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Ordinær generalforsamling og årsmøde
i Ripensersamfundet
Lørdag den 24. februar 2018 kl. 14.00
I Sangsalen på Katedralskolen, Ribe
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar 2018, jfr. vedtægternes §9.
Generalforsamlingen efterfølges af årsmøde,
hvor der vil blive holdt et foredrag af:
Museumsinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer.
Efter årsmødet vil der være mulighed for hyggeligt samvær
og indtagelse af en let anretning i Salen.
Nærmere detaljer om arrangementet vil findes i næste Ripenserblad.
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Katedralskolens juleafslutning 2017
i Domkirken den 20. dec. kl. 13.30
Generalforsamling og årsmøde
Lørdag den 24. feb. 2018 kl. 14.00 i Ribe
Jubilarreception i 2018
Fredag den 29. juni fra ca. kl. 12 efter translokationen

INDHOLD
Ordinær generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Fra Ripensersamfundets bestyrelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Translokationen, kort beskrivelse af dagens forløb  . . . . . . . . . . . . 7
Rektors beretning om årets gang på skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rektors tale til studenterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Studenternes taler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Katedralskolens legater sommeren 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ripensersamfundets legatuddeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Billeder fra Jubilarreceptionen og studenternes afgang til vogns  . 26
Billeder fra jubilarernes frokostarrangementer m.v. . . . . . . . . . . . 29
Kort nyt fra Ribe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Adresseændringer m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Næste Ripenserblad udkommer i februar med deadline den 2. januar 2018

3

ophold, Mini byferie, vadehavsgastronomi eller
r og romantisk ”Get Away” læs mere om de
uligheder på www.hoteldagmar.dk

die Zeit vergeht

Weis Stue

n Sie Dänemarks ältestes Hotel am Domplatz
HOTEL Stadt Dänemarks.
itte der ältesten
ndividuell RESTAURANT
eingerichtete elegant charmante und
TORVET
“ Zimmer. 6760 RIBE
TLF. 75 42 07 00

- where time goes by

Try Denmark’s oldest hotel in the middle of the Cath
Square in Denmark’s oldest town. Beautiful individu
decorated, rustic, charming and “crooked” rooms.

Whether you need a holiday or just a long weeken
Dagmar is the optimal choice. Golf and Gourmet, M
breaks, Wadden Sea gastronomic, weddings or ro
breaks. Read more about the many opportunities a
www.hoteldagmar.dk

Hotel Dagmar - Torvet 1 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 00 33

Hotel Dagmar Torvet 1, 6760 Ribe, Tlf. +45 75 42 00 33, www.hoteldagmar.dk

RESTAURANT

STEDET HVOR MAN SPISER GODT – MØDE- OG SELSKABSLOKALER OP TIL 65 PERS.

STEDET HVOR
MAN
SPISER
GRYDERGADE
12 - 6760
RIBE
- TLF. 75GODT
42 11 01

MØDE- OG SELSKABSLOKALER
4
OP TIL 65 PERS.

Fra Ripensersamfundets bestyrelse
ralforsamlingen afholder vi årsmøde, hvor
Museumsinspektør ved Sydvestjyske Museer, Morten Sovsø vil holde et foredrag.
Efter foredraget vil der være mulighed
for at fortsætte i hyggeligt samvær med lidt
at spise og drikke.

Jubilarreceptionen
Igen i år oplevede vi fuldt hus til receptionen. Omtale af jubilarreceptionen og billeder findes andetsteds i bladet.
Nyhedsbreve
Siden seneste trykte Ripenserblad har vi
udgivet et elektronisk nyhedsbrev, med seneste nyt fra foreningen, skolen og Ribe.
Cirka 1200 af vores ca. 1400 medlemmer (ca. 85%) har oplyst deres emailadresse
til os og dermed fået nyhedsbrevet.
Det er en glædelig fremgang, men vi vil
fortsat opfordre til, at endnu flere registrerer
deres e-mailadresse på hjemmesiden www.
ripensersamfundet.dk, så I også kan få
glæde af nyhedsbrevet. Hvis I har aftalt med
det offentlige, at I ikke modtager digital post
kan I dog få nyhedsbrevet sendt med almindelig post. Henvendelse herom kan ske til
formanden på telefon 5050 8495.

Bestyrelsesvalg, herunder formandsvalg
Formanden er på valg – det er formanden
hvert år.
Herudover er der tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg. Bestyrelsen
skal ifølge vedtægterne bestå af fra to til syv
medlemmer udover formanden. Der er ingen regler om antallet af suppleanter, men
typisk er der to. For tiden er der ingen suppleanter. Der er således plads til udvidelse i
bestyrelsen og nye suppleanter.
Suppleanterne bliver altid inviteret til at
deltage i bestyrelsesmøderne, så det er en
god måde at blive introduceret til bestyrelsesarbejdet på. Bestyrelsen er velfungerende, men flere har været med længe, så en
vis udskiftning må forventes at blive nødvendig på sigt og da det er vigtigt, at der er
kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, opfordres
alle til at melde sig som kandidater til både
bestyrelse og som suppleanter.
Der kan være noget arbejde som formand, redaktør, kasserer og sekretær, men
derudover er bestyrelsesarbejdet ikke voldsomt krævende. Så vidt muligt giver alle i
bestyrelsen en hånd med ved forberedelsen
og gennemførelsen af Jubilarreceptionen,
hvilket faktisk er en meget hyggelig måde
at være sammen på.
Der er bestyrelsesmøder i januar, maj,
november og lige efter generalforsamlingen
samt aftenen inden Jubilarreceptionen. Ind
imellem kan der efter behov indkaldes til et
ekstraordinært møde eller to.

Hjemmesiden
Som tidligere meddelt arbejder vi på at lancere en ny og mere interaktiv hjemmeside.
Arbejdet er nu så langt fremme, at vi satser
på, at hjemmesiden kommer ’i luften’ meget snart, så hold øje med www.ripensersamfundet.dk. Når lanceringen sker, udsender vi et nyhedsbrev.
Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Per Sleimann er udtrådt
af bestyrelsen og da der ikke blev valgt suppleanter på generalforsamlingen indtræder
der ingen i hans sted. Bestyrelsen består nu
af formand samt fem bestyrelsesmedlemmer.
Listen over bestyrelsen findes forrest i bladet.
Generalforsamling og årsmøde
2018
Som det er angivet andet sted i Ripenserbladet afholdes ordinær generalforsamling
lørdag den 24. februar i Ribe. Efter gene5

Medlemsstatus
Siden redaktionens slutning for november nummeret sidste år og dette nummer
(medio oktober) er medlemstallet gået tilbage til 1381 inklusive fire æresmedlemmer
og 1 dimittend. I samme periode er 18 afgået ved døden, 12 har udmeldt sig og 26 er
blevet slettet på grund af manglende kontingentbetaling. Til gengæld har vi modtaget 29 indmeldelser, mange af dem ved
jubilarreceptionen og frokosterne bagefter.
Af de 1381 medlemmer er 1320 almindelige betalende medlemmer bosiddende i
Danmark, 51 almindeligt betalende med-

lemmer bosiddende i udlandet, 5 blandt de
fem yngste årgange på nedsat kontingent,
som alle er bosiddende i Danmark, 1 dimittend, som er gratis medlem i år, og så de 4
æresmedlemmer.
Facebook
Vi vil opfordre til, at man melder sig ind
i facebookgruppen »Ripensersamfundet«.
Specielt de yngre årgange har taget godt
imod denne måde at interagere på.
Gruppen havde pr. 13. oktober 2017
640 medlemmer.

Genforeningsflagstangen i Vedels Anlæg er blevet renoveret
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Translokation og Jubilarreception 2017
v/redaktøren
Dagens forløb
I år var der igen tvivl om translokationen
kunne foregå i skolegården, men rektor
Bennike havde fra sin forgænger arvet de
gode relationer til vejrprofeterne på flyvestation Skrydstrup. Derfra meddelte man,
at der sandsynligvis ville komme regn i løbet af formiddagen. Det turde rektor ikke
overhøre og det er jo tidligt om morgenen
der skal tages beslutning, så valget blev
Domkirken som sidste år. Da redaktøren
nåede ind til kirken kl. 8.30 var opstilling
af musik og lydanlæg i fuld gang. Der var
allerede reserveret pladser af til de 193 studenter og skolens ledelse. Så kunne bestyrelsen sætte reservationer på bænkene lige
ved siden af prædikestolen til de ældste jubilarer – fra 65 år og opefter. I år var der to
75 års realist jubilarer, og tre 70 års studenter jubilarer.
Klokken 10 kunne rektor Kristian Bennike byde velkommen til os alle i den godt
fyldte kirke, og han glædede sig over de
mange fremmødte, ikke mindst de mange
jubilarer. ”Den signede dag” blev sunget
smukt i det store kirkerum, der i år var
præget lidt af et stort stillads i nordsiden af
hovedskibet.

Rektor indledte med sin beretning om årets
gang på skolen. Den indeholdt et ekstraordinært punkt, nemlig modtagelse af en ny
fane til skolen, som blev givet af Danmarkssamfundet, der efter en stilfuld tradition
med isætning af tre søm, overgav fanen til
rektor og to af skolens elever.
Retor tog desuden afsked med nogle lærere, der gik på pension ligesom han nævnte at Henning pedel var trådt fra i årets løb.
Der blev i øvrigt holdt alle de sædvanlige taler, som kan læses i deres helhed i det
følgende.

