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Ordinær generalforsamling og årsmøde
i Ripensersamfundet
Lørdag den 16. februar 2019 kl. 14.00
på Vartov i København
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar 2019, jfr. vedtægternes §9.
Generalforsamlingen efterfølges af årsmøde, hvor der vil blive holdt et foredrag af:
Jens Arne Enemark, S.69
Han har i en lang årrække været sekretær for det dansk-tysk-hollandske regeringssamarbejde omkring beskyttelsen af Vadehavet (”Det trilaterale Vadehavssamarbejde”)
og leder af det fælles sekretariat i Wilhelmshaven (D).
Efter årsmødet vil der være mulighed for hyggeligt samvær
og indtagelse af en let anretning.
Nærmere detaljer om arrangementet vil findes i næste Ripenserblad.
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Katedralskolens juleafslutning 2018
i Domkirken den 20. dec. kl. 13.30
Generalforsamling og årsmøde
Lørdag den 16. feb. 2019 kl. 14.00 i København
Jubilarreception i 2019
Fredag den 28. juni fra ca. kl. 12 efter translokationen
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ophold, Mini byferie, vadehavsgastronomi eller
r og romantisk ”Get Away” læs mere om de
uligheder på www.hoteldagmar.dk
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Fra Ripensersamfundets bestyrelse
Translokation og Jubilarreception
I år foregik translokationen i skolegården i
strålende solskin og igen oplevede vi fuldt
hus til receptionen. Omtale af translokationen og jubilarreceptionen med billeder
findes andetsteds i bladet.

Generalforsamling og årsmøde
2019
Som det er angivet andet sted i bladet, afholdes ordinær generalforsamling lørdag den
16. februar på Vartov i København. Efter
generalforsamlingen afholder vi årsmøde,
hvor Jens Enemark vil holde et oplæg.

Nyhedsbreve
Der udsendes ikke længere nyhedsbreve,
idet nyhedsformidlingen nu sker på hjemmesiden og medlemmer med e-mail får
automatisk besked, hver gang hjemmesiden
opdateres med ændringer og nye indlæg.

Efter foredraget vil der være mulighed
for at fortsætte i hyggeligt samvær med lidt
at spise og drikke.
Bestyrelsesvalg, herunder formandsvalg
Formanden er på valg hvert år og således
også denne gang.

1156 af vores 1355 medlemmer (85 %)
har oplyst deres e-mailadresse til os og får
dermed besked.

Herudover er der tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af fra to til syv medlemmer
udover formanden. Der er ingen regler om
genvalg eller antallet af suppleanter, men
for tiden er der som nævnt to, som bliver
siddende, indtil de enten bliver bestyrelsesmedlemmer eller ikke længere ønsker at
være suppleanter. Men der er altid plads til
flere suppleanter.

Det er samme andel som sidste år, så vi
vil fortsat opfordre til, at du oplyser din
e-mailadresse til os, hvis ikke du allerede
har gjort det, så du kan få glæde af nyhederne. Du kan registrere din e-mailadresse
på hjemmesiden www.ripensersamfundet.
dk. Hvis du har aftalt med det offentlige, at
du ikke modtager digital post, kan du dog
få nyhederne sendt med almindelig post.
Henvendelse herom kan ske til webmaster
på telefon 5050 8495.

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 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.

Hjemmesiden
Den nye hjemmeside er, som de fleste sikkert har bemærket, nu lanceret og opdateringer bliver, som nævnt ovenfor, automatisk sendt pr. e-mail til medlemmerne. Vi
opfordrer alle til at bruge hjemmesiden aktivt. Skriver man et opslag, bliver medlemmerne som nævnt automatisk underrettet
herom.

Der kan være noget arbejde som formand, redaktør, kasserer, sekretær og
webmaster, men derudover er bestyrelsesarbejdet ikke voldsomt krævende. Så
vidt muligt giver alle i bestyrelsen en hånd
med ved forberedelsen og gennemførelsen

Bestyrelsen m.v.
Bestyrelsen består af formand Hans Jørn
Kolmos samt syv bestyrelsesmedlemmer og
to suppleanter. Listen over bestyrelsen findes forrest i bladet.
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af Jubilarreceptionen, hvilket faktisk er en
meget hyggelig måde at være sammen på.

Af de 1355 medlemmer er der 1290 medlemmer der betaler fuldt kontingent og bosiddende i Danmark, 48 medlemmer der
betaler fuldt kontingent og bosiddende i
udlandet, 6 medlemmer på nedsat kontingent (5 yngste årgange), som alle er bosiddende i Danmark, 8 dimittender, som er
gratis medlem i år, og så de 4 æresmedlemmer.

Der er bestyrelsesmøder lige efter generalforsamlingen (konstituerende møde) og derefter i maj, i juni (aftenen inden jubilar-receptionen), september, november og januar.
Medlemsstatus
Siden redaktionens slutning for november
nummeret sidste år og dette nummer (medio oktober) er medlemstallet gået tilbage
fra 1456 til 1355 inklusive fire æresmedlemmer og otte dimittender. I samme periode er 18 oplyst afgået ved døden, 25 er
blevet slettet på grund af manglende kontingentbetaling, og 75 har udmeldt sig. Til
gengæld har vi modtaget 21 indmeldelser,
mange af dem ved jubilarreceptionen og
frokosterne bagefter.

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. 11. oktober 2018
662 medlemmer mod 610 for et år siden.
Bestyrelsen

Dette kik er historie nu - jfr. side 54
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Translokation og Jubilarreception 2018
v/redaktøren
Rektor medgav, at genkendelsens glæde ofte
er stor og han kunne godt forstå at man får
lyst til at veksle et par ord med sidemanden,
men at det kan gøre det svært for andre at
høre hvad der bliver sagt til hele forsamlingen, også selvom der er et fint lydanlæg.
Han ville derfor være taknemmelig, hvis
man gemte snakken til pauserne og den efterfølgende reception.

Dagens forløb
I strålende sommervejr kunne rektor Bennike kl. 10 byde velkommen til årets translokation på Ribe Katedralskole. Han ønskede først og fremmest velkommen til årets
studenter fra gymnasiet og HF. Uden dem
ville der slet ikke være nogen festdag.
En særlig velkomst gav han til undervisningsminister Merete Riisager, som havde
givet sig tid til at deltage. Måske spillede det
også en rolle, at hendes partifælle, Henrik
Dahl havde 40-års jubilæum som student
fra skolen. Endelig glædede rektor sig over
de mange fremmødte studenter-forældre
og elever fra de klasser, der fortsætter efter
sommerferien. Til Ripensersamfundet, de
mange gamle elever og alle medarbejdere
var der også en varm velkomst.

Derefter sang man ’Den Signede Dag’
Rektor fortsatte herefter med sin beretning om årets gang på skolen, efterfulgt af
Kantatens første del. Så fulgte rektors tale
til studenterne og uddeling af eksamensbeviser til de i alt 189 studenter.
Derefter ministerens tale og alle de øvrige sædvanlige taler, som kan læses i deres
helhed i det følgende.
Ripensersamfundets formand kunne uddele det store dimittendlegat med 7000 kr.
og han kunne også i år uddele et særligt
jubilæumslegat på 5000 kr. i anledning af
Ripensersamfundets stiftelse i 1912.
Jubilarreceptionen var som vanligt et tilløbsstykke. Vi skønner at ca. 500 har deltaget. Alene de nye studenter udgjorde jo
189 så der var travlt ved madbordet og øl
hanerne. Øllet slap op og alle vandflaskerne ligeså, men vi supplerede med vand fra
vandhane, så ingen tørstede i sommervarmen. Snitterne blev også spist op!
Studenterne blev fotograferet og entrede
derefter deres vogne og kørte ud på turene
rundt om Domkirken samt dans med videre omkring og i springvandet på Sct. Catharinæ Plads.

Rektors velkommen til forsamlingen

Endelig nævnte rektor, at der blandt jubilarerne var fem studenter fra 1948 og otte
studenter og fem realister fra 1953. Herudover var der flere hundrede øvrige jubilarer.

Jubilarreceptionen er Ripensersamfundets hovedaktivitet i sommerhalvåret, og be7

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.
Der var god repræsentation af de fleste
jubilarårgange, og det var især opløftende
at rigtig mange 10 års jubilarer deltog.
Mange af dem var med i skolegården, men
de fleste mødte først frem til deres aftenarrangement på Hotel Ribe, hvor der fra de
6 klasser deltog mindst 65! det var flot
og bestyrelsen håber, at det lover godt for
fremtiden med hensyn til medlemstal for
foreningen.

Halløj hvor det går

styrelsen og mange af vores bedre halvdele
søger at gøre alt for at det skal blive en god
oplevelse. Vi håber at vores røde forklæder
også i år bidrog til den gode stemning!

Det skal dog siges at 16 af studenterårgang 2008 er medlemmer. Der var i alt
146 studenter det år!

I det følgende bringes de forskellige taler
samt billeder fra dagens begivenheder og

Bestyrelsen takker for godt samvirke
med skolen og alle deltagere.

Trængsel under lindene, der trives godt
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Rektors beretning 2018
Kristian Bennike
I år dimitterer vi 142 stx-elever og 47
hf ’ere med meget fine resultater. Skoleåret
har budt på mange spændende aktiviteter,
gode fællesarrangementer, festlige aftner og
rigtige mange skolehverdage. I uge 41 var
hele skolen involveret i fejringen af reformationsjubilæet. Vi lagde hus til en række
koncerter, foredrag og debatarrangementer
og alle elever arbejdede i løbet af ugen med
forskellige indfaldsvinkler til reformationen
og dens betydning for eftertiden.

