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Næste Ripenserblad udkommer senest 1. februar med deadline den 2. januar 2019

JUBILARRECEPTION
fredag den 25. juni 2021 på Ribe Katedralskole

Traditionen tro inviterer Ripensersamfundet til jubilarreception i Salen lige efter skolens 
translokation. Translokationen afholdes i skolegården kl. 10.00 til ca. 12.00. I tilfælde af 
regnvejr flyttes translokationen til Ribe Domkirke.

Til receptionen indbydes:
• Alle årets jubilarer
• Tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
• Årets dimittender
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Kære medlemmer
Tak for en fin generalforsamling, der som 
noget helt nyt blev holdt over Zoom. Det 
er en stor udfordring at sidde mange for-
skellige steder i landet ved hver sin skærm 
for at samles om den fælles opgave, det er at 
afvikle en generalforsamling. Det gik trods 
alt meget godt, og vi skal være glade for, at 
vi har teknikken til at mødes elektronisk, 
når det nu ikke kan være anderledes. Men 
jeg tror også, vi alle længes tilbage til igen at 
kunne mødes i samme rum og være rigtigt 
sammen. 

Specielt savnede vi årsmødet efter ge-
neralforsamlingen med det annoncerede 
foredrag af Holger K. Nielsen om dansk 
politik, og samværet med fællesspisning 
bagefter. Det har vi så til gode til næste år, 
hvor tingene forhåbentlig er normaliseret. 
Heldigvis har Holger indvilget i at holde 
årsmødeforedraget næste år, så vi har noget 
at se frem til. 

Ved genralforsamlingen i år sagde vi far-
vel til to af vores bestyrelsesmedlemmer: Elly 
Skjødt (R.61) har været med i rigtig mange 
år og ydet en meget stor og fortjenstfuld 
indsats som kasserer i Ripensersamfundet. 
Mathilda Rom (S.15) skal videre med sine 
studier og forlader bestyrelsen efter at have 
været næstformand de sidste tre år. Jeg vil 
gerne på foreningens vegne rette en varm 

tak til jer begge for indsatsen. Det har været 
en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til 
byde velkommen til vores to nye bestyrel-
sesmedlemmer, Niels Korsgaard (R.71, 
S.74) og Chresten Hedegaard (S.81). Vi 
glæder os rigtig meget til samarbejdet med 
jer, det tegner rigtig godt.

Generalforsamlingen og årsmødet finder 
sted næste år den 26. februar i Vartov i Kø-
benhavn. Vi satser på, at vi kan være fysisk 
sammen til den tid, så sæt kryds i kalende-
ren allerede nu.

Det har været en lang træls vinter med 
corona, men hold ud lidt endnu. Vacciner-
ne er på vej, - og det er foråret også. 

Forårshilsen
Hans Jørn Kolmos, formand

Seminarievej 1 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 11 00

Vi mødes i
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Det var i år ikke nogen ordinær generalfor-
samling der blev afholdt den 27. februar kl. 
14.00. Det var nemlig en såkaldt Zoom ge-
neralforsamling. Det officielle referat findes 
på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen var annonceret 
i Ripenserbladet for november 2020 og 
dagsorden var publiceret i Ripenserbladet 
februar 2021 og desuden var den på bladets 
hjemmeside.

Mødet blev åbnet af formanden, Hans 
Jørn Kolmos, S.67.

Povl Dons Christensen, S.65 blev vagt 
som dirigent. Han takkede for valget og 
kunne konstatere at generalforsamlingen 
var lovlig og beslutningsdygtig. 

Elisabeth Sydenham, S.69 blev valgt til 
referent. 

Herefter gav dirigenten ordet til forman-
den, Hans Jørn Kolmos for aflæggelse af 
beretning. Se næste side.

Regnskabet var fremlagt ved side 6 og 
7 i Ripenserbladet og det glimrede med et 
imponerende overskud på små 75.000 kr. 
mod et bugetteret underskud på 27.500 kr. 
Det skyldes dels mindre udgifter og dels en 
forøgelse af kontingent, som blev vedtaget 
af forsamlingen ved sidste generalforsam-
ling. Der var i øvrigt ikke bemærkninger til 
regnskaberne.

Der var ikke indkommet forslag. 

Budgetterne blev ligeledes vedtaget med 
et forventet overskud på 23.700 kr. som 
skyldes at der ikke er nogen udgifter til ge-
neralforsamling og årsmøde.

Man gik herefter over til valg af formand 
og bestyrelsesmedlemmer. 

