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Kære Studenter
På Ripensersamfundets vegne vil jeg gerne ønske Jer alle hjerteligt tillykke med vel overstået eksamen.
Det har været hårdt for Jer at afslutte et skoleforløb med alle de mange forbud og begrænsninger, som
coronapandemien lægger på os. Hårdt ikke bare for Jer, men også for Skolen og Jeres lærere, som skulle få
det hele til at hænge sammen.
Netop derfor er det dobbelt glædeligt at møde Jer her i dag og se, hvor meget der trods alt er lykkedes: I fik
Jeres eksamen, vi fik mulighed for at fejre det med Jer på en ganske særlig måde, og Ripensersamfundet fik
traditionen tro lejlighed til uddele sine legater. Det sidste vender jeg tilbage til, men først et par ord om
hvem vi er, og hvad vi står for.
Ripensersamfundet blev stiftet i 1912. Vi var her, da den Spanske Syge hærgede Ribe og resten af verden i
1918-20, og vi er her også nu midt i Coronapandemien. Vi har gennem alle årene haft den samme opgave:
at bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra Ribe Katedralskole og sikre forbindelserne
tilbage til skolen og til byen. Vi er er i høj grad Jeres forening, og det har vi markeret ved at vores unge
engagerede elevambassadører i dette forår har været rundt i afgangsklasserne sammen med Henrik
Tjørnelund og fortælle om foreningen.
Mange af Jer har efterfølgende meldt jer ind i Ripensersamfundet, og det er vi rigtig glade for. Til Jer vil jeg
sige: Hjerteligt velkommen i foreningen, og til alle Jer andre vil jeg sige: Kom og vær med i fællesskabet og
meld Jer ind i Ripensersamfundet. Vi har brug for Jer. Vi har en vigtig mission, som vi skal udføre sammen, og det er oven i købet gratis at være med de første fem år.
Vi vil bevare og udvikle sammenholdet mellem Jer, når I nu forlader Ribe. Men vi er ikke bare en
sentimental skoleforening for gamle ripensere. Vi har også en ambition om fremadrettet at være en del af
den identitetsramme, som I bevæger Jer ind i, når I nu skal til at uddanne Jer og gøre verden til et bedre
sted for os alle.
Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvad er vores bærende værdier? Og hvad vil vi?
Her er det slet ikke nogen dårlig ting at have en eksamen fra Ribe Katedralskole med i bagagen, - og gerne
også et medlemskab af Ripensersamfundet.
Nu ved I, hvad vi står for. Lad os så gå over til det, som er den egentlige årsag til, at jeg står her i dag, nemlig
legatuddelingen til årets dimmittender. Ripensersamfundet har to legater til uddeling: Dimittendlegatet på
7.000 kr og Jubilæumslegatet på 5.000 kr. I fundatsen for de to legater går som en rød tråd, at modtagerne
skal have bidraget til sammenholdet på skolen og udvikling af skolens sociale liv. Indstillingen af
legatmodtagerne er foretaget af skolen.
Vi starter med Dimittendlegatet på 7.000 kr. Om modtageren hedder det i indstillingen:
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”Eleven, der modtager Ripensersamfundets legat, er en fagligt meget dygtig, ambitiøs og velfunderet
elev, der igennem alle tre gymnasieår har udvist stor interesse, gå på mod og lyst til at lære.
Derud over har pågældende elev arbejdet med stor interesse og ildhu i skolens forskellige
elevorganisationer, og hun har tillige engageret sig konstruktivt i fusionsprocessen og dermed været med
til at sikre en god fusion for eleverne. Modtageren har endvidere gjort sig positivt bemærket ved sit
engagement i og interesse for skolen som helhed og er dermed en fornem og værdig ambassadør for
Ribe Katedralskole.”
Og hvem er så det? - Legatet går til Rikke Blomgreen, 3L !
Dernæst er der 100-års jubilæumslegatet. Om modtageren skriver Skolen i indstillingen:
”Modtageren af Ripensersamfundets 100 års jubilæumslegat 2020 er kendt af alle på skolen. Hun har
udvist faglig flid, men nået meget andet i sin skoletid!
Den gode discipel er særdeles vellidt i sin klasse, og vi kan røbe, at hun er så flittig, at hun kan nøjes med
to år for at få sin hue! Indrømmet, under arbejdet med musicalen Romeo og Julie var hun nok mest gæst
i sin klasse, for der gik ufattelig mange timer til musicalen. Men det endte også med en ufattelig flot solo!
Bortset fra musicalens solo – så er hun social og en holdspiller, der har været meget aktiv i skolens liv,
bl.a. med at kalde til klimademonstrationer. I et indslag fra Ribe i DR’s prime time TV-avis den 20/9 2019
var det hende, der brændte igennem og var med til at sætte dagsordenen for Folketingets nye klimalov!
Holdspilleren viste sig også under indspilningen af ”Ribe Katedralskoles store sidste skoledags show” på
YouTube, som hun koordinerede og redigerede.”
Modtageren af legatet er: Sigrid Smith Hogue, 2.p
Et stort tilykke til Jer begge.
Til sidst vil jeg nok engang sige stort tillykke til Jer alle og til Ribe Katedralskole med alt det, som trods
mange vanskeligheder er lykkedes i dette usædvanlige år. Tag nu ud og fejre det, det har I ærligt fortjent.
Men som gammel læge vil også sige til jer: gør det med omtanke, pas godt på Jer selv og på hinanden - og
husk distance og håndsprit!
Tak.
Hans Jørn Kolmos
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