En af de fem ”brødre”

Kirkens højtsiddende vinduer i nordsiden
repareres

Det er nu ved at være længe siden den
fornyede kantate blev taget i brug, men der
var nok nogle jubilarer, som ikke har været
med før, og som derfor hørte den for første
gang. Der er jo nu rytme på de gamle melodier til de fleste sange og et par sange er helt
fornyede. I det uddelte program var de nye
tekster til ”De ti linde” og ”Skolens sang”
trykt. ”De fem brødre” er intakte, men med
flere vers og de synges nu rapt af både piger
og drenge. Redaktøren erfarede, at flere jubilarer syntes at den gamle, kendte kantate
var at foretrække, men måtte medgive, at
der nu er rigtig god rytme i den moderniserede udgave af De ti linde.
7

Ripensersamfundets formand kunne uddele det store dimittend legat med 7000
kr. og han kunne også i år uddele et særligt
jubilæumslegat på 5000 kr. i anledning af
Ripensersamfundets stiftelse i 1912.
Der var i år ud over de foran nævnte 75
og 70 års jubilarer, deltagelse af fem 65 års
jubilarer. Det var studenterholdet fra 1952.
Desuden var seks studenter fra hold 1951,
som i 1950’erne og 1960’erne var drivende
kræfter i genrejsningen af Ripensersamfundet efter anden verdenskrig, mødt frem.

Der er en sammenhæng mellem trivsel og
indlæring. Trivsel er roden til alt godt. Trives du, er du i balance. Og er man i balance, er man åben for at modtage, for at
deltage – og for at lære.
Kort sagt, kunst på væggene fremmer
indlæringen hos eleverne og arbejdsglæden
hos lærerne.
Kære Leif Vilandt Tak for din gave til din
gamle skole, jeg håber at kommende generationer vil glædes over dit flotte maleri,
som jeg hermed vil afsløre.”
Leif Vilandt motiverede sin gave således:

De ældste jubilarer i Domkirken. I front

Jubilarreceptionen var som vanligt et tilløbsstykke. Vi skønner at ca. 500 har deltaget. Alene de nye studenter udgjorde jo
193! så der var travlt ved madbordet og øl
hanerne. Øllet slog også til i år, og alle fik
vist, hvad de havde lyst til. Snitterne blev
nogenlunde spist op.
Receptionen havde i år en lidt særlig indledning, idet der var afsløring af et stort nyt
billede i Salen. Billedet er skænket af Leif
Vilandt (Agerbæk), som i år er 60 års jubilar. Han har selv malet billedet, som har
fået en fin plads i Salen på en af de høje
hvide vægge.
Rektor Kristian Bennike afslørede billedet og sagde følgende:
”Det er en stor glæde i dag at kunne
modtage en gave fra en 60 års jubilar.
At kunne omgive sig med smukke ting i
sin hverdag, er vigtigt for sjælen.
At de fysiske rammer har en påvirkning
på os – mere eller mindre bevidst – er alle
enige om.

”Det maleri, som rektor netop har afsløret, er en gave til Ribe Katedralskole som
en påskønnelse for skolens gode undervisning i vor gymnasietid i 1950-erne. Vi blev
klædt godt på til at klare udfordringerne til
de videre studier, og det senere arbejdsliv.
Tusind tak for det!
Jeg håber, at elever og lærere vil føle at
maleriet ”trækker opad”, og at det vil være
til glæde og opmuntring i frikvartererne.
Undrer man sig også, har jeg nået mit mål.
Et abstrakt maleri er øjets musik - som
sommerfugle er luftens blomster.
Litteris et Artibus er et smukt slogan for
Ribe Katedralskole. Det blev fulgt op.
Vi blev undervist i både dansk og udenlandsk litteratur og kunst. Gammel og ny.
I den gyldne Sangsal var væggene dekoreret med Parthenons Metoper, som var
indforskrevet fra England af den første bestyrelses formand for Kunstmuseet, skolens
8

Rektor Thorvald Fritsche. I vor skoletid var
det lektor Johansen, som var Museets bestyrelses formand.
Studenterne af i dag kender Marcel Duchamp, Picasso, Alvar Alto, Asgar Jorn,
Jørn Utzon, Al Weiwei, og mange flere af
vor tids arkitekter og billedkunstnere. På
grund af skolernes udvidede undervisning i
kunst er viden om moderne arkitektur, maleri, skulptur og installationer, i dag enhver
skoleelev bekendt.
I de senere årtier er der her i landet bygget et halvt hundrede Kunstmuseer, og der
er åbnet næsten lige så mange gallerier og
kunsthaller. Kunst er i dag let tilgængelig
for enhver i Hovedstaden såvel som i Provinsen. Det er meget glædeligt!
Kunstforståelse ligger åben for alle. Hans
Nørregård Nielsen skriver, at det drejer sig
om at ”Vove at være menneske i samspillet
mellem Virkelighed og Videnskab.”
Da vi blev studenter i 1957 tog vi rutebåden til Kammerslusen og spiste stegt ål

med stuvede kartofler. En skønne dag sejler
der måske igen en rutebåd ud til Slusen?
Jeg ønsker hjerteligt tillykke til de nye
studenter! I er glade, unge og smukke, som
vi var det for 60 år siden.
Nu har vi bare varmt tøj på!”
Jubilarreceptionen er Ripensersamfundets hovedaktivitet i sommerhalvåret, og
bestyrelsen og mange af vore bedre halvdele
søger at gøre alt for at det skal blive en god
oplevelse. Vi håber at vore røde forklæder
også i år bidrog til den gode stemning!
I det følgende bringes de forskellige taler
samt billeder fra dagens begivenheder og
jubilarernes arrangementer i det omfang vi
i bestyrelsen fik kendskab til dem, og derfor kunne komme og fotografere. Et enkelt
hold har selv sendt billeder med tilhørende
navne til redaktøren og det er meget velkomment.
Bestyrelsen takker for godt samvirke
med skolen og alle deltagere.

Rektor ved det nye maleri, sammen med
kunstneren og giveren Leif Vilandt S 57

9

Rektors beretning
Kristian Bennike
godt stykke over landsgennemsnittet. Jeg
havde ikke troet at jeg i år kunne afsløre
at det samlede eksamensresultat er ste�
get endnu mere. Landsgennemsnittet for
denne sommer kender vi af gode grunde
ikke endnu. Men I kan roligt regne med
at I ligger et godt stykke over landsgen�
nemsnittet.
På en skole som denne er der altid
nok at vedligeholde. Vi har fået reno�
veret nordsiden af hovedbygningen. På
1.sal er klasseværelserne blevet istandsat,
biblioteket har fået nye vinduer og sidst,
men ikke mindst, er pedelboligen blevet
istandsat fra kælder til kvist. En kvist, der
vel at mærke krævede mange ugers tov�
trækkeri med Esbjerg Kommune, for at
få den endelige godkendelse. Nu vi er ved
bygninger og vedligehold, så vil jeg dvæle
lidt ved pedelfunktionen. Denne vigtige
rolle blev den 1. april i år overtaget af en
ny person. Vores kære Henning gik på
pension, og vi havde en fantastisk recep�
tion, hvor vi fik sagt tak til Henning for

Inden jeg går i gang med min beretning, er
vi i den glædelige situation at vi i dag kan
modtage en ny fane til skolen. Den fane vi
i skolegården normalt ser til venstre for hoveddøren er fra 1920 og kan ses på mange
af de gamle studenterbilleder. Det ser pænt
ud med symmetri og danmarkssamfundet
har betænkt skolen med en meget fin fane.
Fanen overr���������������������
ækkes����������������
af Danmarkssam�
fundets repræsentant i Esbjerg Kommu�
ne, Johan Evensen og jeg vil bede elev�
rådets formand og næstformand om at
modtage fanen på skolens vegne.
Der slås et søm i for:
Hendes majestæt dronningen (Elisabeth
Dons Christensen)
For fædrelandet (Rektor)
For Ribe Katedralskole (Elevrådsformand)
I år dimitterer vi 151 stx’ere og 42 hf ’ere,
med et fornemt resultat.
STX’erne har samlet set fået flotte resul�
tater og på HF kunne jeg sidste år fortælle
at det samlede eksamensresultat var ste�
get med en hel karakter og således lå et
Nyt dannebrog overdrages til skolen
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hans store indsats igennem de mange år.
Ved translokationen i dag er du også til
stede og har hjulpet med at alting er på sin
rette plads til rette tid. Du har nu fået en
værdig afløser Johnny Hamann, som har
overtaget det store ansvar der ligger i, at
passe på vores skolebygninger. Det tegner
allerede godt.
I dette skoleår har vi brugt en del tid på
at gøre os klar til den kommende gymna�
siereform, og efter sommerferien starter
der 6 nye 1g klasser og 2 hf klasser, i et nyt
og spændende grundforløb, og hf ’erne vil
opleve at praktikforløb bliver et gennem�
gående element i deres uddannelse.
I det forløbne år har rigtig mange elever
deltaget i talentarbejde på forskellig vis. Vi
vil om lidt overrække nogle boggaver til
deltagerne, men inden da vil jeg alligevel
tillade mig at fremhæve et par af resulta�
terne fra dette år. Danmarksmesterskabet
i latin på A niveau blev for andet år i træk
vundet af en elev fra Ribe Katedralskole, i
år var vinderen Lavrans Juul Frandsen 3t.
På det naturvidenskabelige område har
8 af vores elever deltaget i konkurrencen
’unge forskere’. En af deltagerne Luise