Formanden, Hans Jørn Kolmos, S.67 var 
villig til genvalg og han blev genvalgt,

Bestyrelsesmedlemmerne Elly Skjødt og 
Mathilda Rom ønskede ikke genvalg men 
Helle Spange Mortensen var villig til genvalg. 
Som nye opstillede bestyrelsen Niels Kors-
gaard, S.74 og Chresten Hedegaard, S.81.

Helle blev genvalgt og Niels og Chresten 
blev nyvalgt. 

Revisor, Peter Finderup, S.70 og revisor-
suppleant, Kirsten Hingeberg Larsen, R.65 
var begge villige til genvalg og valgtes.

Der var ikke noget under eventuelt og 
formanden sluttede mødet med en ros til 
dirigenten. 

Bestyrelsen holdt derefter konstitueren-
de møde med følgende resultat:

Formand: Hans Jørn Kolmos

Næstformand: Hans Erik Christensen

Kasserer: Ulla Kayser

Sekretær: Elsebeth Sydenham

Bladredaktør: Henrik Præstholm

Webmaster og webredaktør: Hans Erik 
Christensen

Bestyrelsesmedlem: Helle Spange Mor-
tensen

Bestyrelsesmedlem: Niels Korsgaard 

Bestyrelsesmedlem: Chresten Hedegaard

Ripensersamfundets ordinære 
generalforsamling 2021
Redaktøren
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Generalforsamling og årsmøde 
2020

Den ordinære generalforsamling blev af-
holdt lørdag den 29. februar 2020 kl. 14 på 
Ribe Katedralskole. I generalforsamlingen 
deltog godt 30 medlemmer og 8 ledsage-
re. Diskussionen af formandens beretning 
havde fokus på udviklingsplanens initiati-
ver til rekruttering af nye medlemmer og 
fastholdelse af de ældre. Der var opbakning 
til initiativerne, og generalforsamlingen 
kvitterede ved at hæve kontingentet til 200 
kr. årligt for at sikre økonomien til gen-
nemførelse af dem.

Efter generalforsamlingen var der års-
møde, hvor museumsdirektør Flemming 
Just, Sydvestjyske Museer, holdt et foredrag 
med titlen, ”De mange museumsplaner 
i Ribe”. Foredraget var meget spændende 
og inspirerende og gav anledning til livlig 
spørgelyst bagefter. Foredraget er refereret i 
aprilnummeret af Ripenserbladet.

Efter foredraget var der middag og so-
cialt samvær. 

Bestyrelsesmøder og møder i le-
gatudvalg
Bestyrelsen holdt et kort konstituerings-
møde efter generalforsamlingen og har her-
udover afholdt 4 bestyrelsesmøder, i april, 
september og november 2020, og i januar 
2021. De to sidste blev pga. corona-pande-
mien afholdt virtuelt, over Zoom. Et plan-
lagt møde 25. juni som optakt til transloka-
tionen 26. juni blev aflyst pga. aflysningen 
af jubilarreceptionen. 

Formanden er medlem af skolens legat-
udvalg og har i det forløbne år deltaget i to 
legatuddelingsmøder på Katedralskolen: I 
juni forud for translokationen, og i decem-
ber før juleafslutningen. Ved translokatio-
nen uddeltes for første gang Fanebærerpri-
sen til en EUX elev (indstiftet af HK), samt 
2 portioner af Thorsens legat og en række 

mindre legatportioner, til et samlet beløb 
på 30.000 kr., som omtalt i november 
nummeret af bladet. Ved juleafslutningen 
uddeltes 3 legatportioner på i alt 38.000 kr. 
fra Lauridsens Legat og Ripensersamfun-
dets Jubilæumslegat.

Translokationen
Translokationen fandt sted 26. juni i fint 
vejr, men under meget anderledes former 
end vi er vant til pga. coronapandemien. 
Takket være et stort og imponerende plan-
lægningsarbejde fra skolens side, lykkedes 
det at få en god translokation ud af det. 
Afviklingen af den ændrede translokation, 
som fandt sted fire steder på skolen på én 
gang, er udførligt omtalt i november num-
meret af Ripenserbladet.

Ripensersamfundet uddelte, trods alle 
ændringer, sine to store legater til to elever 
fra afgangsklasserne: Dimittendlegatet på 
7.000 kr., som gik til Rikke Blomgreen, 3.l 
hhx, og 100-års jubilæumslegatet på 5.000 
kr., som gik til Sigrid Smith Hogue, 2.p 
hf. Begge legatmodtagere har på hver sin 
måde ydet en fremragende indsats til gavn 
for skolens sociale liv. At valget faldt på en 
repræsentant for henholdsvis hhx og hf var 
et tilfælde, men det illustrerer fint bredden 
af uddannelser på Ribe Katedralskole efter 
fusionen med handelsgymnasiet. Uddelin-
gen er udførligt beskrevet i november num-
meret af Ripenserbladet.

