nummereret billet hos klasselæreren. Aviserne 
fortæller hver dag, hvilke numre der skal ud den følgende ud
flugtsdag.

Udgangs
tilladelse:

Hvis forældre giver tilladelse dertil, må eleverne på 8., 9. og 10. 
klassetrin forlade skolen i frikvarterer og mellemtimer. Skolen 
kan inddrage tilladelsen ved misbrug.
Elever fra andre klasser må ikke forlade skolen uden særlig 
tilladelse.

Tandlæge: For elever boende i Københavns Kommune er der transport
ordning, således at eleverne i bh.kl.-3. kl. afhentes og bringes til 
tandbehandling i taxa.
Eleverne i 4. klasse og opefter må selv tage til tandlægen.

Befordring: Tildeling af tog/buskort foregår gennem viceinspektøren efter 
følgende regler:

Bh.kl.-3. klasse 2,5 km-12,5 km 7.-9. klasse 7 km-16 km
4.-6. klasse 6 km-16,0 km 10. klasse 9km-17km

Prisen på skolekort er som følger:
Børnehavekl. - 3. klasse: Gratis.
4. klasse -10. klasse: 200 kr. pr. skoleår.
Indbetalingen foregår til skolens kontor senest ved udleveringen 
af skolekortet.
Bortkomne eller ødelagte skolekort erstattes kun mod indbe
taling af:
100 kr. 1. gang og 200 kr. 2. gang.
Ved skoleskift skal skolekortet omgående afleveres på skolens 
kontor, idet der ellers vil blive opkrævet et gebyr fra HT’s side 
på mellem 600 kr. og 800 kr.

65



Det Gode Minde

Gamle elever hygger sig på Damhuskroen ved årets stiftelsesfest

Vajsenhusianernes Forening, Det Gode 
Minde, blev stiftet d. 22. januar 1858 og 
er dermed Danmarks tredieældste skole
forening. Det var gamle elever, der var 
samlet ved daværende forstander på Det 
Kgl. Vajsenhus, G.F. Rungs 25 års jubi
læum, der fik den idé at oprette en fore
ning for udgåede elever. Fra starten var 
det kun drenge, der kunne blive medlem
mer, men få år efter fik man pigerne med. 
Det har vel været kedeligt uden. I dag kan 
alle, der har gået på skolen, samt tidligere 
og nuværende ansatte, blive medlem. 
Det Gode minde er en aktiv og levende 
forening, hvis formål er at skabe og be
vare sammenholdet mellem tidligere og 
nuværende elever, og mellem skolen og 
foreningen.

Vi afholder forskellige arrangementer i 
løbet af året, udgiver »Vajsenhusianer- 
bladet« og hjælper unge og ældre vajsen- 
husianere via Det Gode Mindes legater.

Bestyrelsen

Sidste nyt
Det Gode Minde har oplyst, at forenin
gen har erhvervet kælderlokalerne Nørre 
Farimagsgade 53, som er beliggende lige 
til højre for indgangsporten til skole
gården.
Disse lokaler vil blive anvendt til fore
ningens mødeaktiviteter, og desuden vil 
dens mange klenodier finde deres rette 
plads i de nye omgivelser.
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Gavefond
Ved Det Kgl. Vajsenhus’ 250 års jubi
læum i 1977 tog Vajsenhusets direktion 
initiativ til oprettelse af denne gavefond. 
Fondens formål er at indsamle ekstra pen
gemidler til skolen, således at Vajsenhu
set får mulighed for at anskaffe ting, som 
det ellers vil være svært at finde midler 
til i den daglige drift.
Vi ønsker at kunne arrangere spændende 
lejrskoler for vore elever. Det koster 

mange penge, og derfor vil ethvert beløb 
være velkomment og blive sat ind på vor 
rejsekonto.
Det indlagte girokort kan benyttes.

Giro 6 05 25 68

Niels Eilschou Holm
Formand

Strandlivets glæder
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