Bach Poulsen, nåede til finalen, hvor hun
fik en flot placering. Hun skal til USA og
deltage i en international konkurrence
hvor hun skal præsentere sit spændende
projekt, der handler om bakteriel omdan�
nelse af plastik. (Noget med melorme der
spiser plastik).
3 spansk elever deltog i en landsdæk�
kende konkurrence og fik en flot 3.plads.
Endelig vil jeg nævne at elever her fra
skolen fik en 3.plads ved robot-OL.
Jeg lovede sidste år at Nao, den lille robot
ville byde velkommen til et forældremøde.
Det lykkedes også en enkelt gang, men da
han skulle på scenen ugen efter faldt han og
slog hovedet, derfor er Nao ikke med i dag.
Jeg vil gerne se de elever som har delta�
get i talentprogrammerne heroppe, vi har
som sagt en lille boggave til jer.
På lærersiden har året også budt på
ændringer. I slutningen af august 2016
sagde vi farvel til Anne Marie Strøm og
Carl Christian Jespersen, begge gik på
pension og vi havde en meget hyggelig
reception i den anledning. Skolens vice�
rektor Henrik Kjar søgte nye udfordringer
på Sjælland og forlod os d. 1.marts i år. I

Dygtige elever modtog boggaver
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den forbindelse vil jeg sige tak til skolens
to uddannelsesledere, vores sekretærer og
skemalægger. I har i fællesskab håndteret
denne situation på bedste vis, således at
alle opgaver alligevel er blevet løst.

vil ønske dig et godt otium og bede dig
komme op og modtage en buket.
Pia Rusborg siger vi også farvel til i dag.
Du kom til skolen i 1995 og har undervist
i fagene engelsk og psykologi. Især psykologifaget har du været med til at gøre til et
meget populært fag. Jeg håber du vil nyde
friheden og din pensionisttilværelse. Du
skal også have en buket blomster.
Benjamin Bilde Boelsmand, du trådte
til da der pludselig i efteråret var opgaver
der skulle løses og timer der skulle læses
i dansk og historie. Du faldt til på meget
kort tid og har løst opgaven på bedste vis.
Der er ingen blomster til dig, de ville visne
inden du nåede hjem til Enghave plads.
Du får et par gode flasker i stedet, og så
vil jeg ønske dig held og lykke i dit frem�
tidige arbejdsliv.
Så vil jeg afslutte min beretning med at
rette en tak til alle skolens medarbejdere
for jeres indsats i dette skoleår, til det tek�
niske personale for jeres arbejde med at
passe på vores skole, så det er en daglig
glæde at komme her, og til lærerne, tak
fordi I hver dag møder vores elever med
jeres høje faglighed.

Der var trængsel bagved

Her ved skoleårets slutning tager vi af�
sked med to af vores kolleger der har valgt
at gå på pension. Kirsten Kirkelund og Pia
Rusborg. Kirsten Kirkelund kom til sko�
len i 1988 og har undervist i fransk, idræt
og spansk. Kirsten har i alle sine fag ydet
en stor indsats, der har haft betydning for
skolens udvikling. Her på falderebet når
Kirsten lige at sætte gang i et udvekslings�
projekt med et gymnasium i Frankrig. Jeg

Her kom den nye fane til at stå lidt senere på dagen
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Efter kantaten uddelte rektor Bennike eksamensbeviser til de 193 studenter
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Rektors tale til studenterne
Kristian Bennike
Kære studenter
I sidder her på rad og række og hvis jeg
skulle gætte på hvilke følelser, der går gennem jer lige nu, så vil en af dem være en
kæmpe beruselse af frihed og det er helt forståeligt. I har hver især arbejdet frem mod
jeres eksamen og nu venter en velfortjent
sommerferie. Men hvad så derefter, lad os
et øjeblik se på, hvad det er for udfordringer der venter jer. Ikke for at ødelægge den
gode stemning i dag, snarere for at fortælle
jer at I efter min mening er klædt godt på
til at løfte opgaverne. Det med at vælge kan
være svært. Hør bare historien her;
Rasmus er 15 år og går i gymnasiet. Han
skal vælge studieretning og er meget i tvivl
om han skal vælge studieretningen med
musik og matematik eller den med fysik
og kemi. Rasmus ved det ikke, hvem skal
han spørge? Studievejlederen eller sine forældre. Han vælger en helt anden løsning,

han ringer til Mads og monopolet. Oraklet er denne lørdag formiddag rådvild og
spørger Rasmus, hvad har du selv mest lyst
til? Det ved jeg ikke, siger Rasmus jeg vil jo
gerne begge dele. Hvad siger dine forældre,
prøver Mads Steffensen. De synes jeg skal
vælge det, jeg har mest lyst til.
Måske var I fuldstændig afklarede, da
I skulle vælge studieretning eller valgfag,
men I har sikkert prøvet andre situationer,
hvor I var i tvivl og sagen er den, at der
vil komme mange situationer, hvor I er helt
alene om at træffe jeres valg og helt alene
om at tage ansvaret for de valg I træffer.
Netop nu tales der meget om uddannelsesvalg, om vi har de rigtige tilbud til de
unge mennesker og om I vælger rigtigt, i
forhold til samfundets behov og i forhold
til, om I vælger en livsbane der fører til et
meningsfuldt arbejde. Håndens og åndens
arbejde sættes
��������������������������������
op imod hinanden. Til ti-

Rektor taler til studenterne
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der på en noget skinger måde. Der stilles
spørgsmålstegn ved om den enkelte skal
have lov at vælge frit og som Rasmus’ historie illustrerer, opleves det (alt for) frie valg i
virkeligheden som en byrde.
De af jer 3g’ere, der var til skriftlig studentereksamen i dansk, kan måske huske
en af de opgaver der blev stillet, nemlig at
man skulle forholde sig til en kronik fra
Politiken, skrevet af den tidligere formand
for Liberal Alliances ungdom. Her fik I en
ordentlig rusketur og blev opfordret til at
tage ansvar for jeres eget liv. Vi kan ikke
give konkurrencestaten skylden for alle dårligdomme i vores liv. Vi er hovedarkitekten
i vores eget liv og er i stand til at ændre og
opnå de ting vi ønsker.
Tak for kaffe, det er efter min mening en
noget unuanceret fortolkning af frihed over
eget liv og evnen til altid at kunne handle
hensigtsmæssigt. Skal det virkelig udelukkende være den enkeltes kamp at træffe de
rigtige valg? Den unge skribent anerkender
dog forældrenes og opdragelsens betydning

i forhold til at bibringe sit barn tilstrækkeligt med kærlighed og selvværd, men det
at indgå i betydende fællesskaber ud over
sin familie melder historien derimod ikke
noget om.
Den unge liberalists syn på frihed er
Frihed som det ubegrænsede, dér hvor der
ingen grænser er for det enkelte menneskes
vilje, ønsker, muligheder og vores udfoldelse. Tanken er naturligvis, at jo mere frihed,
vi får, des bedre kan vi skabe os det liv, vi
gerne vil have – vi vil have frihed til at vælge
og frihed til at være, dem, vi er.
Sidste weekend mødtes 5.000 mennesker fra hele verden til international dragefestival på Fanø. Luften var fyldt med drager, højt til vejrs, blafrende i vinden. Alle
der har prøvet at flyve med drager, kender
den lykkelige fornemmelse, når dragen er
højt oppe i luften og man har kontrollen
via den lange line. At have jordforbindelse
via linen er helt nødvendigt for at få dragen til at flyve. Knækker linen falder dragen
til jorden. Hvis dragen er symbolet på den

Carl Henning Pedersens mosaikker lyste op

15

ubetingede frihed I oplever lige nu, hvad
er linen så?
Det I går herfra med i dag efter 2 eller
3 års undervisning på Katedralskolen, er
en del af den line, der skal sikre at dragen
bliver i luften, når valgene skal træffes. I
har fået en lang række faglige færdigheder,
men også en lang række værdier, som kan
være lidt sværere at beskrive entydigt. Vi
vil alle skabe vores egen historie, gerne føle
at vores liv er en god historie at fortælle,
men vi kommer altså allerede af en historie,
nogle givne kår og sammenhænge, som har
præget os. Vi indgår i fællesskaber og sammenhænge, vi som udgangspunkt ikke har
valgt, men nu en gang hører til i – familie,
land, sprog og historie.
Så når Rasmus skal træffe det svære studievalg, hvor det – naturligvis – er svært at
finde svaret i fremtiden, som ingen jo kender, kan det måske være en ide for ham at se
på, hvad han kommer af og spørge sig selv,
hvilke sammenhænge, han trives i, hvilke
fællesskaber, hvilke mennesker og hvilke
opgaver, der får ham til at føle sig som en
del af en sammenhæng.