 
Desværre måtte vi aflyse vores traditions-

rige jubilarreception i år. Den kunne sim-
pelthen ikke gennemføres med de eksiste-
rende coronarestriktioner. Det er klart, at 
det for nogle af vores jubilarårgange efter-
lod et stort savn. Vi er i bestyrelsen bevid-
ste om, at vi ”skylder en omgang” til 2020 
jubilarerne. Om vi kan rette op på det ved 
translokationen 2021, ved vi på nuværende 
tidspunkt ikke. Det vil som så meget andet 

Formandens beretning
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helt afhænge af, hvordan coronasituationen 
ser ud til sommer. 

Midt i alle de mange begrænsninger var 
det opløftende at se, at nogle enkelte jubi-
larårgange faktisk gennemførte mindre ar-
rangementer ude i byen. Ripenserbladet var 
også her på pletten og har foreviget begi-
venhederne med en håndfuld billeder, som 
fremgår af novembernummeret.

Ripenserbladet og kommunikation 
med medlemmerne
Der er udkommet tre numre af Ripen-
serbladet siden sidste generalforsamling: 
I april og november 2020, og senest her i 
februar 2021. 

April-nummeret indeholdt Jubilarservice 
med listen over jubilerende medlemmer, og 
et referat af generalforsamlingen og årsmø-
det, 

November-nummeret indeholdt som om- 
talt reportager fra translokationen og jubilar-
receptionen, og 

Februar-nummeret har oplysninger om 
generalforsamlingen og årsmødet. 

Numrene er udkommet i fint papirfor-
mat, men findes nu også fuldt tilgængelige 
for alle på vores hjemmeside med undta-
gelse af de seneste to års numre, som kun 
er tilgængelige for medlemmer med brug af 
et password. Password samt andre praktiske 
oplysninger kan får hos webmasteren. Flere 
har reageret positivt på, at man nu kan tilgå 
bladene elektronisk og bedt om ikke at få 
tilsendt papirudgaven længere. Det følger 
vi løbende op på og støtter gerne, da det 
på sigt kan spare på udgifterne til distri-
buering. Omvendt vil vi naturligvis fortsat 
trykke og udsende bladet til alle, som øn-
sker det.

Udgivelsen af Ripenserbladet er en vigtig 
opgave, som sammen med jubilarrecep-
tionen tegner foreningen og gør den synlig 
udadtil. Det styres med sikker hånd af re-
daktøren, men det er en stor opgave både 
at være redaktør, opsøgende og skrivende 
journalist og ansvarlig for trykning af 

bladet. Derfor arbejder vi på at finde ekstra 
hænder.

Ud over de trykte blade kommunikerer vi 
også via hjemmesiden og Facebook. Medlem-
merne får samtidig en nyhedsmail om nye 
opslag eller artikler. Det forudsætter, at med-
lemmerne har oplyst deres e-mailadresse. 
Hjemmesiden er det løbende nyhedsmedie 
mellem bladene, og jeg vil gerne henlede 
opmærksomheden på denne mulighed. 
Eksempelvis er der ofte stor omtale af de 
praktiske forhold omkring translokationen 
og receptionen forud for, at de to begiven-
heder finder sted. 

Det er vigtigt at vi har opdaterede post 
og e-mail adresser, og jeg skal opfordre 
medlemmerne til at holde os opdateret om 
ændringer af post og e-mailadresser, da vi 
får mange blade og e-mails retur.

Medlemstal
Ripensersamfundet havde ved udgangen af 
året 1.377 medlemmer. Det er næsten helt 
det samme som sidste år. 75 af vores med-
lemmer tilhører de fem yngste årgange. Der 
er i årets løb indmeldt 45 nye medlemmer, 
mens 19 er døde og 25 har meldt sig ud. Af 
vore medlemmer bor 40 i udlandet. Vi har 
11 annoncører, og 14 institutioner modta-
ger Ripenserbladet, herunder de biblioteker 
vi er pligtige at sende til. 

Det fysiske blad er fravalgt af 176 af vore 
medlemmer, heraf bor 6 i udlandet. 

Ripensersamfundet har tre nulevende 
æresmedlemmer. 

Udviklingsplanen
I beretningen fra 2019 orienterede vi ud-
førligt om de initiativer, der er sat i gang 
for at rekruttere flere især unge medlem-
mer. Meget af det fungerer nu, men det 
er selvfølgelig en udfordring, at vi i år 
ikke kunne synliggøre os med bl.a. jubi-
larreceptionen, som har vist sig at være 
en god anledning til at komme i kontakt 
med årets nye studenter. Som anført ved 
vi endnu ikke, hvordan prognosen er for 
translokation og jubilarreception i år. Vi 
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håber naturligvis, at det er forbigående 
problemer, som vil være løst i og med, at vi 
får coronapandemien under kontrol med 
vaccination her i 2021.