Også på det naturvidenskabelige område vil
jeg fremhæve et par ting. Biologidagen, hvor
alle 2g’erne underviste 3. og 4. klasser fra tre
af Vadehavsskolens afdelinger. Det blev en
spændende dag hvor vores 90 små gæster
lærte alt om lungefunktion, det menneskelige kredsløb og hvordan et Svinehjerte ser
ud, når det bliver skåret i stykker.
Der blev skrevet mange flotte SRP og
SSO-opgaver af jer studenter og nogle af
jer, stillede op i ’Unge forskere’ konkurrencen. Caroline og Stine fra 3x nåede til
finalen i forum, hvor Caroline fik en flot
4.plads og rejser næste år til Kina for at fortælle om sit projekt, der handler om genmodificerede bakterievira i kampen mod
multiresistente bakterier.
Efter sommerferien begynder her 155
stx’er i 1g, 55 hf ’ere og på Skyttevej begynder 90 HHX’ere og en enkelt klasse
med merkantil erhvervsuddannelse. Vi har
samlet set en fremgang i ansøgertallet, det
skal vi glæde os over når den demografiske
udvikling tilskriver noget andet. Vi skal i
efteråret bygge tre nye huse her på grunden og istandsætte hovedbygningen. Yderligere har skolen i det forgangne år erhvervet
ejendommen Puggaardsgade 4. En ejendom som har en placering der på naturlig
måde vil glide ind i skolens område.
I starten af det nye år vil vi være klar til
at modtage eleverne fra Skyttevej og vi vil
have sikret os en bæredygtig skole med et
varieret udbud af uddannelser og en robusthed og volumen der sikrer at vi kan opretholde gode muligheder for ungdomsuddannelse i Ribe, også i årene der kommer.
Her ved skoleårets afslutning siger vi farvel til Astrid Lindegaard Rose der har afsluttet sit pædagogikum, med et flot resultat, og nu rejser tilbage til storbyens larm.
Jeg vil også sige tak til Aleksandra Szal,
der på bedste vis har været barselsvikar i
dette forår.

Rektor Kristian Bennike

I arbejdet med fremmedsprog er det en
særlig glæde at vi i år har udvidet paletten
af muligheder for udvekslingsrejser, idet vi
har indledt et samarbejde med det franske
gymnasium Lycee Victor Hugo, der ligger i
den lille by Chateau Gontier, syd for Paris.
Elever har været på en uges besøg der, og
vi havde et genbesøg her i Ribe. Nu sender
vi en klasse afsted igen næste år. Når man
har gjort noget to gange, kan vi tillade os
at kalde det en tradition. Vi har indledt et
interreg samarbejde omkring styrkelse af
tyskfaget og ud over vores gode kontakter
i Niebüll og Zittau, har vi nu også kontakt
til et gymnasium i Bad Swartau.
Det er vigtigt at vi styrker fremmedsprogene og jeg synes opgaven bliver løftet seriøst af vores sproglærere på Katedralskolen.
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Endelig tager vi afsked med Simon Laursen.
Simon Laursen blev ansat på skolen i
1996 og har gennem alle årene undervist
i de klassiske fag. Simon har været med til
at skabe en stærk tradition på skolen for
netop disse fag. Udover undervisningen
har Simon varetaget mange hverv på skolen
og været ansvarlig for skolens bibliotek i en
lang årrække.

Kære Simon
Du er på mange punkter skolens mand,
elevernes mand og du har en sund skepsis
overfor alle udefra kommende ændringer.
Det er vel dybest set Integritet forstået således at du ikke halser efter de sidste nye
trends, men holder fast i, at noget er bare
vigtigere end andet. Du er aldrig i tvivl om
hvad det er du vil bibringe eleverne, og det
kan de mærke og det fascineres de af.
Det er undervisning når den er allerbedst.
På skolens vegne vil jeg ønske dig et godt
otium og bede dig komme op og modtage
en buket.
Inden vi går til næste punkt på programmet, som er 1. del af kantaten, vil jeg læse
navnene op på de elever der har deltaget i
forskellige ekstra aktiviteter i løbet af året.
Så vil jeg bede jer komme herop. Jeres lærer
står klar med en lille gave til jer. Når I har
fået den, går I på plads igen.

Blomster til Simon Laursen

Der var mange dygtige elever
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Rektors tale til studenterne
Kristian Bennike
Kære studenter
Vi har talt sammen næsten hele natten.
Og her, der er det, så gået i stå.
Rundt om, der ligger folk og sover.
Jeg ved ikke rigtigt, hvorhen vi skal gå.

lende selvbeskedenhed regner vi 1968 for
det rigtige tidspunkt for ungdomsoprøret,
da det var på det tidspunkt det begyndte,
først i Paris og senere i København. Uddannelsesstederne blev ideologiske kamppladser og den 24-årige Niels Skousen var
på det tidspunkt i gang med medicinstudiet, men han ville hellere spille guitar og
skrive sange. Hvad var det mon for nogle
idealer der optog unge for 50 år siden. De
var født i efterkrigsårene, havde hørt om 2.
verdenskrigs rædsler fra første hånds kilder.
Det var naivitet og uskyld der prægede de
unge. Man havde jo set hvor galt det kunne
gå og var overbevist om det ikke kunne eller måtte ske igen. Så meget stærkere blev
da også reaktionen da man oplevede Vietnamkrigens gru. Den kolde krigs fjendebil-

Sådan skrev Niels Skousen for ca. 50 år
siden i sangen ’Herfra hvor vi står’. Jeres
forældre, eller måske snarere jeres bedsteforældre kender rockgruppen Skousen og
Ingemann og man kunne med en lettere
omskrivning spørge således:
Vi har talt sammen næsten hele natten.
Er der mon stadig noget at tale om i 2018?
I år er det 50’året for ungdomsoprøret.
Dvs. oprøret startede i virkeligheden nogle
år tidligere i USA, men med vanligt mangDe ældre og nye studenter lyttede

11

leder. Et militærdiktatur, så tæt på os som i
Grækenland, og ikke mindst truslen om en
altødelæggende atomkrig. Verden var åbenbart slet ikke så lys og ideel som først antaget, naiviteten og uskylden var en utopi.
Derfor kom et ungdomsoprør, der fandt sit
udtryk på mange fronter. Selv i Ribe kan
man se det spæde oprør, hvis man betragter studenterbillederne fra 1970. Her er de
hvide studenterhuer erstattet af sømandsbusseronner og langt fuldskæg. I musikkens
verden var det rockmusikken der udtrykte
protesten. Skousen siger selv; ’vi gik fra
teaktræsreoler, solgryn, sovs og kartofler til
Jimi Hendrix og The Who’.
På København universitet sad musikforskeren Erik Wiedemann og udtalte at den
elektriske guitar ville få en meget kort levetid. Det fik han så IKKE ret i.
Ungdomsoprøret gjorde op med mange
af de kulturelle krav og normer der var styrende for de unges liv. I dag, 50 år senere,

er det helt andre udfordringer I står overfor.
Det er ikke tilfældigt at Skousen kaldte sin
sang ’Herfra hvor vi står’ og ikke ’Herfra
hvor jeg står’. Den Frisættelse fra krav og
normer, som blev sat i gang for 50 år siden,
har ført til, at det nu er nye bjergtoppe der
skal bestiges. Spørgsmålet i sangen burde i
dag ikke hedde ’hvor skal vi gå hen?’, men
snarere ’hvor skal jeg gå hen?’. I står over for
et uendeligt mulighedsrum, et rum der for
nogen kan opleves lige så skræmmende som
68 generationens frygt for atomkrigen. Det
er nu blevet den enkeltes kamp, i forhold til
hvad der skal præsteres i uddannelsessystemet og hvordan ens liv skal eksponeres på
de sociale medier.
Evalueringsinstituttet har netop afsluttet
en undersøgelse af, hvordan fagligheden i
det almene gymnasium har ændret sig i de
sidste 50 år. Kompleksiteten er blevet større, fagligheden er blevet bredere, men timetallet er blevet mindre (vi går ikke længere

Glade stx studenter
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Hf studenter

i skole om lørdagen) og det spørgsmål der
naturligt melder sig er, hvorvidt den faglige
fordybelse er blevet sat under pres. Undersøgelsen bekræfter ikke dette, og jeg vil også
tillade mig at betvivle det. I vil vælge livsbane, uddannelse og arbejde. I vil specialisere
jer og tilegne jer den nødvendige faglighed
på et givet område og det vil, for jer, blive et
livslangt projekt, at tilegne jer ny faglighed
i det foranderlige samfund vi lever i.
Nogle forskere mener at ’Unge i dag er
verdensmestre i demokratisk dannelse, men
mindre aktivt kæmpende for forandringer i
samfundet end nogen anden årgang siden
ungdomsoprøret’.
Står I alle sammen i virkeligheden over
for et håbløst projekt? Svaret er selvfølgelig nej! Lige nu er I berusede, allermest af
lykke over den overståede eksamen og I
oplever en stor følelse af frihed. På et tidspunkt melder virkeligheden sig, og så er
min påstand, at I er klædt ualmindeligt