har fået nok. Det skal være moderne igen
at kede sig og slukke for noget af informationsstrømmen. Einar Baldursson, der er
lektor i psykologi ved Aalborg Universitet,
er ganske tilfreds med denne udvikling,
hvor flere har fundet de positive aspekter
ved at kede sig. ’Grundighed og refleksion
finder vej gennem processer, hvor man keder sig og samtidig falder stressniveauet og
man bliver bedre til at håndtere forhold i
verden, der ellers ville føre til stress’. I må
gerne kede jer og I vil også komme til at
vælge ting fra og I skal have fred med, at
der er noget her i verden man ikke gør og
ikke kan.
I forbindelse med den seneste regeringsdannelse nedsatte man et disruptionråd.
Hvad er nu det for noget? Disruption, en
forstyrrelse, der gør at grundvilkår pludselig ændres, ting der tages for givet ændres
eller forsvinder med lynets hast. Det kan
føre til radikale ændringer på arbejdsmarkedet og betyde nye behov for uddannelse.
Vi skal altså ikke længere forestille os meget
lange uddannelsesforløb efterfulgt af et arbejdsliv uden de store forandringer. Livet
vil snarere være en vekselvirkning mellem
kortere uddannelsesforløb, der opstår som
aktuelle behov i forhold til et foranderligt
arbejdsmarked. Et sådant arbejdsliv kræver
en solid ballast, den ved jeg I har fået med
herfra.
Selve det at blive disruptet, vækkes, forstyrres og gøres nysgerrige er ikke nødvendigvis dårligt for mennesker. Det er ofte
forstyrrelsen, der fører til de gode innovative ideer og den enkeltes undren, der fører
til fordybelse.
Jeg håber I vi blive forstyrret og gjort
nysgerrige igennem hele livet -men også at I
indimellem finder roen til at kede jer- Med
linen fastgjort i de kundskaber, de værdier
og den historiebevidsthed I har med herfra,
kan I hæve jer højt og flot mod himlen.
Jeg ønsker jer held og lykke på jeres vej.

Ja, det var en god tid

En stor udfordring for jeres generation
vil ikke være at vælge, men at fravælge. I er
vant til at agere på flere platforme samtidig, sidde foran fjernsynet for at se en film
på Netflix, samtidig er mobilen i hånden,
der skal snapchattes, på sofabordet står den
bærbare computer, I var nemlig også i gang
med at lave en matematikaflevering. Det er
nået til et punkt, hvor mange mennesker

Hermed dimitterer jeg årgang 2017 fra
Ribe Katedralskole.
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STX Studenternes tale
v/Helle Granum, 3t
Kære studenter
Vi har præsteret, hvad der til tider i løbet
af de sidste tre år har syntes umuligt: Nemlig at blive studenter!
Vi har overlevet både at være frøer i
1.g, er kommet igennem den ualmindeligt
lange 2.g, den frygtindgydende SRP og det
umulige AT, og vi har nu erhvervet os vores
huer – symbolet og beviset på vores hårde
slid og afslutningen på vores gymnasietid.
I vores huer vil der komme til at stå to
ting:
Vores afsluttende karakter samt hilsnerne fra vore venner og klassekammerater.
Det er op til os selv at afgøre, hvilken af
de to ting, vi efterfølgende vil skatte højest.
Meget firkantet kan man sige, at meningen med gymnasietiden er at lære og at
danne sig, så man til sidst kan tage sin studentereksamen, så man kan komme videre i
uddannelsessystemet. Men det handler om
andet og mere end det!
Gymnasietiden strækker sig over tre vigtige år i vort liv – tre år, hvor de fleste af os
kommer bare lidt tættere på finde sig selv,
hvilket betyder, at de mennesker, vi har
omgivet os med i disse 3 år, i høj grad har
været med til at forme os - på både godt
og ondt!
Vi har støttet og hjulpet hinanden, når
der skulle sendes noter eller laves afleveringer. Når verden var ond, uretfærdig og imod
os, har vi hos vores kammerater fundet en
skulder at græde ud ved, og når vi til Heimdal ud på natten behøvede en ven til at holde
håret, har vi været der for hinanden.
Men nogen, der også har været der for
os, er vore kære lærere samt resten af skolens personale.
Lærerne har både været der som fagpersoner og voksne, der har set og vejledt os,
de har været engagerede og inspirerende og
har også været der med den løftede pegefinger, når det var nødvendigt.

Helle Granum

Og hvad skulle vi have gjort uden Sussis og
Christinas kanelsnegle og tarteletter? Hvad
skulle vi have gjort uden den gode Henning
og nu siden Johnny?
Og så er vi den sidste årgang, der kan
siges at have gået på Katedralskolen under
to regenter: Vi var elever i tiden under den
legendariske Kong Karsdal, og vi var med
til indsættelsen af hans efterfølger, Kristian.
På latin betyder ordet studere at ”stræbe
efter” uden, at det er nærmere defineret,
hvad der stræbes efter.
I tiden på Ribe Katedralskole har vi i høj
grad stræbt efter at bliver færdige og ”bare
overleve”; men i processen har vi alligevel
også lært en masse, både fagligt og om os
selv.
Undervejs har fagene både fanget og udfordret os; men med lærerne som guider
har vi hele tiden udvidet vores horisont og
øget vores viden.
De eksamensopgaver, vi måske engang
så til studieretningsorienteringen, og som
dengang syntes os vanvittigt svære og krævende, dem har vi nu faktisk klaret!
Vi har studeret en bred vifte af fag – nogle måske dog nok med større engagement
end andre –, og vi er nu blevet så kloge, at
vi ville være blevet bange for os selv, hvis vi
havde mødt os selv for tre år siden.
17

hvad ”Carpe diem” betyder. De fleste af jer
vil sikkert svare, lige som jeg gjorde, at det
betyder ”Grib dagen”.
Men det er faktisk forkert. Carpe betyder
egentlig ”pluk”.
Man kunne måske synes, at der ikke er
den store forskel på at gribe og at plukke;
men hvis man tænker over det, er forskellen
markant.
Når man griber noget, er det, fordi man
får det kastet til sig, uden egentlig at have
ydet en indsats for det.
Når man derimod plukker noget, eksempelvis en udsprungen blomst, sker det først
efter, at man har passet og plejet den spæde
plante.
Vi har på ingen måde ”bare” grebet vores studentereksamen, vi har knoklet, vi har
passet og plejet den, som man gør, når man
vander, beskærer og nusser en plante.
Vi har derfor ikke fået vores studentereksamen, men taget den, hvilket altså er
grunden til, at vi nu er sprunget ud som
studenter.
Endnu en gang til lykke til jer alle, jeg
ønsker jer det bedste frem over!
Enten: Veni, Vidi, Vici – Vi kom, Vi så,
Vi sejrede!
Eller: Vi kan nu hver især sige: Veni,
Vidi, Vici – Jeg kom, Jeg så, Jeg sejrede!

Karsdal og fru Birthe

Non scolae, sed vitae. Vi har ikke kun lært
for skolen, men for livet!
Vi har lært for at blive kloge og dygtiggøre os og prøve at få de rigtige gennemsnit, og ind imellem måske mest bare for
at blive færdige og for at slippe for at gå i
skole; men et eller andet sted i processen
udviklede vi os også til små dannede voksne, klar til at gå videre ud i livet i en ny og
større verden end Katedralskolens.
Vi tænkte ikke over det, og vi gør det
nok heller ikke i dag; men hvis vi prøver at
huske, med hvilken ærefrygt vi så på 3.g’erne, dengang vi var små, kan det synes svært
at forestille sig, at vi skulle være blevet lige
så frygtindgydende.
Jeg husker tydeligt en episode fra starten
af 1.g hvor vi havde ”prøv en studieretning”.
Jeg skulle prøve livet som klassiker og
blev i den forbindelse bedt om at svare på,

Det er længe siden det var os det drejede sig om
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HF Studenternes tale
v/Jann David Winther Jakobsen, 2o og Simon Stender Atzen, 2q
Jann: Engang sagde Grundtvig: ”Kun spiren frisk og grøn i tidlig vår, og blomsterfloret i den varme sommer, da modenheden
i møde planten går”. Det er præcis hvad vi
gør, imødekommer modenheden og et nyt
kapitel i denne sommer. Sammen står vi
stærkt efter at have rejst os op fra eksamenerne som har stået solidt som et jerntæppe
mellem os og denne dag men nu løftes sløret og vi er på vippen til det næste skridt.
Jeg står stolt sammen med jer, for fællesskabet har forårsaget den sande dannelse i
led med udviklingen af vor faglighed. For
med så mange bag os går vi i opklaret gang
i ædle fædres spor, og som dem vil vi gribe
ikke bare dagen, men en del af fremtiden
- Nej, vi vil skabe fremtiden og gøre den
bedre. Udfordringer har stået os nært i dette toårige forløb, men fra dem har vi lært.
At tage denne erhvervede kunnen med os,
vil gøre os i særdeleshed klar.
Nogle af os tager på universitet, andre sabbatår, de sidste noget helt tredje; men vi ses
nok derude. HF’ere og STX’ere, på trods af
forskellighederne gemmer der sig de selvsamme sind. De selvsamme sind udtrykt i
dette samfunds mangfoldige former giver
anledning til de så velkendte grupperinger. Men sammen, side om side, vil vi stå
i fremtidens arbejdsmarked. Ikke adskilt af
vore valg i uddannelse, ej heller adskilt af

karakterer, men bundet sammen af det fælles mål, som er at forbedre Danmark, og
efterlade vores efterkommere en bedre verden, så de kan se stolt tilbage på hvad vi har
opnået og vil opnå.
Simon: Ser jeg tilbage på min tid her på
Ribe Katedralskole, er der især 2 ting som
jeg vil huske det for: Dannelsesrejsen og
Fællesskabet
Vi har alle startet vores rejse et forskelligt
sted:
- Nogle kom direkte fra folkeskolen,
- Nogle har været ude i ”det virkelige liv”
og arbejdet.
- Andre har, som jeg selv, taget en praktisk
uddannelse, og kom hertil fordi vi skulle
bruge en studentereksamen for at læse videre.
Vi har alle været på en dannelsesrejse,
som næsten kan sammenlignes med fortidens pilgrimsrejser.
Vi har alle udviklet os og blevet mere rummelige. Både kulturelt, som mennesker, og
vigtigst af alt, er vi blevet klogere, og det
har vi nu papir på.
Vi har alle indset at uddannelse er vigtigt Det er fremtiden.
Dernæst det stærke fællesskab, også på
tværs af klasserne.
Da vi startede her for snart 2 år siden, var
HF’erne på en ”ryste-sammen-tur” til Søgårdlejren. Et år senere var vi en tur i Berlin.
Fælles for begge ture var, at vi lærte hinanden at kende på en anden måde end i
klasselokalerne.
Der blev skabt venskaber og relationer på
tværs af klasserne. Dette var en hjørnesten
til det fællesskab som vi senere har nydt
godt af.
Vi har alle haft vores at slås med, men sammenholdet i klasserne samt skolens rummelighed gjorde at vi holdt hovedet højt og
fortsatte mod målet. At sidde her i dag med
huen på.