I udviklingsplanen annoncerede vi, 
at vi som et led i vores synlighedsstrategi 
ville deltage sammen med Katedralskolen i 
”Stafet for Livet”, som arrangeres af Kræf-
tens Bekæmpelse. Det gik desværre også i 
vasken, fordi hele Stafet for Livet arrange-
mentet blev aflyst pga. coronapandemien. 
Aftalen med Katedralskolen består, så hvis 
arrangementet gennemføres i 2021, plan-
lægger vi at gå ind i det igen med T-shirts 
og evt. også en forfriskningsbod. 

Vi skrev også i Udviklingsplanen, at vi 
ville arbejde videre på at udbygge vores 
samarbejde med kulturinstitutionerne i 
Ribe. Det har foreløbig udmøntet sig i et 
samarbejde med museumsdirektør Flem-
ming Just fra Sydvestjyske Museer om at 
lave nogle mindre udstillinger om natur-
forskere fra Ribe i museets lokaler i det 
gamle rådhus. Den første vil handle om 
Eugen Warming, som er en af vores stør-
ste botanikere og grundlægger af økologien 
som videnskabelig disciplin. Warming var 
medstifter af Ripensersamfundet i 1912 og 
foreningens første formand. Udstillingen er 
planlagt til 2022. 

Endelig har vi jo igangsat initiativet med 
elevambassadører, som bl.a. skal medvirke 
til at sikre kontakten til eleverne på skolen. 
Funktionstiden er 2 år og planen er at ud-
nævne to nye hvert år, så vi sikrer konti-
nuiteten. Også her greb coronaen forstyr-
rende ind, fordi vi ikke havde mulighed for 
at etablere kontakt til nye ambassadører i 
forbindelse med translokationen. Det er 
der nu rettet op på takket være en indsats 
fra Henrik Tjørnelund, så nu kan vi glæde 
os over at alle fire pladser er besat.

Fællesnævneren for disse initiativer er at 
profilere Ripensersamfundet og gøre for-
eningen vedkommende, så folk får øje på os 

og får lyst til at melde sig ind. Det er klart, 
at det ikke er gjort med det, men at vi hele 
tiden må arbejde på nye initiativer, som vi 
kan profilere os på. Her er det vigtigt, at 
alle medlemmer tænker med. Nye ideer er 
altid velkomne, så skriv eller ring, hvis I får 
en god idé.

Økonomi 
Som det fremgår af regnskabet har vi en 

sund økonomi. Vi har haft et stort overskud 
i 2020, hvilket der ikke var budgetteret 
med. De primære årsager er, at vi ikke har 
kunnet afholde jubilarreceptionen, og at 
Stafet for Livet blev aflyst, begge på grund 
af coronarestriktionerne, samt kontingent-
forhøjelsen. Herudover har vi holdt besty-
relsesmøderne virtuelt og dermed ikke haft 
rejseudgifter. Endelig har vi haft væsentligt 
færre udgifter til forsendelse af bladet.

Vi mener på den baggrund, at det er for-
svarligt også at uddele jubilæumslegatet i 
år. I betragtning af årets store overskud, der 
som sagt i al væsentlighed skyldes nedsat 
aktivitet pga. coronarestriktionerne, over-
vejer vi at uddele et par ekstra legatpor-
tioner her til sommer. Det vil være en lille 
opmuntring til skolen og til nogle hårdt 
prøvede afgangselever. Derudover vil være 
råderum til at igangsætte initiativer, der sti-
ler mod at øge medlemstilgangen. 

Vi opfordrer fortsat medlemmerne til at 
tilmelde sig Betalingsservice, så foreningen 
sparer penge til udsendelse af papirindbe-
talingskort. 

Som bekendt ændrede vi Dimittendfon-
dens vedtægter sidste år for at få lidt flere 
frihedsgrader til at optimere investeringer-
ne, så vi kan få vendt den negative kursud-
vikling, som har præget vores investeringer 
de seneste år. Det er nu på plads med en ny 
aftale med Frøs Herreds Sparekasse, som vi 
håber vil leve op til forventningerne.

For at kunne overholde og håndtere lov-
givningen om beskyttelse af persondata, 
den såkaldte GDPR, har vi indgået en tre-
årig aftale med firmaet ComplyCloud, som 
tager sig af alt det praktiske. Det ville kræve 
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et meget betydeligt merarbejde for besty-
relsen at skulle gøre det selv, og derfor har 
vi efter moden overvejelse valgt at betale os 
fra det for ikke at sande til i administrative 
opgaver. Det koster 10.000 kr. at oprette 
aftalen og herudover knap 10.000 kr. i årsa-
bonnement. Det giver foreningen en ekstra 
driftsudgift fremover, men vi tror pengene 
er givet godt ud.