godt på når det kommer til livsduelighed.
I har i to eller tre år færdedes hjemmevant på Ribe Katedralskole. I har fået en
historiebevidsthed og en oplevelse af, at I
er en lille del af en meget lang historie. Det
er ikke sikkert I allerede i dag kan mærke
det, men hvis I spørger nogle af de mange
jubilarer, der er til stede her i dag, vil de
nikke genkendende til den fællesskabsfølelse, der er blevet etableret gennem skoletiden.
Mennesker har brug for fællesskaber,
det var stenaldermenneskene klar over, de
holdt sammen, det øgede nemlig chancen
for overlevelse. Vi søger sammen med og
føler sympati for mennesker. Lad være med
at tro, staten elsker jer, eller at Instagram
elsker jer, de vil i bedste fald bare tjene reklamekroner på jer.
Robin Dunbar, en af verdens førende
hjerneforskere, har lagt navn til den anerkendte konstant Dunbars tal, der dækker
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over det maksimale antal venner der er
plads til i en menneskehjerne. Tallet er 150,
tænk over det og tjek selv antallet af jeres
venner på facebook.
Men et fællesskab uden ånd er ikke et
meningsfuldt fællesskab. Professor HansJørgen Schanz (det var ham I mødte ved
reformationsjubilæet) beskriver det således; ”et fællesskab uden ånd er som et
sammenrend ved et busstoppested, hvor
man nok er sammen, men ikke fælles om
noget – eller som en menneskeflok i en
lufthavn. Faktisk er det ånden der binder
os sammen – i en lufthavn er der absolut
ingen ånd”.
At tænke ånden med i uddannelsesprojektet er derfor helt afgørende.
Den skolegang, I har gennemgået her
på Ribe katedralskole er lagt til rette ud
fra en forståelse af uddannelse som et dan-

nelsesprojekt, ikke udelukkende en jagt
på bestemte færdigheder, men i lige så høj
grad en tilegnelse af viden og livsoplysning,
i nogle fællesskaber der kan tjene som ramme for dette dannelsesprojekt, således at det
ikke alene bliver den enkeltes ansvar.
Der er stadig noget at tale om i 2018.
I har fået ressourcerne. I har nu mulighed
for at gå ud som aktive samfundsborgere
og påvirke jeres omverden, stå fast på nogle
værdier og ikke svaje i vinden ved den første
storm, I løber ind i.
I skal tale sammen og I skal finde en retning at gå i. Det handler ikke om at gøre
oprør mod noget, men for noget. Gå ud og
find jeres tids oprør.
Jeg vil ønske jer alt det bedste for fremtiden.
Hermed dimitterer jeg årgang 2018 fra
Ribe Katedralskole.

Tillykke med din eksamen
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Undervisningsministerens hilsen
Tak for ordet – og tak for at der gives mig
lov til at sige et par ord til jer studenter på
denne store og traditionsrige dag.
Kære studenter! Hvor er jeg glad for at
være med i dag – og dele lidt af dagen med
jer – inden I skal ud i hestevognene og feste
i hele Ribe. I dag er en helt særlig dag. I dag
er en mærkedag af de helt store. I dag er en
milepæl i jeres liv. I dag bliver I studenter.
Og hvor ser I flotte ud. I har ydet et kæmpe
stykke arbejde. Selvfølgelig her de sidste
uger, hvor I har læst til eksamen. Men også
gennem de sidste år. Og nu er I endelig
nået hertil. Med huen på hovedet, eksamensbeviset i hænderne – og fremtiden lige
foran jer. De sidste år har garanteret budt
på lidt af hvert. På hårdt slid. På lektier. På
opture og nedture. På kærestesorger, fester,
oplevelser og erkendelser. Det er alt sammen erfaringer, I kan tage med jer videre i
livet. Alle de erfaringer – både når det gik
strygende, og når det gik mindre glat – de
har stor betydning for den dannelsesproces,
I er i fuld gang med. Og husk – den dannelsesproces, den handler også om noget,
der rækker ud over jer selv.

Merete Riisager talte klart og direkte

har fået kundskaber og dannelse. Det er et
privilegium – og en gave. Og selvom det
måske ikke føltes sådan alle de mørke aftener i januar, hvor afleveringerne tårnede
sig op – så håber jeg, at I vil indse hvor
meget frihed, denne gave faktisk giver jer i
jeres liv. Den gave og den frihed – den kan
I takke jer selv for! Men jeg synes også, I
skal give jeres lærere et ekstra fast håndtryk
i dag, inden I vinker farvel fra hestevognens lad. For uden dygtige lærere, stod I
ikke her. Og måske skal I også lige give
jeres forældre et særligt godt kram – for
mon ikke, de også har bare en lille bitte
del af æren for, at I kom op hver morgen
og fik medspil og modspil, når I trængte
til det? Kære studenter. Nu er gymnasietiden forbi. Inden længe er I spredt for alle
vinde. Så husk nu at nyde de næste dage
– de er både dyrebare og flygtige! Tillykke
med huen. Det er godt gået.

Det er faktisk ofte, at man opdager sider af sig selv i mødet med andre mennesker. Når man gør noget meningsfyldt for
andre. Mange af jer skal nok i gang med
at læse videre efter sommerferien. Og studielivet kan godt i perioder føles ensomt
eller slidsomt. Men så vil jeg opfordre jer
til at gå på opdagelse i civilsamfundet. Bliv
frivillig, start en forening, undervis nogen
i noget! For det er også alt det – uden for
én selv – som giver livet fylde. Det er også
her, I lærer jer selv bedre at kende. En
studentereksamen er et glimrende fundament at bygge videre på. Og uanset hvad
I hver især vælger at kaste jer ud i – så
kan I bruge den viden, I har med jer her
fra Ribe Katedralskole. I har fået lov til at
fordybe jer i forskellige faglige områder. I

Held og lykke med fremtiden og livet!
Merete Riisager
15

STX Studenternes tale
Kære alle jer, kære alle os; kære alle studenter fra Ribe Katedralskole. Kæmpe stort tillykke!
Klædt i rødt, i blåt, i sort, i hvidt så smukke og strålende, står vi her i dag, som nyudsprungne blomster, klar på livets udfordringer. Netop i dette øjeblik ser vi frugten af tre
års hårdt arbejde - vi har nået det mål, som
for os alle har syntes helt umuligt i ny og næ.
Med en studentereksamen er vi nu klar
til at begive os ud på nye rejser med nye
mål. Vi skal ud af de trygge rammer som
Ribe Katedralskole har skabt for os i disse
år; i hvad der føles som et utal af dage har
disse smukke bygninger rummet os, og alt
hvad det indebar.
I disse år er det os,
som har givet skolen liv, helt fra de spæde
første dage, hvor bare det at finde fra SV til
kantinen kunne være en udfordring, og til
nu hvor alting gøres for sidste gang.
Der har været mange bump på vejen,
mange undskyldende blikke til vores kære
lærere, når man igen ikke fik nået alt hvad
man skulle. Igen og igen har I båret over
med os, kære lærere, og repeteret hvad vi
glemte, som I gjorde det med årgangene før
os, og som I vil gøre det med de næste. Uden
jer var den slet ikke gået. I skal have stor tak.
Hvilket kaos ville det ikke have været, hvis
blot en enkelt af skolens ansatte ikke havde
været her; lige fra rengøring til skemalægning
og pedellerne som suser frem og tilbage med
stole i Salen; hvis vi selv skulle have stået for
alt dette så jah... Den var nok ikke gået!
En værdi som vi alle på skolen skal være
med til at bevare, er accepten af mangfoldighed. Accepten af at vi alle er forskellige,
at vi alle har forskellige interesser og egenskaber, og at det alt sammen har værdi. For
uden en eneste af os, ville det ikke være det
samme. Vi sætter alle vores præg på stemningen, og skal sammen bevare modet til at
blive og forblive hvem vi er. For diversitet
og mangfoldighed er store og vigtige ord,
og det er helt på sin plads at være stolte af
at kunne repræsentere disse værdier.

Dette håber jeg, at vi alle vil bringe med
os videre, så vi kan være med til at sprede
budskabet om, at det er godt at være, den
man er. Når vi nu om et øjeblik skal køre af
sted, væk fra disse år, i hestevogne på ræd og
række, skal vi se hvordan vi bor hver især,
og få et lidt større indblik i hvem hinanden
er, hvem vi har delt de sidste tre år med,
inden vores gymnasietid for alvor er forbi.
For ingen årgang uden en studenterrunde og jeg ved, at vi alle har glædet os, og jeg
ved, at forældrene har stået i køkkenet for
at kunne diske op med lækkerier; det ene
efter det andet. Dét kan I tro, vi sætter stor
pris på, og ih hvor vi glæder os!
Det er blevet tid for os til at vige pladsen
til de næste i rækken, og med glæde springe
ud i en ny æra, hvor vi skal finde en mening
med den længe ventede frihed. Vi skal finde
noget at give os til, hvilket sandsynligvis kan
blive en større udfordring, efter at vi har været fuldt beskæftiget de seneste par år.
Vi skal finde ud af, hvem vi vil være, og
hvordan vi bliver det. Vi skal ud og undersøge en verden som er ny og ukendt, det
bliver spændende, og det bliver skræmmende; Ribe Katedralskole lukker os nu af
sin favn og lader os flyve mod ukendte trætoppe, hvor vi forhåbentligt atter vil finde
fodfæste.
Stort tillykke.
Røskva Rosa Grønager Thulin
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HF Studenternes tale
Kære allesammen
Velkommen og stort tillykke til alle I studenter!
Vores tid sammen startede for to år
siden, hvor vi for første gang stiftede bekendtskab med skolen og hinanden. Her
stod vi spændte og nysgerrige og ventede
på hvad tiden ville bringe.
Herefter startede vores dannelsesrejse,
med introfesten, hvor vi smånervøse så
hinanden an, og stiftede de første spæde
bekendtskaber.
Vi fortsatte mod Ømborg, på en rystesammen tur. Her blev vi stillet overfor faglige og praktiske opgaver, som gjorde at vi
kom tættere ind på livet af hinanden.
Vores rejse fortsatte til den fantastiske
storby, Berlin, hvor vi var på vores studietur. Her fik vi vores kulturelle kuffert fyldt
op med oplevelser, som f.eks. turen til stasifængslet, hvor grusomhederne kom helt
under huden på os alle sammen. Det gjorde
stort indtryk på alle. Her så vi realiteterne i
øjnene på anden vis, end hvad den gængse
læsning i historiebøgerne kunne byde på.
Når vi i dag ser tilbage på førnævnte dannelsesrejse, står vi tilbage som forandrede
mennesker, med styrkede kompetencer har
vi fået vinger, vinger, og mod til at flyve til
ud i livet. Vi flyver alle ud på en ny rejse,
sabbatår, studerer videre eller hvem ved
hvad tiden os bringer. Måske kommer der
bump på vejen, men tiden her, har bla. lært
os at man rejser sig igen, og kæmper for alt
hvad man har kært.
Tak til Ribe Katedralskole, som med
smukke og historiske omgivelser, har dannet ramme om to fantastiske år.
Tak til vores to fantastiske tutorer Katrine Lund Jørgensen og Bjørn Paulsen. I har
en helt særlig plads i vores hjerter. I har om
nogen været vores faste holdepunkt og har
hjulpet os igennem de to år. Tusinde tak!
Ej at forglemme, resten af vores kære
lærere, der har hjulpet med opbakning og
støtte, så vi kom helskindede igennem.