Jann taler og Simon afventer
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Vi blandede os også undervejs

Alle vi der sidder her har noget tilfælles – vi
har nået vores mål.
”We are the ones who made it” – og det skal
vi være stolte af!
Flokken er desværre blevet mindre. Nogle
er droppet ud, af den ene eller den anden
årsag, og det er en skam.
Men mange af os, har nok på et eller andet
tidspunkt, når det har været aller hårdest,
haft samme tanke. Men igen gjorde
fællesskabet at vi holdt modet oppe, og
blev ved.
Derfor vil jeg sige tak, til alle, der har hjulpet andre med at komme igennem.
Tak til alle der har gjort dette muligt. Vores
medstuderende, alle skolens dygtige faglærere, de forstående tutorer, samt administrationen. Og ikke at forglemme kantinen!
Jann: Men den sande fornøjelse har været
det stærke team af lærere på skolen. Jeg siger mange tak til teamlederen Bjørn. Din
rungende stemme og mærkværdige tilgang
til dansk har båret frugt og du har lært os at
dansk er meget mere end et sprog.
Teamlederen Lykke, dit venlige smil og tilbøjelighed til at hoppe med på vognen af
sjov i timerne gør dig til en fantastisk lærer, og et fantastisk menneske. Gunnar, vor
kristne ven. Du har vist dig fra din sangfulde side og giver et godt smil på læben. Du

kæmper så bravt for dine elever til eksamen
og det viser at du holder af dem, det er jo
ikke mindre end formidabelt.

Rektor Bennike og fru Therese

Kristian Bennike. Sikke en omvæltning du
må have set med din flytning til Jylland. Vi
er glade for at have dig og dit engagement.
Du inviterede jo elevrådet hjem til dig, vi
oplevede din seværdige gæstfrihed i form af
bajer og pølser, en handling spækket med
sand interesse i vort velvære; hold fast i det.
Jeg takker vor rektor, Bennike. Jeg takker
vores teamledere, og jeg takker resten af jer
lærere. Det har været en sand fornøjelse at
omgås jer. Tak.
Efter studenternes tale var det tid for 2. del
af Kantaten.
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Katedralskolens legater sommeren 2017
Kristian Bennike
Ribe Katedralskoles Legater består af Ambassadør Frode Schöns Fond, Ripensersamfundets Jubilæumslegat, Lauridsens legat
samt en række andre legater. Legatkapitalen
er lidt over 3,6 mill. kr. Renter og udbytte
herfra tildeles for de store legaters vedkommende efter ansøgning – nogle til jul, andre
her til sommer. De gives typisk til studerende, der er godt i gang med deres uddannelse, og som har et godt projekt. Der er
typisk et studieophold ved et udenlandsk
universitet eller et praktikophold ved en
udenlandsk institution.
Ribe Katedralskole har netop uddelt 4
portioner á 9.000 kr. til studenter fra skolen. De 4 portioner er gået til:

3. Andreas Ingham, student 2014. Han
læser molekylær biomedicin og skal bruge
pengene til et studieophold i Kina.
4. Sofie Baun Schmidt, student 2012.
Hun får støtte til et ophold i Kina. Hun læser Kinastudier.
Legaterne går således til at gøre 4 studenters
uddannelse mere international. Det er også
inspiration til ansøgninger fra jer, når I nu
er kommet godt i gang med studierne.
Skolen har også en række legater, der er til
uddeling nu ved translokationen. Kriteriet
er for alle legaterne dygtighed samt forhold
til kammerater og skole. Teamlederne og jeg
har sammen fundet en række studenter, der
opfylder de kriterier. Derfor vil jeg bede de
studenter, som jeg nu nævner, komme herop og modtage legat, så vi alle får lejlighed
til at sige tillykke.

1. Anne Lundahl Mauritsen, student
2012. Anne studerer Religionsvidenskab,
bruger legatet til et semester i Belfast.
2. Michelle Madsen, student 2012. Hendes legatportion bruges til studieophold ved
University of Tasmania i Australien, som
led i journalistuddannelsen.
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Tillykke Line og Louise

Sommerlegater 2017
Kristian Bennike
Thorsens Legat
Anne Bøgen, 3s............................................ 3.000 kr.
Jann David Winther Jacobsen, 2o................ 3.000 kr.

Nordea’s Legat
Frida Rykind-Eriksen, 3z.............................. 1.000 kr.
Skjern Banks Legat
Helle Granum Nielsen, 3t............................ 1.000 kr.

Brock Iversen og Jens Thue Jensens Legat
Camilla Kulmback Jacobsen, 2p................... 1.000 kr.

Tillykke med legatet Simon
Sechers Legat
Lavrans Knud V. Jull Frandsen, 3t ............... 1.000 kr.
Greisens Mindelegat
Cille Sørensen, 2q........................................ 1.000 kr.
Jens Chr. Petersens Legat
Tobias Dich Pedersen, 3r.............................. 1.000 kr.
Gry Jefsen, 3s............................................... 1.000 kr.
Frøs Sparekasses Legat
Line Bøgen, 3s............................................. 1.250 kr.
Luise Bach Poulsen, 3x................................. 1.250 kr.

Herefter gav rektor Bennike ordet til Ripensersamfundets formand Hans Erik
Christensen.

Danske Banks Legat
Inga Amalie D. Christoffersen, 3z................ 1.000 kr.
Simon Stender Atzen, 2q.............................. 1.000 kr.
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Ripensersamfundets legatoverrækkelse 2017
Ved Ripensersamfundets formand, Hans Erik Christensen
Men den ældste jubilar er Ripensersamfundet selv, som er en forening med ca
1400 medlemmer, og som blev oprettet i
1912 og siden da har været med til at være
bindeled mellem tidligere elever fra Ribe
Katedralskole samt lærere, der er eller har
været knyttet til skolen.
Dette bindeled kommer i dag til udtryk
gennem vores reception, der holdes i Salen lige efter translokationen og hvor årets
studenter, jubilarer og skolens lærere er velkomne.
En vigtig opgave for foreningen, er, sammen med skolen, at være med til at uddele
legater, som foreningens medlemmer gennem årene har testamenteret til dimittender
fra Ribe Katedralskole.
Blandt de gode legatstiftere med rødder i Ripensersamfundet kan nævnes Ejnar
Thorsen, Frode Schön, Erik Hansen og
Niels Lauridsen. Deres legater uddeles efter
ansøgning ved to årlige uddelinger.
Men Ripensersamfundet uddeler også
selv legater ved translokationen. Der uddeles
hvert år et fast legat fra Ripensersamfundets
egen Dimittendfond, nemlig dimittendlegatet på 7.000 kr. Herudover uddeles der
lejlighedsvis andre legater. I anledning af
foreningens 100-års jubilæum i 2012, har vi
siden da – og også i år - suppleret med et helt
specielt 100-års jubilæumslegat på 5.000 kr.
Jeg vil nu gå over til at uddele disse to
legater. Indstillingen af legatmodtagerne er
foretaget af skolen.
Ved indstillingen har Ripensersamfundet bedt skolen følge følgende kriterier:

Kære dimittender, kære rektor, lærere,
jubilarer og øvrige fremmødte.
Indledingsvis vil jeg på Ripensersamfundets
vegne ønske alle årets
��������������������������
studenter
��������������������
fra gymnasiet og hf tillykke. Samtidig vil jeg takke for,
at vi også i år har lejlighed til være en del af
translokationen.
I dag har vi den store glæde, blandt de
mange jubilarer, at se de rigtige seniorer,
nemlig 75-års jubilarer, dvs dimittender
helt tilbage fra 1942, og også 70-års og
65-års jubilarer. I vil kunne møde dem ved
receptionen, de har selvfølgelig deres egne
borde, og jeg vil da opfordre alle til at gå
hen og hilse på dem.
Ripensersamfundets formand uddelte to store
legater

Legatet skal gå til en elev, der har
• bidraget til sammenholdet på skolen
• taget initiativ til gavn og glæde for skolens og byens unge på tværs af
uddannelser
• bidraget til sammenholdet på tværs af
skolens to ungdomsuddannelser
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• optrådt ansvarsbevidst og dygtigt i dagligdagen og i forbindelse med arrangementer på skolen
• engageret sig i kammeraternes hverdag
på skolen, både socialt og fagligt
• engageret sig i at fremme elevernes trivsel og deres udbytte af undervisningen
• udvist overblik og talent for at organisere og styre arrangementer for skolens
elever, eller
• optrådt med smittende godt humør og
vist mod på nye initiativer
Den elev, der indstilles, skal have opfyldt
nogle af disse kriterier.