Tak
Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at 
takke bestyrelsen for fint samarbejde og for 
det store arbejde, som hver især har lagt i 
Ripensersamfundet i det forløbne år. Jeg 
vil også gerne sige tak til Henrik Tjørne-
lund og vores elevambassadører og til Ribe 
Katedralskole for forbilledligt samarbejde, 
trods alle de mange vanskeligheder, som vi 
har været igennem her under coronapande-
mien.

Liste over afdøde medlemmer 
Vi har fået underretning om, at flg. medlem-
mer er afgået ved døden i perioden fra sidste 
generalforsamling og frem til februar i år. 

Jeg vil foreslå at vi holder 1 minuts stil-
hed efter oplæsningen af deres navne. Nav-
nene følger her:

S.45 Else Marie Hansen
S.45 Sigvald P. Toft
R.48 Marie Houmøller Jørgensen
S.49 Henning Dylmer
S.51 Anker Jensen
R52 Inga Madsen Schultze
R.52 Lis Kittelmann Bjerring (Bang)
S.53 Thomas Kallesen
S.53 Jens Vind
S.54 Inger Knudsen (Nielsen)
R.56 Inge Christiansen (Mortensen)
S.58 Kirsten Rask Schmidt (Thomsen)
R.58 Nina Nissen
S.59 Mette Top
S.60 Kirsten Lautrup Sønderby (Nielsen)
S.63 Karen Blom
S.71 Sven Anker Sørensen
S.68 Karsten Hansen

Æret være deres minde

Tak 
Hans Jørn Kolmos
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Ripensersamfundets bestyrelse sender en hil-
sen til alle årets jubilarer med en invitation 
til at deltage i jubilarreceptionen på Ribe Ka-
tedralskole fredag den 25. juni 2021, kl. ca. 
12 umiddelbart efter translokationen. 

Det sker under forudsætning af corona er 
så afdæmpet at det kan lade sig gøre at mø-
des på skolen.

Ripensersamfundet har til opgave at 
bevare og udvikle sammenholdet mellem 
tidligere elever fra Ribe Katedralskole. Det 
gør vi bl.a. gennem vores jubilarservice og 
jubilarreceptionen, som er et af foreningens 
”flagskibe”. Til receptionen inviterer vi ud 
over jubilarerne også årets studenter og sko-
lens lærere og ansatte. Der bliver således rig 
mulighed til både at møde gamle skolekam-
merater og til at få et indtryk af, hvad der 
rører sig på Ribe Katedralskole i dag. 

Skolens store sal danner en festlig ram-
me om arrangementet. Vi plejer at samle 

omkring 500 deltagere, og vi serverer sand-
wiches og forfriskninger. Receptionen ska-
ber en god stemning og danner et festligt 
oplæg til de mange jubilararrangementer, 
som finder sted senere på dagen rundt om-
kring i byen på Ribes mange restauranter 
og i private hjem. 

Ripensersamfundet er i høj grad jubila-
rernes forening. Vi er glade for, at så mange 
af jer gennem jeres medlemskab støtter Ri-
pensersamfundet, men vi har plads til mange 
flere. Derfor må I gerne give jeres jubilar-
kammerater, som ikke er medlemmer af Ri-
pensersamfundet, et venligt prik på skulde-
ren med opfordring til at melde sig ind. 

Medlem eller ej, under alle omstændig-
heder ser vi frem til at møde alle jubilarer 
til receptionen i Ribe 25. juni. Vi glæder os 
til at se jer alle.

Med venlig hilsen
Hans Jørn Kolmos

formand for Ripensersamfundet

Kære jubilarer
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De reserverede pladser er tæt på de unge

Praktiske oplysninger

Under forudsætning af der bliver en no-
genlunde normal translokation og jubilar-
reception gælder følgende: 

Der er i dette blad kun adresse-oplysninger 
for de medlemmer, som har jubilæum fra 
1946 og hvert femte år frem til og med 2011.

Vi har imidlertid gennem årene fra sko-
len fået lister med navne på alle det pågæl-
dende års studenter, og har lagret dem i en 
database. Herfra kan vi så udtrække nav-
nene for alle jubilarer, men der vil være en 
del afdøde iblandt disse. Vi har lagt listerne 
ind på hjemmesiden, hvor I vil kunne finde 
dem.