Anders Koch og Casper Skovdal Ankersø

Kære 2. 0 og 2. P! i dag har vi pakket
vores venskabelige genvordigheder væk, til
fordel for minderne, om det gode samarbejde vi har haft på tværs af klasserne, og de
hyggelige tider. Tak for det.
Nu hvor vi står på tærsklen til at blive
spredt for alle vinde, vil vi citere Søren
Kierkegaard, som sagde ”Livet må forstås
baglæns, men må leves forlæns”. Vi kan ikke
altid planlægge de vigtige ting i livet, vi skal
gribe dagen og i stedet være tilstede og være
nærværende når de sker.
Med disse ord vil vi igen, ønske et stort
tillykke, og held og lykke til alle i fremtiden!
Anders Koch, 2o
Casper Skovdal Ankersø, 2o
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Katedralskolens legater 2018
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 5
portioner á 10.000 kr. til studenter fra skolen.
De 5 portioner er gået til:
Line Thorhauge Truelsen, student 2013.
Line læser Farmaceutisk Videnskab og bruger legatet til et semester i Zürich.
Sofie Husted Larsen, student 2013. Hendes legatportion bruges til studieophold ved
University of Otago, New Zeeland, som led
i medicinstudiet.

Nana Bach Poulsen, student 2014. Hun
læser molekylær biomedicine og vil bruge
pengene til et studieophold i Zürich.
Iben Elmerdahl Rasmussen, student fra
2014. Hun læser idræt og vil bruge legatet
som støtte til et ophold i Florida
Katrine Tranberg Jensen, student 2011.
Katrine læser Folkesundhedsvidenskab og
bruger legatet til et semester i Vancouver.
Legaterne går således til at gøre fem Ribestudenters uddannelse mere international.
Det er også inspiration til ansøgninger fra
jer nye studenter, når I nu er kommet godt
i gang med studierne!
Skolen har også en række legater, der er
til uddeling nu. Kriteriet er for alle legaterne
dygtighed samt forhold til kammerater og
skole. Jeres lærere, uddannelsesleder Karen
Haahr og jeg har sammen fundet en række
studenter, der opfylder de kriterier. Derfor vil
jeg bede de 14 studenter, som jeg nu nævner,
komme herop og modtage legaterne, så vi
alle får lejlighed til at sige tillykke.

Tillykke med legatet
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Ripensersamfundets legatoverrækkelse 2018
Ved Ripensersamfundets formand, Hans Jørn Kolmos
Kære Studenter
På Ripensersamfundets vegne vil jeg gerne
ønske jer alle hjerteligt tillykke med vel
overstået eksamen.
Det er Jeres dag i dag. Glæd Jer og nyd
øjeblikket. Det bliver ikke ret meget bedre,
- I vil kunne huske det resten af Jeres liv.
Også hjerteligt tillykke til alle jubilarerne, som er kommet her i dag for at opfriske
minder fra tiden på Ribe Katedralskole. Jeg
håber I vil få en rigtig god dag her på skolen, og ved Jeres egne arrangementer ude i
byen senere i dag.

i landet, forbindelsesvejene er korte, og de
sociale medier knytter folk sammen.
Er der fortsat brug for Ripensersamfundet i denne nye virkelighed? Naturligvis er
der det, men vi skal redefinere vores rolle.
Det er vi i fuld gang med, - og vi har brug
for Jeres hjælp. Derfor vil jeg opfordre Jer
til at melde Jer ind i Ripensersamfundet, og
være med til at sætte Jeres præg på udviklingen. Vi har ca. 1.400 medlemmer, men vi
vil gerne være mange flere.
Én af Ripensersamfundets opgaver er at
medvirke ved uddeling af Katedralskolens
legater. Vi har også vores egne to legater,
nemlig 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 været aktive i udvikling
af skolens sociale liv. Indstillingen af legatmodtagerne er foretaget af skolen.
Vi starter med Dimittendlegatet på
7.000 kr. Om modtageren hedder det bl.a.
i indstillingen, at:
”... Hun imponerer med et højt refleksionsniveau, og i det fælles klasserum bidrager hun altid med modne og vægtige
refleksioner.
Legatmodtageren er meget vellidt, og
både elever og lærere har haft glæde af hendes venlighed, positive indstilling samt humoristiske sans. Hun er en god kammerat,
der har blik for, at alle skal have det godt,
og hun er altid hurtig til at tage ansvar samt
bidrage til fællesskabet og den gode stemning.
Legatmodtageren har været tovholder
på mange sociale arrangementer samt engageret sig i skolens caféråd. Hun er altid frisk på hygge og fest, og det er der
utvivlsomt mange, der vil nyde godt af de
kommende dage. Stort tillykke til Laura
Wulff Paaby.”

Hans Jørn Kolmos

Ripensersamfundet har til opgave at bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra Ribe Katedralskole og sikre
forbindelserne tilbage til skolen og til byen.
Det har vi gjort siden foreningens oprettelse
i 1912. Dengang var der kun ét universitet
i Danmark, nemlig i København, og man
skulle tage hele to færger for at nå derover. I
dag er der uddannelsesinstitutioner overalt
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Fv. Laura Wulff Paaby, Hans Jørn Kolmos og Røskva Rosa Grønager Thulin

Dernæst er der 100-års jubilæumslegatet.
Om modtageren skriver Skolen bl.a. i indstillingen, at hun er:
”..en dygtig og nysgerrig elev, som har
bidraget til dynamik i undervisningen med
sine selvstændige betragtninger, og til en
god kemi i klassen med sit sociale væsen.
Hun er en person, som udfordrer sig selv
både på det faglige og det personlige plan.
En person, som er nysgerrig på livet, verden
og folk omkring sig. Hun repræsenterer i
høj grad almendannelsens værdier med sin
interesse for et bredt udvalg af sproglige,
naturvidenskabelige og kunstneriske fag,
samt kulturelle oplevelser og aktiviteter udover den daglige skolegang.
Årets modtager af legatet har karisma
og er vant til rampelyset, men har samtidig
fødderne på jorden og er kendt på skolen som
en god ven.

Hun er også kendt for sin stemme. En
stemme, som adskillige koncertoptrædener på og udenfor skolen har vidnet om er
smuk, men som også er en stemme, der er
helt hendes egen.
Årets 100-års Jubilæumslegat går til:
Røskva Rosa Grønager Thulin”
Et stort tilykke til jer begge.
Til sidst vil jeg gerne takke Ribe Katedralskole for forbilledligt samarbejde i det
forløbne år. Og endnu engang stort tillykke
til alle dimittender og jubilarer.
Lige efter translokationen er Ripensersamfundet, traditionen tro, vært ved en
reception for dimittender, lærere og jubilarer. Receptionen finder sted i skolen sal. Vi
glæder os til at se rigtig mange af Jer.
Tak.
Hans Jørn Kolmos
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Flere billeder fra translokationsog jubilardagen

Der var svalt og lidt snak under kastanjen

God tur
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S 1948

S 1953

S 1963

R 1958

S 1988

S 1983

God stemning

Hvor var vi unge dengang
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Jubilarernes træf

S 1948. Stig Rosenstand, Esther Havgaard Rasmussen, Bendiks Skov-Petersen, Jørgen Agerbæk

S 1948. Nina (Agerbæk), Else Evald Jensen, S48, ,Marianne (Rosenstand)
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R 1953. Fv. Jørgen Jørgensen, Hans Erik Pedersen, Kirsten Jepsen, Anna Braagaard Nielsen og
Hanne Simonsen

R 1958 på Sælhunden
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R 1958. Fv. Lisbet Buchreitz, Palle Bramming, Edith Beck, Ebba Engsig, Grethe Kragh, Bjarne L. Sørensen, Anni Birgit Smidt Kristensen, Trygve
Marthinsen, Mogens Petersen, Jørgen Elsted Hansen, Hanne Lise Rechnagel, Tove Lassen, Alice Bonnen, Erik Black Nielsen, Olav Øllgaard, og
Richardt Vork

