
Til Ripensersamfundets jubilarer 2020 

 

 

Aflysning af jubilarreception 

 

Kære Alle 

 

Først og fremmest vil vi gerne ønske Jer alle hjerteligt tillykke med jubilæet! 

 

Vi tænker rigtig meget på Jer i denne tid, hvor vi alle er påvirket af Corona-pandemien. Den har 

vendt op og ned på mange ting, herunder også arbejdet i Ripensersamfundet. Konkret betyder det, at 

Katedralskolen ikke forventer, at translokationen for de nye studenter i år bliver gennemført i den 

traditionelle form, og at der ikke bliver mulighed for deltagelse af jubilarer. Det betyder også, at 

skolen ikke stiller plads til rådighed for Ripensersamfundets efterfølgende reception for jubilarer og 

studenter. Den må så desværre aflyses. Dette skal ses i sammenhæng med myndighedernes 

begrænsning af, hvor mange der må være forsamlet på et sted til et fælles arrangement. 

 

Det er vi naturligvis kede af, men vi erkender også, at det er nødvendigt for at hindre yderligere 

smittespredning. Vi er kede af det først og fremmest på de nye studenters vegne, fordi de går glip af 

et festligt punktum for deres tid på skolen. Men vi er naturligvis også kede af det på Jeres, vore 

jubilarers vegne, fordi mange havde set frem til en festlig dag på skolen med efterfølgende 

arrangement ude i byen. Arrangementet på skolen må vi undvære i år, men der er jo i princippet 

intet i vejen for, at I mødes med andre fra Jeres egen jubilarårgang under en eller anden form (se 

nedenfor).  

 

I Ripenserbladets aprilnummer finder I listerne over alle de jubilerende medlemmer af 

Ripensersamfundet med kontaktoplysninger. Vi har i år alt 273 jubilerende medlemmer, som 

dækker 15 årgange fra 80 års jubilarer og ned til 10 års jubilarer. Af lovgivningsmæssige årsager 

må vi ikke bringe navne og adresser på de jubilarer, som ikke er medlemmer af Ripensersamfundet. 

Det er derfor op til de enkelte jubilarårgange selv at finde frem til dem. Det kan virke besværligt, 

men vi har forskellige muligheder for at hjælpe Jer på vej. 

 

På Ripensersamfundets hjemmeside under ”Translokation og jubilarreception 26. juni 2020” 

bringer vi dimittendlister med navne på alle årets jubilar. Vi kan herudover forsyne jer med en kopi 

af Ripenserbladets aprilnummer fra 2010, hvor vi bragte den sidste liste med kontaktoplysninger på 

alle, som er relevant for Jeres jubilarårgang (bortset fra 10 og 15 års jubilarer). Henvendelse om 

kopi kan ske til Elisabeth Sydenham (sekretaer@ripensersamfundet.dk) eller til Henrik Præstholm 

(redaktoer@ripensersamfundet.dk). 

          

Der er flere måder I kan markere Jeres jubilæum på. Det kan ske på traditionel fysisk vis i mindre 

grupper, men det kan også ske elektronisk på én af de mange måder, som vi har lært at kende her 

under Corona-pandemien. Man kan fx mødes i real time over Skype eller Zoom. Man kan også 

mødes på Facebook, fx i en gruppe for årgangen eller klassen. Det kan enten ske live, eller blot ved 

at I fortæller hinanden om, hvordan I markerede jubilæet. 

 

Vi håber, I finder ud af at markere jubilæet på den ene eller den anden måde. Uanset hvad I vælger, 

må I gerne sende små beretninger ind, gerne med billeder, som vi kan publicere på hjemmesiden og 

i efterårsnummeret af Ripenserbladet. 

Med venlig hilsen 

på bestyrelsens vegne 

 

Hans Jørn Kolmos 

Formand for Ripensersamfundet 
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