Hvis I har gemt jeres Jubilarservice 
fra 2011 vil alle navne og adresser for de 
dengang levende jubilarer frem til og med 
år 2001 findes deri. Hvis I ikke har det, 
kan I finde det relevante blad på hjem-
mesiden.

Der er vel også mange af jer yngre - både 
jubilarer, der er medlemmer, samt de man-
ge flere ikke medlemmer – som har kon-
takter med hinanden via de sociale medier, 
som Facebook og Twitter mv.

Jubilarreceptionen
Hertil indbydes alle jubilarer, årets dimit-
tender og Katedralskolens nuværende og 
tidligere personale og lærere. Den finder 
sted umiddelbart efter translokationen i 
Salen, som skolen velvilligt stiller til vores 
rådighed. Receptionen begynder normalt 
ca. kl. 12.00 og slutter ca. kl. 13.30.

Pladsreservation
Salen og Førstesalen kan rumme os alle, 
men der er nok ikke borde og stole til alle. 
Vi har en bordreservationsordning i stue-
plan for de ældste årgange, dvs. fra og med 
50 års jubilarerne. 

Vi har også mulighed for til translokatio-
nen at reservere plads på de forreste rækker 
til de allerældste årgange, dvs. fra og med 
65 års jubilarer + eventuelle ledsagere.

Reservationer skal senest den 22. juni af-
tales med redaktøren, Henrik Præstholm på 
tlf. 40 45 17 28.

Overnatningsmuligheder
Der er rigtig mange forskellige overnat-
ningsmuligheder i Ribe. Visitribe, Torvet 3, 
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6760 Ribe, tlf. 75 42 15 00 er meget be-
hjælpelige. Man kan også benytte bureau-
ets hjemmeside www.visitribeesbjerg.dk 
eller mail: info@visitribeesbjerg.dk - Der 
findes desuden mange B&B muligheder i 
Ribe.

Legater
Ripensersamfundet bringer hvert år en hil-
sen og tak til skolen i form af et legat til 
en dimittend. Legatet ydes af Ripensersam-
fundets Dimittendfond efter indstilling fra 
Katedralskolen. Legatet er på 7000 kr. 

Vi vil gerne kunne gøre fonden endnu stør-
re på længere sigt. Derfor vil det være vel-
komment, hvis I vil betænke fonden med 
en gave – stor eller lille – som kan indsættes 
på Dimittendfondens bankkonto, 9738- 
0001961144, mærket ”RD-bidrag”.

Vi har desuden fra jubilæumsåret 2012 
til og med 2020 hvert år af Ripensersam-
fundets midler uddelt et særligt 100 års ju-
bilæumslegat på 5000 kr. Det er besluttet 
også at gøre det i 2021, idet det tillige er 
besluttet at uddele to ekstra jubilæumslega-
ter som følge af corona. 

Billeder
Bestyrelsen forsøger at tage billeder til bla-
det fra translokationen, receptionen og 
de forskellige jubilararrangementer vi får 
kendskab til. Men hvis I selv tager billeder 
ved jeres arrangementer, som I gerne vil 
have bragt nogle af i bladet, er I velkomne 
til at sende dem til redaktørens mail med 
oplysning om tid, sted og navne.

Billedmateriale kan sendes til redak-
tøren, Henrik Præstholm, Tangevej 5, st. 
6760 Ribe. Eller pr mail: redaktoer@ri-
pensersamfundet.dk.

Weis Stue
HOTEL
RESTAURANT
TORVET
6760 RIBE
TLF. 75 42 07 00

Om lidt kommer foråret.
Det er skønne dage og aftener 

i kælderen, på Torvet og 
Domkirkepladsen med os.

Vi ses snart.

Porsborgs Gastro Bar
Torvet 3 - 6760 Ribe - porsborgs.dk
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Jubilarer 2021
Kære jubilarer. I år er der 240 jubile-
rende medlemmer. Fra fem 75 års ju-
bilarer og seksogtyve 60 års jubilarer 
til kun to 10 års jubilarer. Vi håber der 
kommer rigtig mange af jer til jubilar-
receptionen, men meget gerne også 
mange af jeres kammerater, som ikke 

er medlemmer. Så kan de måske finde 
ud af hvor meget man kan få ud af et 
medlemskab af Ripensersamfundet!

Vi har lavet lister over alle jubilarer 
fra hver årgang. De er lagt på hjemme-
siden og kan måske hjælpe til at finde 
navne. 