R 1963. Erik Blom, Birgit Lundgaard

R 1963. Henrik Noer, Frede Jacobsen, Jenny Beck, Susanne Nørskov
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R 1968. Fv. Anne Hollænder (Schrøder), Carl Birk Pedersen, Anne Marie Elbæk, Lars Christensen, Bjarne Glentved

S 1953. Fv. Margrethe Caspersen (Skjødt), Dorthe Lund (Friis Jespersen), Bent Rosendal, Thomas
Kallesen (delvis skjult) og Ole Ravn Klausen

S 1953. Fv. Bent Rosendal, Thomas Kallesen, Dorte Lund og Asger Kromann Bak

S 1953. Fv. Ole Ravn Klausen, Birgit Christensen (Kjær - skjult), Peter Bjerrum, Anne Marie Hvid
(Jensen-Holm) og Asger Kromann Bak
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S 1953. Fv. Ole Ravn Klausen, Margrethe Caspersen, Bent Rosendal, Dorte Lund, Birgit Kjær,
Peter Bjerrum, Thomas Kallesen og Asger Kromann Bak
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S 1958 på Sælhunden

S 1958 på Sælhunden
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S 1958. Fv. Jenny Schultz, Ole Andreasen, Bodil Poulsen, Niels Mathiesen, Helga Zacho, Christen Povlsen, Ellen Bratland, Karsten Eyser Nielsen,
Agnete Rømer, Gudrun Brink, Erik Ostenfeld, Olav Fink, Johannes Poulsen, Eva Dalsgaard, Torkil Dahl Jeppesen, Jørgen Dalsgaard, Vagn Noer

S 1963. Bagerst fra venstre: Elin Watts, Ib Koldbæk, Ingeborg Wonsbek, Karen Heide Pagel, Hans
Erik Lund, Per Brøndum. Forrest fra venstre: Birgit Olsen, Marie Cramers, Hans Peder Hansen

S 1968sb. Frede Granum, Anne Marie Pinborg, Johanne Jespersen, Astrid Blutsch, Else Marie
Wind, Else Margrethe Hjerrild, Birthe Skov og Hans Jørgen Jørgensen
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S 1968sb. Birthe Toft og Karen Margrethe
Puggaard

S 1968sb. Karen Margrethe Puggaard og
Mona Lise Martinussen

S 1968. Lise Brorsen (Hansen) og Svend Bjerrum Hansen

S 1968. Fv. Hans Ravn og Kjeld Lund

S 1968. Fv. Svend Friis og Marianne Kittelmann Resbo

S 1968. Fv. Bodil Knudsen og Agnete Elmose

S 1968. Fv. Eva Thomsen og Lisbet Ravn
(Rasmussen)

S 1968. Fv. Gunhild Lund & Karen Hjerrild
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S 1973mfx. Valdemar Thomsen, Martha Skrydstrup, Gunnar Eggert Gram, Eigil Braagaard, Lars
Nissen, Lillian Mathiesen (Brandt), Paul Birch Nielsen

S 1973sb. Anne Lise Sørensen (Kjær), Kirsten Klok, Henni B. Mieth (Jensen), Dorit Skovmand
(Gormsen), Mette Bolding

S 1973sa. Poul Verner Madsen, Lene Blume Jepsen, Lis Petersen, Susanne Grann, Doris Birch
Friis (Birch Hansen), Anne Marie Burmølle-Jensen (Neidhardt)

S 1973mfy. Bent Vase, Leif Bengtsen, Flemming Kühl, Karen Lisbeth Schmidt (Thomsen), Kim
Guldberg Petersen, Rita Christiansen, Frans Wulff Voss, Jens Tue Hølmkjær, Lars Bo Krag Møller
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S 1973. Bageste række: Valdemar Thomsen (mfx), Bent Vase (mfy), Flemming Kühl (mfy), Leif Bengtsen (mfy), Poul Verner Madsen (sa), Ejvind
Beck Nielsen (sa), Karen Lisbeth Schmidt (Thomsen) (mfy), Paul Birch Nielsen (mfx), Kim Guldberg Petersen (mfy), Rita Christiansen (mfy), Frands
Wulff Voss (mfy), Jens Tue Hølmkjær (mfy), Lillian Mathiesen (Brandt) (mfx)
Midterste række: Lis Petersen (sa), Henni Mieth (Jensen) (sb), Kirsten Klok (sb), Annelise Sørensen (Kjær) (sb), Dorit Skovmand (Gormsen) (sb),
Eigil Braagaard (mfx), Lars Nissen (mfx), Anne Marie Burmølle-Jensen (Neidhardt) (sa), Doris Birch Friis (Birch Hansen) (sa), Mette Bolding (sb)
Forreste række: Susanne Grann (sa), Lene Blume Jepsen (sa), Gunnar Eggert Gram (mfx), Lars Bo Krag Møller (mfy), Martha Skrydstrup (mfx)

S 1978x på Sælhunden

S 1978y. Fv David Christensen, Ejvind Pedersen, Karen Lis Hansen, Poul Brunsgaard, Niels Peter
Rindom, Helle Højmark og Lene Franch
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S 1978x. Bagerst fv: Jan Martine Sørensen, Jens Mølgaard Villadsen, Jørn Madsen, Michael Sønderup, Inga Seeberg (Sørensen), Mogens Schlüter,
Ulrich Olsen, Lars Beck, Jan Peter Flotin Nielsen, Finn Lausen Ebsen og Jens Hansen.
Forrest fv: Karen Lisbeth Finnemann, Hans Ulrich Kleiminger, Birte Wraa Schlüter (Nielsen) og Lona Holt

S 1988. Et sted i Ribe

S 1988 . Linda, Hans og Gitte
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S 1988. Fv: Konnie Knudsen, Mogens Hessellund, Marianne Boldt, Allan Kock, Linda Passoni, Lars Hørlyck, Ann Tanja Tækker, Birgitte Christiane
Kjærsgaard, Søren Præstholm, Peter Wolf, Tore Vesterlund, Gitte Vind Sørensen, Michael Olsen, Brian Dixen, Tina Lykke, Michael Christensen, Hans
Paludan, Lars Nielsen, Winnie Lolk Pallesen, Lone Rosager Poulsen, Thomas Husted, Allan Samsøe, Mads Lundgaard, Kirsten Kruchov Sønderby,
Inger Balle, Flemmeing Skov og Susanne Stenderup

S 1993a. Fv. Stine Vestergaard Laursen, Torben Kruchov Sønderby, Brian Terp Sørensen,
Lene Pedersen

S 1993.a Fv. Louise Dorthea Vind, Stine Vestergaard Laursen, Torben Kruchov Sønderby

S 1993a. Janne Vigsø Børsting, Janne Østergaard Pedersen
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S 1993z. Morten Witt, Niels Pinborg, Marie Nykjær Berg, Morten Heuer Jørgensen, Elin Kjær
Brøndum, Trine Vedel Kristensen, Lars Andreasen, Niels Jørn Friborg

S 1993z. Trine Vedel Kristensen, Elin Kjær Brøndum, Niels Jørn Friborg

S 1993a. Lisa Lauridsen, Alex Jordt
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S 1993y. Forrest: Mette Jørgensen, Jens Hjerrild Hansen og Jeanette Vindbjerg Nielsen
Mellem: Dennis Børsting, Geraldine de Silva, Anna Ilsøe, Susanne Wind og Lotte Bjerg Sørensen
Bagerst: Annette Aagaard Thuesen, Klaus Billund, Henrik Mortensen og Stefan Visti Brorsen
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S 1998cz. Trine Tiedemann (z), Charlotte Rudiengaard Rasmussen (c), Lisa Husted (z)

S 1998b. Anne Marie Thomsen, Winnie Gram Sørensen, Marie Præstiin, Trine Rindsig Laursen

S 1998z. Fv. Martin Nørgaard Svendsen, Karina Madsen og Luise Duhn Sextus
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S 1998z. Fv. Signe Stougård Pedersen, Luise Duhn Sextus, Trine Tiedemann, Jeppe Hansen, Ditte Lundgaard Jakobsen, Peter Søndergaard, Tanja
Bundesen, Lisa Husted, Allan K Jensen, Karina Madsen, Tue Hvass Petersen, Martin Nørgaard Svendsen og Carsten Gram Hansen
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S 1998b. Winnie Gram Sørensen, Trine Rindsig Laursen, Jeppe Eg, Anne Marie Thomsen, Tommy Riis, Marie Præstiin, Rasmus Heide, Annette Christiansen, Heidi Julius Schnoor

S 2003. Fv. Anne Husted, Jacob Tjellesen, Lisbeth Birkelund, Ditte Gregersen og Nina Qvist
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S 2008. Hele holdet på Hotel Ribe

S 2008h. Fv. Jonas Henrik Christensen (forest, venstre), Søren Bøllingtoft Knudsen, Sidsel
Mohrine Lagoni (blomstret kjole), Jonas Bork (hvid skjorte med butterfly), Lene Jepsen, Signe
Kruse Jessen, Anne Ryvang (vinker), Sarah Eva Møller Petersen (bag Anne), Esben Ried (forest),
Uffe Krogh (Høj, bagerst), Edith Buhl (forest), Sine Hellestrup (bagerst), Thor Nørgå