Den pågældende er en værdig modtager
af Ripensersamfundets Dimittendlegat, da
legatmodtageren både er den dygtige og
ansvarsbevidste elev og gode kammerat.
Legatmodtagerens naturlige myndighed og
imødekommenhed har været et værdifuldt
bidrag i både faglige og sociale sammenhænge, og sammen med vedkommendes
alsidige dannelse er det noget, legatmodtageren får brug for, når vedkommende efter
sommeren skal uddanne sig til sprogofficer.
Det er et erhverv, der kræver stort engagement, sund fornuft, empati og gode sprogkundskaber – alt sammen kvaliteter legatmodtageren mestrer og besidder.
Dimittendlegatet går til, som I sikkert
har gættet - Anne Sophie Notlevsen.

Først er der legatet fra Dimittendfonden:
Skolens indstilling er følgende, jeg citerer:
Ripensersamfundets Dimittendlegat går
i år til en ualmindeligt begavet student. En
ihærdig, foretagsom og struktureret tilgang
til skolearbejdet har ofte ført til hurtig og
indgående tilegnelse af det faglige stof, og
med store portioner målrettethed og flid er
det blevet til imponerende resultater.
Selvom legatmodtageren har valgt at fordybe sig i sprog- og litteraturfag i sin tid
på Ribe Katedralskole, imponerer vedkommende med sit høje refleksionsniveau og
skarpe kritiske sans i alle faglige sammenhænge. De gode evner til skriftlig formidling er det dog ikke kun lærerne, der har
haft fornøjelsen af, men alle skolens elever,
der de sidste tre år har nydt godt af vedkommendes skriverier og redaktionelle arbejde på skolebladet Mercurius.
������������������������������������
Også i andre forbindelser har legatmodtageren bidraget til det gode sammenhold på skolen; i elevrådet har vedkommende arbejdet for at forbedre elevernes
hverdag, og som det empatiske menneske
den pågældende er, har legatmodtageren
også for vane at engagere sig i projekter,
der gør noget godt for andre. Legatmodtageren har således spillet en central rolle
i ”Giv et Hjerte”-samarbejdet med hjerteforeningen og brugt en sommerferie i 2.g
på at rejse til Sri Lanka og hjælpe til på et
børnehjem.

Dernæst er der 100-års jubilæumslegatet:
Skolens indstilling er følgende, jeg citerer:
100-års jubilæumslegatet gives til en elev,
som har taget initiativer til gavn og glæde
for skolens og byens unge, og som har
udvist overblik og talent for at organisere
og styre arrangementer for skolens elever.
I år går legatet til en elev med en særlig tilgang til livet. Legatmodtageren er af
natur et festmenneske, men tager også sit
medmenneskelige ansvar alvorligt. Legatmodtageren er kendetegnet ved at handle
ud fra et stort socialt ansvar for sine omgivelser, hvilket alle skolens elever på den ene
eller den anden måde har nydt godt af.
I sin klasse har legatmodtageren bidraget
til undervisningen med fagligt engagement
og med stor ansvarlighed for klassens trivsel. Og alle skolens elever kender legatmodtageren som en af dem, der går forrest, når
der skal arrangeres en optræden til et fællesmøde eller en elevfest.
Legatmodtageren er musikalsk udover det
sædvanlige. Det siges, at legatmodtagerens
fornemmelse for lyd er så forfinet, at den
pågældende kan høre græsset gro. Dette
talent har legatmodtageren udfoldet til megen fornøjelse for skolens elever i mange
forskellige festlige sammenhænge både på
og udenfor skolen, når den pågældende
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med smittende livsglæde har optrådt som
pianist og sanger sammen med sine gode
musikalske venner.
Legatmodtageren har på bedste vis arbejdet for at skabe sammenhold i sin klasse, på
skolen og mellem ungdomsuddannelserne
i Ribe. Som formand for Heimdal har legatmodtageren udvist både ansvarlighed og
organisatorisk talent.
Det kan nok ikke overraske, at modtageren af 100 års jubilæumslegatet er: Frederik Wind fra 3y
Et stort tilykke til jer begge.

Tillykke Frederik

Og igen skal der lyde en stor tak til Ribe
Katedralskole for det gode samarbejde.
Uden dette kunne vi ikke holde jubilarreceptionen her om lidt.
Til allersidst vil jeg gerne igen lykønske
alle studenter med eksamensbeviset og invi-

tere jer, lærere og jubilarer til receptionen,
der som sagt finder sted i skolens Sal lige
efter translokationen og efter en begivenhed, som I vil høre mere om, når I kommer
derover.
Tak.

Formanden sammen med de to legatmodtagere, Anne Sophie Notlevsen og Frederik Wind
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Flere billeder fra jubilarreceptionen
og studenterne til vogns

R 1952

R 1954

R 1957

S 1947

S 1987

S 1952

S 1962

S 1967
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Her er vist et par latinere i blandt

Hestevognene holder sig klar
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Mylder foran den gamle Katedralskole

Så er der afgang for hf 2.o
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Jubilarernes frokostarrangement m.v.

R 1942.Fv. Poul Noer og Anne Grethe Sixhøj med ledsager

R 1952. Fv. Agnete Riis Christensen (Pedersen) og Anse Skou (Steenberg) på Kolvig
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R 1952. Fv. Ketty Vestergaard (Thiim Nielsen) og Alice Henriksen på Kolvig

R 1952. Rita Hald (Lauridsen) og Arne Johansen på Kolvig
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R 1952 i salen

R 1954. Fv. Daniel Danielsen, Poul Micheelsen, Preben Daugaard Christensen, Lejf Weber og
Bodil Rasmussen
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R 1954. Fv. Poul Micheelsen, Bodil Rasmussen og Daniel Danielsen på Quedens Gård
R 1957 frokost på Hotel Ribe

R 1957 på Hotel Ribe
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R 1957. Fv. Helge Kristensen, Carl Chr. Toft, Sonja Werborg, Peter Tang, Kirsten Marie Bruun, Hans Peter Hansen, Kirsten Petersen,
Gerda Lagoni, Gerda Olesen, Judith Honore, Sonja Skovgård Nielsen, Anni Wittendorf, Leif Puggård Nielsen

R 1962 03. Fv. Dagny Andersen, Jette Bramsen Jensen, Else Retmar, Inge Marie Scherning, Knud
Erik Brøckmann, Andreas Christensen, Olga Pröfock og Per Sleimann

S 1947. Fv. Bendiks Skov-Petersen, Boy Rosenberg og Ulla Brink Hansen S47-1
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S 1951. Fv. Carl Rise Damkjær, Rita Rosenberg (hustru), Vagn Grue-Sørensen, Inger Grue-Sørensen (hustru), Hans Chr. Rosenberg, Inger Marie Nissen (Dall), Agnes Rise Damkjær (Skov), Jytta Dalgas Laursen (Bunch)

S 1952. Fv. Hans Ejnar Frisk, Jette Frisk og Karen Johanne Bonde

S 1952. Fv. Ulla Lomholt (Stenberg), Knud Esmann og Marie Hjerrild
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S 1957. Fv Bente Ploug, Aage Jørgensen, Karen Margrete Pihlkjær og Ulla Ishøj

S 1957. Fv Gerda Danielsen, Hanne Bertelsen, Claus Nielsen og Ragna Fischer

S 1957. Fv Peter Stigsen, Hans Ishøj og Henning Skovmose
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S 1957. Bagerste række: Fv Bente Ploug, f. Bjersing, Margrete Skov, f. Andreasen, Claus Nielsen, Gerda Danielsen, f. Henriksen, Svend Aage Blom,
Henning Skovmose, Hans Ishøy, Peter Stigsen. Forreste række: Hanne Bertelsen, f. Jørgensen, Ragna Fischer, Aage Jørgensen, Karen Junker
Christensen, Karen Margrethe Pihlkjær, Ulla Ishøy, Emilie Donslund

S 1962. Fv. Bodil Hansen, Vagn Nissen og
Morten K. Rasmussen

S 1962. Fv. Martinus Hartmann, Karen Have,
Henning Heide Jørgensen og Svend Haar

S 1962. Fv. Oluf Hansen, Lisbeth Beck og
Laust Fredslund

S 1962. Fv. Uffe Eskildsen, Else Hornhaver,
Aase Kallehave, og Knud Have

S 1962 på Kolvig
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S 1967. Fv. Edna Mandrella Dahl, Gunda Irene Boysen og Pia Brandt

S 1967. Fv. Jenny Christoffersen, Anna Margrethe Beck, Kirsten Hoffmann og Ellen Jørgensen

S 1967. Fv. Inger Balslev Clausen, Niels Svith, Christian Kaasen og Hans Jørn Kolmos
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S 1967. Forreste række f v: Birgitte Kromann Hansen, Pia Brand (Vitten), Gunda Boysen (Pedersen), Ellen Jørgensen, Kirsten Hoffmann (Sørensen),
Betty Fieve (Knudsen). Række bagved f v: Anna Margrethe Beck, Edna Mandrella (Dahl), Jenny Christoffersen, Karen Margrethe Bjerg Ladefoged..
Rækken bag pigerne f v: Bjarne Kjems, Per Boesen, Per Vejrup-Hansen, Klaus Bjerre, Finn Vesterlund.. Bageste række f ve: Knud Lassen, Hans
Jørn Kolmos, Christian Kaasen.