75-års jubilarer
Realister 1946
Leif Graves Christensen
Tangevej 68
6760 Ribe
75411213

Karen S. Thorsen (Olsen)
Ingemanns Alle 162, st.th.
6700 Esbjerg
75131502

Studenter 1946
Aase Sommer-Larsen (Hage)
Ligustervænget 14 1.th.
2830 Virum
45850147

Ingrid A.M.Høy Hansen
Diget 8
4180 Sorø
57831144
diget8@stofanet.dk

Otto Rübner-Petersen
Store Klaus 12
5270 Odense N
66184500
rybner@post8.tele.dk

70-års jubilarer

Realister 1951
Børge Frøkjær-Jensen
Ellebuen 21
2950 Vedbæk
45891469
frokjar@mail.dk
 

Mona Petersen 
(Nielsen)
Gartnervænget 2
6780 Skærbæk
74751820

Studenter 1951
Hans Chr. Rosenberg
Dohlen Str. 14
82223 Eichenau
Tyskland
0049 8141-818999 
rita.rosenberg@me.com

Jette Zerlang
Bakkedraget 28
3480 Fredensborg
26227672
jettezerlang1@gmail.com

Karen Andreasen 
(Agerbæk)
Orevej 79 4850 Stubbekøbing
54441566
hjka@post.tele.dk

Jytta Dalgas Laursen  
(Bunch)
Brændkjærgade 47
6000 Kolding
75524803 / 30226503
dalgas1924@stofanet.dk

Inger Marie Nissen 
(Dall)
Syvagervej 9, Revsø
6560 Sommersted
74551240

Carl Rise Damkjær
Adelgade 49, 4. tv
1304 København K 
33131210 / 20131988
fixdental@mail.tele.dk

Vagn Grue-Sørensen 
Åkæret 7, 2.sal, lejl. 2
7100 Vejle
31787206 / 21763637
vagn.grue@slaf.dk

Anna Marie Løth (Hansen)
Digterparken 3 st.
7330 Brande
97181596

Anker Jensen

Otto Kjeld Haj Jørgensen
Jens Johansensvej 1a st.
4600 Køge
20931918
ottohaj@yahoo.com

Agnes Rise Damkjær (Skov)
Adelgade 49, 4. tv
1304 København K 
33131210
30328888
fixdental@mail.tele.dk
   

65-års jubilarer
Realister 1956  
Henrik Præstholm
Tangevej 5, st.
6760 Ribe
40451728
henrikpr@stofanet.dk
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Ruth Eriksen Madsen (Broch) 
Amalievej 10
6800 Varde
21209819
kjager@bbsyd.dk

Birthe L. Frederiksen (Hansen)
Ved St. Dyrehave 52,st.th.
3400 Hillerød
48480927

Erik Nygaard (Hansen)
Margretheholmsvej 36, 4. th.
1432 København K
23670214
nygaard_66@msn.com

Lis Lauridsen (Johansen)
Spættevænget 4
6760 Ribe
75420075
lis.lauridsen@e-box.dk

Inge M. Madsen (Jørgensen)
Rosenvænget 94, Sanderum
5250 Odense SV
40920472
ingemm@dsa-net.dk 

Johanne Marie Lauridsen
(Jørgensen)
Gl.Brøstrupvej 5, Brøstrup
6630 Rødding
74845142 

Knud Kjær Nielsen 
Vestre Paradisvej 159
2840 Holte
22953530
knud.kjaer@fasttvnet.dk 

Gesche Ø. Nielsen (Petersen)
Ribegade 52
9900 Frederikshavn
98428070
gesche@webspeed.dk

Ellen Rasmussen
Dronning Dagmarsvej 20
6760 Ribe
75420474

Christine Marie Frederiksen
(Vestergaard)
Slåenvej 95
6715 Esbjerg N
60708127
kis.frederiksen@hotmail.com

Studenter 1956   
Erik Dalsgaard
Højstrupvej 149
2700 Brønshøj
25647604
d-e.dalsgaard@jubii.dk

Ole Kongsdal Jensen
Nøragervej 7
2720 Vanløse
51409374
olekongsdaljensen@gmail.com

Jørn Henning Kjær
Svejagervej 50
2900 Hellerup
39623365
jkj@post.tele.dk

Thorkild Kristiansen 
Glentevej 16
7100 Vejle
75826419
tkvejle@profibermail.dk

Frede Hellerøe Petersen
Hobrovej 55, Vammen
8830 Tjele
60159768
frem@petersen.mail.dk

Dagmar Hørlyk Dalsgaard
Højstrupvej 149
2700 Brønshøj
38289596
d-e.dalsgaard@jubii.dk

Karen Volf Jessen (Lorentsen)
Albert Ibsensvej 50, 3.th.
4200 Slagelse
58500513
karenvolfjessen@gmail.com

Anders Riber
Skovagervej 11
8240 Risskov
86176841
anders.riber@mail.dk

60-års jubilarer
Realister 1961
Søren Sørensen
6683 Føvling
51549460
bogs6683@gmail.com