S 2008i. Fv. bagerste række: Kirsten Hell Knudsen, Bodil Skousen, Lotte Dyrberg, Jonas Feddersen,
Anne Katrine Habekost, Louise Reher Jakobsen
Fv. midterste række: Rikke Christensen, Tina Tranberg Lønne, Kamille Vester Rasmussen, Trine
Meilandt, Charlotte Poulsen,, Anne Bjerggaard Nielsen, Christina Walker, Ditte Sommerlund Skydt
Fv. forreste række: Sara Vestergaard Ottosen, Lars Stauning, Anne Kyster Hvelplund
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S 2008k. Fv. Janni Boe Ilfeldt, Maja Wenzel Petersen, Susie Vesterlund Maskov, Charlotte Nielsen, Anna Maj Bundsgaard, Marie Bech-Gregersen, Luna Brodersen

S 2008l. Fv. Jacob Dich Rolskov, Thomas Riis Jensen, Mark Leth Thomsen, Maj Andersson, Anne
Juul
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S 2008x. Fv. Henriette Bang Jensen, Charlotte Bang Jensen, Saranya Loganathan, Anders Peter
Jørgensen, Mette Lundgaard Hansen, Malene Manniche Hansen, Søren Skov, Michael Skov Jensen, Anne Hedegaard Leth

S 2008y. Fv. Jonas Nørgaard Marcussen, Birgit Skibted Nissen, Jørgen Lundgaard-Hausted, Anne
Sofie Steinbring Jørgensen, Søren Victor Hommelhoff Brink, Annette Jensen, Birgitte Lærke
Bentsen, Anne Juel Strebøl, Kia Enghave, Esben Søndergaard Knudsen, Liv Rat Uberg, Gitte
Hansen, Vicky Mothorst Staal, Anne Højlund
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Kort nyt fra Ribe
v/redaktøren
det ses på billedet. I kirkedøren holdt Mette
Bock den officielle indvielsestale, hvorefter
hun ringede ind til den kirkelige del af indvielsen, som blev foretaget af de to biskopper
i det sparsomme lys fra de meget små vinduer i de kraftige egetræsvægge, som kirken
er bygget med.

Ansgar Kirken
I forrige nummer af Ripenserbladet beskrev
vi Vikingecentret og dets udvikling, der i år
nåede et højdepunkt med opførelse af en
kirke, som meget vel kunne ligne den som
Ansgar fik lov til at opføre i Ribe midt i
800-tallet. Den lå formentlig på samme sted
som den nuværende domkirke, idet den tilhørende kirkegård er blevet afdækket tæt syd
for Domkirken i forbindelse med opførelsen
af Kannikegården, byens to sognes menighedshus. Dele af kirkegården er synlig og
tilgængelig under bygningen.
Men det er nu selve indvielsen af Ansgar
Kirken i Vikingecentret der skal berettes om.
Den fandt sted den 3. maj med deltagelse af
kirkeminister Mette Bock, to biskopper, den
nuværende Elof Westergaard og den forrige,
Elisabeth Dons Christensen. Desuden medvirkede sognepræst Simon Stubkjær i hvis
sogn kirken ligger.
Det blev en festlig dag, som indledtes med
et muligvis tidssvarende måltid med god vin
efterfulgt af taler af direktører fra A.P. Møller fonden og Nordea fonden der har støttet
byggeriet og formidlingen heraf. Det foregik
i centrets store langhus med mange af deltagerne siddende på store fåreskind. Herfra
gik forsamlingen i procession til kirken som

Ansgar kirken

Ansgar Kirken vil kunne bruges til kirkelige handlinger, men i hvor stort omfang det
vil ske, er det meget vanskeligt at gisne om.
Der vil formentlig være en del af de mennesker, der holder af ”vikingelivet” og rejser
rundt til de mange vikingearrangementer,
som ikke nødvendigvis er asa-troende eller
lignende, der vil vælge at blive døbt eller viet
i denne kirke.

Indvielsen af Ansgar Kirken (kopi fra Kr. D.)
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Landspressen dækkede begivenheden og vi
tillader os at bringe en kopi af et spektakulært billede, som Kristeligt Dagblad bragte
i en detaljeret helsides artikel om begivenheden dagen efter.

skrevet af personer, der havde været tæt på
ham i hans missionsarbejde i Norden. Det
er beretninger, som blev skrevet i forbindelse
med bestræbelserne for en helgenkåring af
Ansgar, hvilket lykkedes ret kort efter hans
død i 865. Sådanne beretninger har man
været forsigtige med at tillægge alt for stor
sandhedsværdi, da de jo især skulle forherlige
den person, som man ønskede helgenkåret.
Man har derfor ikke været alt for sikker
på at beretningerne om Ansgars gøren og
laden i Ribe var noget der kunne fæstes for
megen lid til. Man havde jo ikke i middelalderbyen fundet arkæologiske spor som
tidsmæssigt var fra Ansgars tid. Det fik
man gennem udgravningerne i området
ved Domkirken. Forud for opførelsen af
Kannikegården blev der jo fundet kristne
grave fra 800 årene. Det vurderede man
som tegn på at der må have været en kirke i
nærheden, vel under den nuværende domkirke. Udgravningerne i forbindelse med
reguleringen af Torvet omkring Domkirken bestyrkede sagen, og der var ikke tvivl
om at der må have været et samfund med et
ret stort kristent islæt. Danernes overgang
til kristendommen skete som en langvarig
proces og ikke ved en kongelig resolution af
Harald Blåtand. Danmarkshistorien måtte
revideres.
Det fik Torben Bramming til at dykke
ned i de gamle beretninger, som også gennem årene var suppleret op med nye fund.
Det resulterede i en bog med titlen: ”Da
vikingerne mødte korset – Ansgar og missionen mod nord”. Bogen er blevet godt
modtaget og der er solgt rigtig mange eksemplarer af den. Det første oplag blev hurtigt udsolgt.

Ansgars Ribe
Udgravningen ved Ribe Kunstmuseum er
nu afsluttet og der er vundet stor ny viden
om det ældste Ribe. Det har vist givet genlyd over hele dronningeriget, at der er fundet
dele af en lyre, som kan dateres til begyndelsen af 800 årene. Ligeledes er det blevet
kendt over hele landet, at der er fundet nogle
små blyamuletter med korstegn samt den
form de er støbt i, fra samme tidsrum. Det
tyder meget på at Ribe var en veludviklet by
med kristent islæt, og ikke bare en sæsonmarkedsplads, da Ansgar søgte at få lov til
at bygge kirke.
Der er fundet rigtig mange andre interessante ting og der forestår omfangsrig analysering og vurdering af de mange tusinde
enkeltfund. Det bliver spændende at følge
i de kommende år. Men allerede nu er man
sikre på at Ribe har været det vigtige netværkscenter mellem Skandinavien og den
øvrige civiliserede verden.
Udgravningslederen, professor Søren Sindbæk mener, at netop netværksfunktionen i
overgangen fra vikingetid til middelalder
kan være et godt argument for at Ribe kan
blive UNESCO verdenskulturarv.
Det har kommunen med vores nye borgmester, Jesper Frost Rasmussen i spidsen
lovet at ville følge op på. Der er derfor stor
glæde blandt alle de, der for et års tid siden
foreslog at man tog fat på den langvarige
proces det er at blive optaget på en af verdens-arv listerne.

Genforeningen 1920
Det er snart 100 år siden, og at det skal markeres og festligholdes, er alle vist enige om.
Her i det sydlige Jylland er man ikke i tvivl.
Der har været talt om hvornår og hvordan.
Tidsrummet er der ikke meget at rafle om,
og der er nok heller ikke tvivl om at det skal
gøres med maner!

Ansgars liv
Torben Bramming, s.84 og sognepræst ved
Domkirken, har skrevet en ny bog om Ansgars liv og om hans indsats som ”Nordens
Apostel”. Torben Bramming oplyser, at han
siden sin ungdom har været fascineret af
beretningerne om Ansgars liv, som er ned52

Der er for længst dannet komiteer, herunder et præsidium med bl.a. borgmestrene
fra de kommuner, der har arealer i Nordslesvig, det vil sige Sønderborg, Tønder,
Aabenraa, Haderslev, Kolding, Vejen og
Esbjerg. Hver kommune har valgt mindst
et ”Fyrtårnsprojekt”.
Festlighederne begynder i København den
10. januar 2020 og det ligger også fast, at de
to afstemningsdage den 10. februar og den
14. marts vil blive mindet på særlig måde.
Man har for længst sikret sig, at Dronningen har sat ind i sin kalender at hun skal
være med i et arrangement fra 10. juli, hvor
man gentager kong Christian X ’s fem dages tur i 1920, hvor han sammen med de to
prinser, Frederik (IX) og Knud, den 10. juli
red over grænsen ved Frederikshøj på den
hvide hest. Derefter kom de rundt til alle
de sønderjyske byer og turen sluttede med
gudstjeneste i Ribe Domkirke den 15. juli.

Forslaget var omtalt i Ripenserbladet februar
2017, og er nu i en mere gennemarbejdet
form ved at blive sat på skinner, så der kan
åbnes i 2020. Det bliver krævende at nå det!

Esbjerg Kommunes fyrtårnsprojekt

Staten har afsat 8 mil kr. til Genforeningsfejringen og hertil udløb ansøgningsfristen
1. oktober, så det bliver spændende at se
hvor mange projekter der kan sættes i værk.
Region Syd har også afsat et beløb på næsten
4 mil kr., heraf 1.5 mil til lokale arrangementer. De enkelte kommuner har eller vil
også afsætte midler til fejringerne, så der er
ikke tvivl om at der skal foregå meget. Det
vil givet vis også omfatte mange af de sønderjyske sogne, hvor der på alle kirkegårde er
mindesten for faldne i de to slesvigske krige
og 1. verdenskrig.
Kirkerne havde stor betydning i Sønderjylland i udlændighedstiden og derfor har
Haderslev og Ribe Stifter besluttet af afsætte
penge til markeringen af genforeningsjubilæet. Stifternes arrangement vil bestå i en
tre dages Folkefest i Ribe den 22. til 24. maj
2020. Forberedelserne er i fuld gang og man
stiler efter at lave et lige så stort og alsidigt
arrangement, som den meget vellykkede folkefest i Ribe i anledning af reformationsfejringen i oktober 2017.