S 1972. Fv. Carl Hansen og Knud Rosenstand

S 1972. Fv. Henning Schmidt, Gurli Jacobsen og Karen Bach Pedersen

S 1972. Fv. Jannick B. Pedersen, Bent Lauridsen og Ove Obeling
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S 1972. Fv. Gurli Jacobsen, Karen Bach Pedersen, Edith Hjuler, Hans Otto Sørensen, Dorte Andersen, Jannick B. Pedersen, Bent Lauridsen, Ove Obeling, Hans Lauesen, Inge Abildtrup, Carl
Hansen og Knud Rosenstand på Kolvig

S 1972. Fv. Peter Seeberg, Børge Birk, Hanne Damgaard Poulsen, Lorenz Korsgaard, Peter Vad,
Karin Laut Grün og Poul Leif Bork Jacobsen på Weis
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S 1972. Fv. Gurli Jacobsen, Karen Bach Pedersen, Edith Hjuler, Hans Otto Sørensen, Dorte Andersen, Jannick B. Pedersen, Bent Lauridsen, Ove Obeling, Hans Lauesen, Inge Abildtrup, Carl
Hansen og Knud Rosenstand på Kolvig

S 1977b. Fv. Elly Tryk, Hanne Pitters, Dorte Finnemann, Hans Henrik Pedersen, Kirsten Bruun
Jensen, Ulla Jakobsen og Karin Slothuus
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S 1977a. 1. r.fv. Anna Margrethe Jakobsen, Benedikte Havgaard Ede, Mette Thorsen, Minna Forchhammer, Lisa Falk, Bente Lukassen, Pia Christiansen og Lene Jacobsen. 2. r.fv. Peter Kjær Schmidt, Lars Reno Jacobsen, Kirsten Grønne og Søren Holm. Bagest: Søren Peter Foldberg.
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1977y på Quedens Gaard. Bagerst fv: Søren Villadsen, Peder Buck, Ole Nordahl Jensen, Bolette Okholm-Hansen, Helle Brodersen, Per Bøgeholt
(tidligere lærer for disse elever), Kjeld Erik Kjeldsen. Forrest fv: Ole Wind, Torben Schultz, Lone Herbst Nørgaard, Hans Pitters, Mai-Britt Keller,
Christian Juhl Thyssen

S 1982z. Fv. Inger Brorsen Hebsgaard, John
Ravn og Jørn Moritz Atzen

S 1982z. Fv. Kirsten Holst, Niels Henrik Tornbjerg og Malene Lerche

S 1982z. Fv. Malene Lerche og Elin Forum
Hansen

S 1982z. Ole Zacharias Sørensen og Inger
Brorsen Hebsgaard

S 1987 på Postgården. Fv. Karin Yde Waidtløw, Eva Brigitte Lau, Claus Prien Tobiasen, Inge
Bjerrum Hansen, Birgitta Bruun Bojesen, Peter Enemærke, Britta Eriksen, Karen Marie Banke
Uggerhøj, Dorit Voss og Anders Harpsø.
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S 1992a. Fv. Mette Jørgensen, Mette Dons Christensen, Mikkel Hald, Elisabeth Damkjær og Dorte
Mikkelsen

S 1992b. Fv. Bjarke Overgaard, Rasmus Helmin Welling, Thomas Michaelsen, Kirsten Bruhn
Andreasen, Malene R. Beck, Anne Mette Borcher Hansen, Rikke Gram Milland, Karen Degenkolw,
Mette Ingvartsen og Gitte Vinding Slyngborg
I løbet af dagen deltog desuden Eliza Norman Brorsen og Vicki Madsen
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S 2007. Fra venstre: Helle Lyndgaard Schmidt, Nadia Farup, Stine Toft, Trine Sørensen, Liane Jahn Christiansen, Hanne Juel Christiansen, Petar
Durdevic, Stine Thyssen, Sara Bruun Nielsen, Christian Adelhardt, Niels Ole Frederiksen, Uffe Lykke Vind, Vivi Damkjær, Esben Obeling, Anne Staal
Nielsen, Malene Dall, Ida Granhøj, Ditte Flyvbjerg, Marie Lene Aalund Balle , Kia Bregenov-Beyer, Laura Lynggaard, (?Ansigt bag ved Laura?), Mia
Tobiasen, Anne Sophie Boisen, Ditte Mousing Smith Olsen, Ditte Olivia Kjær, Andreas Borring og Pernille Borggaard.

Kort nyt fra Ribe
v/redaktøren
Vadehavscentret er kommet rigtig godt
videre fra start i dets nye og stærkt forøgede
form. Siden åbningen i februar har der været overordentlig mange besøgende. Gæst
nr. 100.000 kom den 8. oktober; det var
en familie fra Schweiz. Og sæsonen er ikke
helt ovre endnu, så man venter at nå ca.
120.000 inden nytår. Den hidtidige rekord
var i 1997, da der var 31.000 besøgende.
Der kan ikke være tvivl om at mange kommer fordi de har læst begejstrede anmeldelser af udstillingerne og bygningsværket.

2017. Det er første gang et dansk arbejde
præmieres af International Thatching Society, og det er femte gang prisen uddeles.

Indgangspartiets specielle tagudhæng

Udstillingen er nu også meget spændende. Der er god plads til at bevæge sig rundt,
Men der er også mange muligheder for at få
oplysninger om Vadehavslandskabet og dets
plante- og dyreliv. Man bør afsætte god tid
til at gå gennem de store rum, hvor mange
nye formidlingsformer anvendes. Men der
er også god lejlighed til at føle på de forskellige elementer. Et stort bassin med levende
skaldyr og fisk giver mulighed for at tage en
krabbe eller eremitkrebs op og se på hvorledes fladfisk skjuler sig i sandbunden.
Andet steds i udstillingen kan man få
indblik i fødekæderne for de forskellige
levende væsner, og ved nogle spændende
mikroskoper kan man studere de fineste
strukturer i objekter fra vadehavet.

Velkommen til Vadehavscentret siger Orkra,
en garvet vadehavshøvding ved vejen fra
Mandø Ebbevej

Der er også en hel del, der kommer for
at beundre bygningsværket i sig selv. Det
enorme stråtag og de stråtækte vægge, ja
hele bygningsudformningen, fanger mange
arkitekter. Det er også et meget specielt
tækkearbejde, der er udført. (se forsiden)
Taget er for nyligt blevet tildelt en pris
for udførelsen på en konference i England,
hvor tækkere fra hele verden deltager. Taget
har fået betegnelse som verdens bedste i året
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Især den islandske ryle med sin farverige
fjerdragt er godt kamufleret i tundraen.
Rovfuglene er også en væsentlig gruppe i
vadehavslandskabet. Havørnen er den største og en ung han viser sit enorme vingefang i en af salene. Den blev fundet død for
et par år siden og pryder nu udstillingen
i Vadehavscentret. Havørne er i øvrigt næsten daglige gæster langs vadehavskysten fra
deres ynglesteder i baglandet.
Den meget mindre jagtfalk er repræsenteret ved et spændende skelet, som man
kan se det på billedet. Læg mærke til den
kraftige, ringformede knogle i øjet og det
store brystben!

Tundra i den indre gård

Fuglene og deres trækruter er visualiseret
på flere måder, herunder med et imponerende forsøg på at skabe illusionen om at
stå midt blandt de trækkende fugleflokke.
Det skal man give sig lidt tid til.
Rylerne, både den almindelige og den
islandske er nogle af de trækfugle, som tilbagelægger de længste afstande. Mange af
dem yngler i tundraområder på Svalbard
og det nordlige Rusland og overvintrer i
Afrika, 15.000 km mod syd. I store flokke
kommer de til Vadehavet og spiser sig til
de nødvendige fedtdepoter for den videre
flugt. I Vadehavscentrets indre gård er det
forsøgt at skabe et tundralignende anlæg
med klippestykker og farverige planter.