Christian X rider ind i sønderjysk by

Dronning Margrethes tur bliver dog kun
på tre dage i betragtning af hendes alder og
de bedre samfærdselsmidler vi har i dag. Den
vil omfatte de samme byer og afsluttes med
en gudstjeneste i Ribe Domkirke den 12.
juli. Det er meningen, at alle officielle arrangementer for markering af Genforeningen
skal foregå før dronningens rundtur.
Esbjerg Kommunes Fyrtårnsprojekt er en
vandresti langs den del af grænsen 1864-1920
som gik syd om Ribe. Det er den sti, som en
aktiv ældregruppe i Ribe havde foreslået, og
som kommunen nu har videreudviklet og
afsat godt tre mil kr. til gennemførelse af.

Quedens Gård komplekset
Der er langs afsted berettet om hvorledes det
går med renoveringen af hele karreen. Der er
af fonde ydet støtte så Jacob A Riis museet
har kunnet sættes i gang. Det ventes færdigt
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til indvielse af dets protektor, prinsesse Benedikte den 27. juni 2019, dvs. dagen før
translokationen næste år!
Til Heksemuseet er der også skabt grundlag for at gå i gang, og det er sket for nyligt. Indvielsen ventes at kunne ske i løbet
af 2020.
Museet købte i begyndelsen af året Toldboden tilbage fra bevaringsforeningen Gammelt Præg, men der var ikke midler til den
højst tiltrængte renovering, som Gammelt
Præg heller ikke kunne komme igennem
med.
Det er nu lykkedes for Sydvestjyske Museer, idet kommunen ved den nys overståede
budgetlægning har afsat et så stort beløb, at
der vil tilgå statslige midler så hele karreen
kan sættes i stand. Det betyder at komplekset med Skoletjenesten og et Nyere Tids
museum, ”Ribe og Verden” med skiftende
udstillinger vil kunne realiseres. På oversigtsplanen kan man se hvor de forskellige dele
af museumskomplekset kommer til at ligge.

Morten Edelberg, som sikkert i sin tid har
givet ham gode råd til fondsansøgninger.
Katedralskolen
Der er nu fuld gang i byggeriet af nye klasselokaler til brug når Handelsgymnasiet til
nytår flytter ind til Puggårdsgade. Der har i
slutningen af september været rejsegilde for
tre nye bygninger. Det er ret små bygninger,
som hver vil rumme to undervisningslokaler. De er således ikke dominerende i området, men der bliver godt fyldt op på skolens
grunde, og ikke alle naboer har været glade
for at skolen er nødt til at udbygge.
Den nærmeste nabo i Puggårdsgade er
citeret for at have sagt, at han da gerne ville
have afstået sit hus og sin have, hvis man
havde spurgt. Han vil nok også få en del
skygge i sin have.
Man kan have sine tvivl om bygningerne
kan være færdige til nytår, men der arbej-

Ny bygning ved Asylet

Quedens Gård komplekset

Det bliver stort for museerne og dermed
for Ribe som turistby. Lektor Lennart Edelberg, som i 1960 fik gennemført købet af
Quedens Gård til hjemsted for Antikvarisk
Samling, vil fryde sig i sin himmel, måske
sammen med sin bror, stiftamtmand Ebbe

Rejsegilde men der vil fortsat være et lille kik
til Domkirken
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des ihærdigt, som det fremgår af billederne.
Hvordan skolen kan fungere med byggeplads i hele indgangsområdet ved den gamle
kastanje og Asylet er svært at forstå!

Da bygningssynet var i Ribe, så det også
på nyere bygninger som Vadehavscentret
og Kannikegården, men ikke mindst på en
af de for længst fredede bygninger, nemlig
Terpagers Gård, som er bygningen på Mellemdammen 18, hvor Parmo Pedersen har
forretning. Forhuset mod gaden er bygget
omkring 1800 hvor det var almindeligt at
de gamle gavlhuse blev ombygget så de fik
den længst mulige facade mod hovedgaden.
Det skete f.eks. også med Det Gamle Apotek og Quedens Gård. Men gavlhusene blev
dog heldigvis bevaret bagud, så vi i dag har
en hel del bygninger, der er fra årene efter
den store bybrand i 1580. Terpagers Gård er
imidlertid en af de ret få bygninger der ikke
brændte i 1580 og man vurderer, at den er
bygget omkring 1550 som et stort gavlhus.
Terpager er en af Ribes berømte historieskrivere og han boede i huset omkring år 1700.
I 1932 blev forhuset ombygget og portrummet sløjfet. Man indsatte store glasruder og stueetagen blev opdelt i tre forretninger. Det græmmede den daværende redaktør
af Ripenserbladet K. H. Rosenstand sig over
og bemærkede at portrummet var blevet til
en kedelig barber-biks. Der var senere guldsmedeforretning i en periode.
Hele ejendommen blev i 2016 købt af
Charlotte og Ole Bladt-Hansen, og de har
det seneste år gennemført en tilbageførelse
af facaden og genskabt port-gennemgangen.
Der er nu kun to butikker og Parmos vinhandel i den ene har fået meget fine forhold.

Det Særlige Bygningssyn og Ribe
Bygningssynet har til opgave at tage stilling
til og rådgive kulturministeren i sager om
bygningsfredninger, og synet har i et sådant
ærinde været på besøg i Ribe. Anledningen
var ønsker om at frede hele komplekset
omkring Det Gamle Rådhus. Hovedbygningen er for længst fredet, men bygningen
langs Sønderportsgade var ikke fredet i sin
helhed.
Ribe var et stop på en sommertur i Sønderjylland for bl.a. at se på bygninger, der
er præget af at være opført i tiden 1864 til
1920 med klare tyske stiltræk. Sådanne
bygninger er der en hel del af, men nogle skiller sig ud og flere af dem overvejes
fredet, hvis de ikke er det i forvejen. Bygninger der ønskes fredet skal normalt være
mere end 100 år gamle, så det er netop nu
tiden at se på værdifulde og typiske bygninger fra udlændighedstiden.
Det gamle gavlhus

Den renoverede facade
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rentable, og det ser ud til at kunne lykkes.
Et stort engelsk firma har købt de mest specialiserede dele af virksomheden, og der er
dannet et nyt selskab med et nyt navn. Det
har for en periode på to år lejet sig ind i de
dele af bygningerne, hvor de maskiner, der
bruges til de specielle produkter står. Det
betyder, at en del af de hidtidige medarbejdere bevarer deres job. Hvad der vil ske
med det nye produktionsselskab efter de to
år vides ikke, men vi har da lov at håbe at
produktion fortsætter i Ribe.
Ribe Jernindustris bygninger og arealer
var og er ejet i et andet selskab, som ikke er
omfattet af konkursen.
Det er det selskab, der har arbejdet med
det tidligere beskrevne projekt for boligbebyggelse, mv. på virksomhedens grund.
Dette projekt er forhåbentlig ikke i farezonen. Det er ikke længe siden at det blev
proklameret, at lokalplan for det tæt bebyggede område var godt på vej, og der blev
skrevet om at Vandrehjemmet nu indgår i
det samlede projekt.
Det er vemodigt med konkursen, også
for Ripenserbladet. Ribe Jernstøberi/Jernindustri har været en trofast annoncør siden man i 1935 begyndte af have annoncer
i bladet. Det lykkedes redaktør K. H. Rosenstand at sikre bladets udsendelse på den
måde, i al fald i nogle år, for mellem 1938
og 1945 udkom bladet ikke! Fra bladets
genfødsel i 1945 har Jernstøberiet været
fast annoncør.

Parmo i sin nye butik

Den anden butik er en pizza-burger bar,
som med sin lidt oppustede stil ikke passer
så godt i den gamle bygning.
I kan glæde jer til at se bygningen og gå
på indkøb hos Parmo, som forhandler mange specialiteter ud over sine gode vine. Men
husk at Parmo ikke tager imod betalingskort
og MobilePay. Hav kontanter med! Parmos
butik blev i øvrigt i juni dette år, valgt som
månedens butik ved en afstemning blandt af
læsere af Ribe Ugeavis. Han er stolt og beæret.
Ribe Jernindustri er gået konkurs
Virksomheden hed før Ribe Jernstøberi og
blev grundlagt af apoteker Fr. Von Støcken
i 1848. Den har haft meget stor betydning for byen gennem de mange år og det
er svært at forestille sig at den ikke er her
mere. Kurator har erklæret, at man vil søge
at bevare de dele af virksomheden der er

Ribe Jernindustri
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Det bliver spændende at se hvad det hele
ender med.
Jernindustrien er desværre ikke den eneste virksomhed, der lukker i dette efterår.
Møbelforretningen ved Vardevej som engang hed Alexandersen lukker ned. Ide
Møbler, som virksomheden nu hedder, vil
koncentrere sig om de største byer. Desuden lukker plantecentret ”Grøn Fritid”.
Ejeren har ønsket at holde helt op og har
ikke kunnet finde en køber. Centret blev
startet af anlægsgartner Ejner Vestermark
for ca. 30 år siden.