Turister har uanset vejret været talrige i
Ribe hen over sommeren. Mange synes det
har været rigeligt, men byens organisationer har i al fald bestræbt sig på at tiltrække
dem ved en lang række arrangementer. De
sædvanlige som de ugentlige markedsdage,
tulipanfesten og havnefesten, samt Sct.
Hans bålet, der i år faldt sammen med
translokationen på Katedralskolen. Men
der er også jazz festival, Ruud Langgaard
festival, vin festival og høstmarked. Ja der er
noget særligt næsten hver eneste weekend.
I skrivende stund her op til efterårsferien
banker Folkemødet om reformationen på
med over 100 arrangementer i fire dage!
Det giver borgerne problemer at de mange gæster ofte forsøger at finde parkering i
byens snævre gader, og det kniber svært at få
parkeringsforbuddet på Torvet respekteret.
Der er for så vidt mange pladser på de store
parkeringsanlæg rundt om hele det gamle
byområde og de bruges sandelig også. Men
der kan jo stadig køres ind midt i byen, og
selv store mobil-homes campingvogne forsøger sig i de små gader! Kørselsforbud for
andre end beboere spøger i nogles hoveder!
Man vil forsøge at råde bod på problemerne gennem et elektronisk system, som
man har i flere større byer. Om, det er en
løsning er alle ikke enige om, men nu er det
indarbejdet i kommunens budget og Ribes
Handelsstandsforening har ydet et tilskud

Jagtfalk
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på 250.000 kr. Så må vi se om det hjælper.
Der er i øvrigt nu kommet et nyt flot toilet
ved den store parkeringsplads ved Saltgades
nordlige ende med indkørsel ved ”Hvide
Bro” Det frigør Kvicklys kundetoiletter fra
mange uvedkommende gæster.

ligt bruger hele området, og så er det rart at
kunne komme under tag når madpakken
skal nydes og vejret er i det fugtige hjørne.
Ribe Jernindustri er kommet videre
med planlægningen. Der har været indbudt til projekt konkurrence, hvor flere
grupperinger blev udvalgt til at komme
med ideforslag efter høring af indbudte
enkeltpersoner og foreninger i Ribeområdet. Der fremkom nogle mere gennemarbejdede forslag og der er fundet et
vinderhold, der er en gruppering omkring
tegnestuen Vandkunsten. I høringen kom
det frem at de gamle bygninger ved Saltgade, herunder frk. Obbekjers bolig og have,
vil blive bevaret. Det blev også foreslået,
at søjlen med det store røde ”R” skulle bevares. Det vil være lidt for meget, da den
er en ren reklamesøjle, som virksomheden
fik presset ”Ribe Sogneråd” til at give lov
til, da man havde sløjfet jernstøberiets højovn i 1971. De historiske bygninger ved
Saltgade må være det værdigste minde om
virksomheden!

Klubbens Hotel, som nu ikke er hotel
mere, men lejligheder, er ved at blive færdigrenoveret efter den omfattende brand
for godt et år siden, der ødelagde hele tagetagen. Der bliver indrettet ti lejligheder,
som er totalt fornyede. Restauranten, som
hedder ”Klubben 1811” er flyttet til det der
i gamle dage var Salen – Nogle af os husker
vel skolefesterne der i Klubbens Sal!
Spejderhytten ved Tange Skov har fået
en ny bålhytte på 50 m2. Den skal bruges
i forbindelse med de blå spejderes aktiviteter i området, men den må også bruges
af andre når den ikke bruges af spejderne.
Der er også shelters ved hytten som ligeledes kan bruges af andre. Der er indtil flere
langtursvandre-grupper i Ribe, som jævn-

Planlægningsområdet med Jernindustrien som den ser ud fra oven
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Dagmarsgade med banegården i baggrunden

Ribe Madstation i den gamle banegårdsbygning er godt på vej. En række lokale producenter bakker op om projektet.
De kommer fra området fra Ho Bugt i nord
til egnene syd for Skærbæk.
Det er Center for Landdistriktforskning
som er drivende, men der er ved at blive
dannet en producentforening med en bestyrelse. Realdania er med i kulissen og
ventes at ville støtte renoveringen af bygningerne, så de bliver tilpasset projektet.
Banegårdsbygningen er i øvrigt fredet, så
der er grænser for udfoldelserne.

Vedels Anlæg ved Dagmarsgade er gennem årene blevet renoveret. Der er ved at
være skabt et godt madpakkeområde ved
selve mindebusten for Anders Sørensen Vedel, og plænerne er, efter den for græs gode
sommer, flotte og grønne. Udsigten over
mølledammen er her ved oktobers begyndelse imponerende. Vandstanden er hævet
til vinterniveau og kun enkelte totter gøde
stikker op over vandfladen. I højsommeren
var mølledammen en begyndende sump,
og mange græmmede sig !

Her omtrent stod ishuset i gamle dage og
der er ved at blive gode siddepladser
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Adresseændringer mv.
R.47 b

Jacob Frausing
Taastrup Vesterparken 15
2630 Tåstrup

S.89 b

Anne Elisabeth Bjerrum
Jakob Dannefærds Vej 1,1tv
1973 Frederiksberg C

R.50

Jørgen Bjerrum
Bispegade 5,1th
6760 Ribe

S.93 z

Lars Christian Bjerrum Andreasen
Brombærvej 70
7800 Skive

S.53 mn Jørgen Bennedsen
Solbjerg Have 7, st
2000 Frederiksberg

S.94 u

Flemming Holst Hundebøl
Allegade 27
6500 Vojens

S.53 mn Anne Marie Hvid
Slotssøvej 2, 3.sal, lejlighed 304
6000 Kolding

S.95 y

Trine Skov Eysturoy
Geilartún 16
FR-100 Tórshavn
Færøerne

S.96 x

Helle Skovdal
Mosevej 5
7100 Vejle

R.60 b

Ellen Margrethe Grangaard
(Lauridsen)
Kaffevej 55. 2.th.
2610 Rødovre

S.70 b

Bo Tribler
4200 Slagelse

S.77 a

Minna Christine Tornøe
Forchhammer
8530 Hjortshøj

S.77y

Mai-Britt Holdt Keller
6630 Rødding

S.77 y

Hans Pitters
7120 Vejle Øst

S.82 z

Elin Forum (Forum Hansen)
6771 Gredstedbro

S.87 b

Karin Yde Waidtløw (Willumsen)
6000 Kolding

S.92 x

Jacob Vind
2860 Søborg

S.92 b

Karen Hansgaard Degenkolw
1670 Kbh. V

S.92 x

Rikke Rohrsted
6760 Ribe

S.96 z

Knud Hilmar Christensen
Sct. Clemens gade 7
6760 Ribe

Bertel Dons Christensen
Weinheimer Strasse 26
14199 Berlin
Tyskland

S.09 x

S.69 a

Mari-Ann Friis
Hasselvej 2 C
4622 Havdrup

Nanna Kley-Jacobsen
Rothesgade 21, 3tv
2100 København Ø

S.96 y

S.09 z

Rasmus Junggreen Have
2000 Frederiksberg

S.96 y

S.79 y

Hans Christian Hoeck
Kastanienbaumstrasse 300
6047 Kastanienbaum
Schweiz

Mark Nørgaard Hansen
Ågades Passage 3
9000 Aalborg

S.13 z

Niels Møller Gram
Mariane Thomsengade 6
8000 Aarhus C

Britt Vestergaard Volder
(Vestergård)
6760 Ribe

S.97 b

Mimi Lytje
6270 Tønder

S.07 a

Laura Lynggaard Nielsen
8000 Århus C

S.08 l

Lasse Andersen
8000 Århus C

S.11 y

Christine Fabricius Jørgensen
8000 Århus C

S.17 s

Isabelle Bachir
6760 Ribe

S.65 ma

Lis Janstrup
Bispebjerg Bakke 18,1th
2400 København NV

S.68 x

S.80 b

Dorte Marie Lunn Haubro
(Bredsdorff)
Møllevej 79, Vive
9560 Hadsund

Nye medlemmer
R.52

Agnete Riis Christensen
(Pedersen)
6800 Varde

S.81 a

Birgitte Viborg Christensen
Marienlystvej 11, 0060
7800 Skive

S.58 gs

S.82 y

Esther Vase
Kromai 47, Løjt Kirkeby
6200 Åbenrå

Gudrun Johanne Brink
(Jensen)
6720 Fanø

S.67 sb

Hans Bitsch-Larsen
6760 Ribe

S.89 a

Johanne Nicole Prahl Steffensen
(Prahl)
Gustav Johannsens Vej 24
2000 Frederiksberg

S.68 a

Erik Voss
6000 Kolding

S.69 b

Jens Arne Enemark
NL-9801 BS Zuidhorn
Holland

Døde
S.42
R.43
S.44
S.49
S.51
R.52
R.53
S.54
S.54
S.57
R.73
S.80
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Karen Oxenvad (f. Knudsen)
Ruth Daugaard (f. Peters)
Jørgen Mandrup Bruun
Inger Kathrine Louw (f. Hansen)
Birthe Koch (f. Larsen)
Arne Johansen
Viggo Vejrup Pedersen
Terkel G. Toft
Erik Jørgen Hansen
Hans Nygaard Jensen
Agnete Roust Sørensen
(f. Thysen)
Jens Skovmand Högh (f. Bruun)

Innovative radiatorer produceret i Danmark

RIOpanel Plan

Hudevad Consilio

Ribe Jernindustri A/S
Saltgade 11
DK-6760 Ribe
www.rio.dk
www.hudevad.dk

Identify. Invent. Inspire.
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Afsender:
Ripensersamfundet v/Helle Spange Mortensen
Elleparken 10 · 8520 Lystrup

Ripensersamfundet
er en forening af tidligere elever fra Ribe Katedralskole
samt for skolens nuværende og tidligere lærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets dimittender og jubilarer. Den afholdes i forbindelse med translokationen på Katedralskolen i juni.
Foreningens medlemsblad, Ripenserbladet, udkommer
tre gange pr. år. I februar-nummeret indkaldes der til
generalforsamling og årsmøde, april-nummeret indeholder en liste over kontaktpersoner for årets jubilarer
og oktober-nummeret indeholder billeder fra årets jubilararrangementer. Bladet er udkommet siden 1916.
Der udsendes normalt 2-3 nyhedsbreve til de medlemmer, som har oplyst deres mailadresse.
Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på hjemmesiden:
www.ripensersamfundet.dk.
Medlemskab og adresseændring tegnes/meddeles enten
ved en e-mail til: ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk, på hjemmesiden eller ved at kontakte sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til sekretæren eller anmeldes via hjemmesiden.