Martha ved kaj

Vandringer i og omkring Ribe
Der er rigtig mange motionister nu om
dage. Nogle løber, andre vandrer. Der har
i mange år været gode stier i Ribe og nu er
der afmærket en Energisti omkring byen og
en Hjertesti i den opvoksende Bjerre skov
øst for Nørremarks området. I Øster Vedsted er der etableret et sammenhængende
stisystem fra landsbyen ud i marsken mellem Ribe Å og V. Vedsted. Der er desuden
for kort tid siden givet tilsagn om penge til
en rampe ved sydsiden af Kammerslusen, så
handicappede kan komme derop og opleve
Vadehavet og åens udløb. Ved Høm er der
en gruppe, der planlægger sti i forbindelse
med Grænsestien og ved Fole er der afmærket en flot sti mellem byen og Flads Å.

Sejlads på Ribe Å
Nu er der igen mulighed for at sejle ud til
Kammerslusen for turister og andre. En
forening med navnet ”Skøgum” blev i 2012
dannet af sejlinteresserede i Ribe med det
formål at skabe mulighed for at tilbyde maritime oplevelser og for at formidle Ribes
maritime kulturhistorie. For et par år siden
fik foreningen mulighed for at overtage en
motorbåd, som for ca. 40 år siden blev bygget i Sønderho til bl.a. sejlads for udsætning
af og tilsyn med koste i sejlrenderne omkring Fanø og dele af det øvrige Vadehav.
Det er gået stærkt tilbage med mulighederne for at sejle fra Sønderho, så båden blev
ikke brugt ret meget.
Det lykkedes foreningen at få samlet ca.
1.5 mil kr. som det kom til at koste at sætte
båden i stand. I Pinsen i år blev båden døbt
Martha, og begyndte at sejle mellem Ribe
og Kammerslusen. Det er senere hensigten
at der også skal kunne arrangeres ture ud
i Vadehavet. Bådturene sejles skiftevis af
12-14 erfarne skippere, som er overvejende
frivillige og formentlig medlemmer af foreningen.
Der kan til sejlads på åen være ca. 20 gæster, men til sejlads i Vadehavet kan der kun
være 12 passagerer. Det vides ikke om der
har været passende efterspørgsel, men det er
da herligt at det nu igen er blevet muligt at
sejle til Kammerslusen.
Skøgum er navnet på et højsande i Vadehavet tæt på Mandø.

Lys på Dronning Dagmar

Dronning Dagmar belyses
Der gennemføres den 25. november 2018
en international kampagne for ”Afskaffelse
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af vold mod kvinder”. Mange steder markeres det med orange belysning i 16 dage
af monumenter og vartegn. For nogle år
siden var det i København belysning af
Den Lille Havfrue. En kvindegruppe fra
Ribe har fået kommunen med til at belyse
Dronning Dagmarstatuen på Slotsbanken
som bidrag til kampagnen. Det har Slotsbankens bestyrelse for sin del også givet
tilladelse til.

Der er ret kaotisk i byen på visse tidspunkter i sommerhalvåret. Det er ikke mindst
mobilhomes, der til tider fylder op i midtbyen når de forsøger at køre og parkere i de
smalle gader, hvor de konkurrerer med byens borgere om de ret få parkeringspladser
der er i gaderne i indre by.
Kommunen har afsat midler til at etablere en elektronisk oplysning om parkering
for de store pladser, der ligger langs bymidtegrænsen. Det er pladserne ved Kvickly,
Banegården, Stark og Vandrehjemmet, der
vil være oplysninger om. Man håber så, at
langt de fleste turister vil søge til disse anlæg, når de kan se hvor der er ledige pladser.

Højspændings ledninger øst for Ribe
Det er måske rygtedes over hele landet, at
man i Vestdanmark er stærkt utilfreds med
en planlagt meget stor ledning fra Holstebro
til grænsen ved Tønder. Alle ønsker den lagt
i kabler, men det kan kun lade sig gøre på en
begrænset del af strækningen. Kabellægning
hele vejen vil give en meget usikker forsyning. Det oplyses, at ledningen er nødvendig
for at kunne udnytte vindmøllestrømmen
optimalt – og det er jo ”grøn” strøm. Vi håber og regner med at passagen øst om Ribe
er en af de strækninger, der kabel lægges, og
at det forhåbentlig også vil gælde passagen af
Kongeå dalen.

Borgertårnet
Der har ikke været adgang til at komme helt
op i tårnet siden begyndelsen af september.
Trædækket på toppen er blevet medtaget af
råd og der har været enkelte tilfælde hvor
en har trådt igennem, uden der dog er sket
noget alvorligt. Nu er det ved at blive fornyet og det bliver udført i egetræ, som så
forhåbentlig kan holde længere. Det hidtidige var i fyrretræ og det var kun lidt under
20 år gammelt.
Tårnet er meget søgt, så det er ærgerligt
at måtte holde det lukket, også for menighedsrådet, for der kommer en god entreindtægt fra de besøgende 60-70.000 personer om året. Heraf dog mange børn og
skoler, der har en lavere takst. Til kirken er
der ikke entre og her kommer der næsten
200.000 om året.

Trafikplan for Ribe
Man har længe diskuteret trafik og parkering i Ribe. Kommunen har fået lavet
målinger og rapporter om sagen og der er
spillet ud med en skitseplan, som bl.a. foreslår mulighed for lukning af midtbyen for
bilkørsel med pullerter i perioder. Det har
vakt stor diskussion i byen, for og imod.
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Adresseændringer mv.
S.08 x

Kasper Trans Møller
10/160 Mill Point Rd.
South Perth, WA 6151
Australien

S.08 x

Anders Peter Fabricius Jørgensen
Mariane Thomsensgade 6,11,1
8000 Århus C

S.09 x

Bente Ploug
(Bjersing)
Himmelev Skovvej 61
4000 Roskilde

Anders Bramming
Middelfartvej 70,1. tv
5200 Odense V

S.15 r

Mathilda Rom
Askevænget 25, 3.tv
2830 Virum

Henning Gade
Nærumgaardsvej 2A
2850 Nærum

Nye medlemmer

S.47 mn Boy Frederik Rosenberg
Ordrupvej 147, 2.tv
2920 Charlottenlund
R.54

R.57

S.57 ns

S.69 a

Jytte Christensen
Frederik Barfoedsvej 51
8210 Århus V
Knud Jensen
Blommehaven 18
5560 Årup

S.73 a

Ejvind Beck Nielsen
Engtorvet 3, 1. lejlighed 2
7200 Grindsted

S.75 b

Ulla Marie Prip Kayser
(f. Prip Canaan)
Pilevej 2, Stensby
4773 Stensved

S.77 y

S.78 a

S.82 c

S.85 b

S.86 x

Torben Schultz
Plutovej 35
7100 Vejle

S.58

S.65

R.68

R.68

S.18 x

Caroline Thyssen Petersen
Tornums Alle 11
6760 Ribe

S.18 x

Caroline Thorne Andreasen
Tangevej 24
6760 Ribe

S.18 x

Alberte Beate Madsen
Valdemar Sejrs Allé 15
6760 Ribe

S.18 x

Stine Bro Lund Julius
Tangevej 83
6760 Ribe

S.18 x

Line Breum Andersen
Bjerreskovparken 37
6760 Ribe

S.18 y

Anna Louise Bjerre Hansen
Herningvej 160
9220 Aalborg Ø

Mads Gad
Gansagervej 24
6780 Skærbæk

S.18 y

Carl Birk Pedersen
Bispegade 25
6760 Ribe

Sebastian Lund
Roagervej 155
6760 Ribe

S.18 y

Bjarne Glentved
Rosenalle 8
6760 Ribe

Daniel Paternha Canicchia Hansen
Skyttevej 111
6760 Ribe

Døde

Erik Nis Ostenfeld
Munkebakkevej 15
8250 Egå

Susan Kragh
Vedelsgade 4B, 1.tv
7100 Vejle

S.68

Henrik Schrøder
Enebærvej 17
8240 Risskov

Birthe Tranberg
Finsensvej 17
6760 Ribe

S.68 sb

Jytte Sixhøj Bjerg
Violskrænten 2
8541 Skødstrup

Pia Warming Fischer (f. Hansen)
Nærum Hovedgade 76,2. lejl 15
2850 Nærum

S.69 sb

Aase Paaskesen Schmidt
Enghaven 5
5500 Middelfart

S.02

Anne Larsen
Tavleager 30
2670 Greve

Søren Nørr Olsen
Risistrasse 4
CH-9630 Wattwil
Schweiz

S.87 b

Karin Yde Waidtløw (f. Willumsen)
Hellerupvej 4, 3tv
2900 Hellerup

S.08

Louise Reher Jakobsen
Rubinsteinsvej 25,2.tv
2450 Kbh. SV

S.98 y

Henrik Eggen Gilbjerg
Løgten Østervej 25
8541 Skødstrup

S.14 x

Bjørn Christian Dueholm
Hasserisgade 8, 1-6
9000 Ålborg
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U.år
R.42 b

Poul Worm
Anna Grethe Sixhøj Pedersen
(Hansen)
R.43
Per Harboe
S.43
Bodil Lyngdahl Jensen (Andresen)
R.53
Sven Olaf Storm
S.59
Iver Christophersen
S.69 mfx Flemming Tang

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 og ansatte.
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 de medlemmer som er jubilarer det år, og
oktober-nummeret indeholder billeder fra årets jubilararrangementer. Bladet er udkommet siden 1916.
Der udsendes pr. e-mail meddelelse om nyt og nyheder
på hjemmesiden til de medlemmer, som har oplyst deres
mail-adresse.
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.