Ernst Hansen
Nygade 54
6650 Brørup
75382418
ernsth@stofanet.dk

Ole Kromann Hansen
Rouloen 20
8250 Egå 
40623190
olekh@dadlnet.dk

Finn Balle Kjeldsen 
Dybdalgårdvej 75
5750 Ringe
25212812
fbkjeldsen@email.dk

Søren Thorø Nielsen 
Lyrevej 6
6600 Vejen
44405201
thoroe@vejen-net.dk

Kurt Aakjær
Østerkrog 13
6731 Tjæreborg
75175336
kurt@aakjaer.dk

Ingrid Sørine Grundahl (Sø-
rensen)
Herredsvej 5
6580 Vamdrup
75581520

Poul Sørensen
Hellasvej 104
9270 Klarup
98381461
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Elly Irene Bang Skjødt (Bang)
Caspar Brands Plads 3B II
4220 Korsør
20469522
skjodt@mail.dk

Birgitte Andersen (Truelsen) 
Skovvej 34
6400 Sønderborg
23608629
bjava@stofanet.dk

Verner Tønder
Enebærvej 8
7100 Vejle
25611943 

Studenter 1961
Flemming Boysen
Åbrinken 223
2830 Virum
45852564
flemmingboysen@pc.dk

Ivan Bøgild
Højsletten 15, Tommerup st.
5690 Tommerup
64762218
klinikken@tandlaegerne-
boegild.dk

Claus Seeberg Friis
Bybækterrasserne 107F
3520 Farum
22797601
claus@seeberg-friis.dk

Poul Martin Hejlesen
Rolighedsvej 34
3500 Værløse
44490559
pm.hejlesen@fasttvnet.dk

Kurt Morell Holm
Thors Top 17
8700 Horsens
21229843
mogk.holm@gmail.com

Hanne Ishøy
Frue Kirkeplads 1, lejl. 301
8000 Århus C
26175255
kezka96@gmail.com 

Else Donslund Rosendahl 
(Jensen)
Lumbyesvej 4
6800 Varde
30643241
elserosendahl@gmail.com
    
Hans Peter Lillelund  (Jensen)
Holmegårdsvej 8, 2.tv
2920 Charlottenlund
21200513
hplillelund@gmail.com
    
Hans E. Johansen
Vester Søgade 14, 3. tv.
1601 København V 
32598193
dsl306412@vip.cybercity.dk
    
Knud Jørgensen
Brombærvej 62
6100 Haderslev
74525190
41knan@gmail.com 
    
Alice Bonnen (Kofod)
Storegade 33 sttv
6800 Varde
20555809
asbonnen@gmail.com
    
Jytte Sandalgaard (Kristiansen) 
Skaldehøjvej 159
8800 Viborg
75561384
jyttesandalgaard@gmail.com
    
Anna Margrethe Tjørnelund
(Lund)
Lupinvænget 1
5856 Ryslinge
62671878
jatjornelund@gmail.com
    
Birte Aarup Nissen 
Søjlegranen 30
8620 Kjellerup
86882959
birteogaksel@fiberpost.dk

Ella Mikkelsen (Pedersen)
Elgårdsminde 92, Søften
8382 Hinnerup
86985752
ella.mikkelsen@gmail.com

Realister 1966
Birgit Stenberg (Tobiasen)
Bygvej 6
7490 Aulum
29898835
bksten@hotmail.com

Hans Jørn Nielsen
Damager Vænge 16
2670 Greve
43610747
emhj@youmail.dk

Jørgen T. Knudsen
5/74 Marsden Avenue, Mt Eden
Auckland 1024
New Zealand
+6496293927
jorgen.knudsen@xtra.co.nz

Studenter 1966
Birgitte Kure Stadler 
(Andersen)  
Havnegade 30  
3770 Allinge   
56445394   
birgittestadler@live.dk 

Kirsten Ewers Andersen
Dybbølgade 43 1.tv. 
1721 København V 
30138212
kirsten.ewers@gmail.com

Lene Krustrup (Kyster)
Rosenbakken 85
6100 Haderslev
74532540
krustrup@bbsyd.dk

Hanne Stagaard
Kløverbakken 18
6800 Varde
75222305
hanne.viggo@mail.dk

55-års jubilarer



16

Karen Ledet Kristoffersen
(Christiansen)
Blichersvej 33
8300 Odder
28497560
karenhelgekristoffersen@gmail.
com

Anders Skjemt Hjuler
Damtoften 19
2750 Ballerup
26559980
andershjuler@gmail.com

Katrina Okholm (Holm)
Lyngevej 161
3450 Allerød
29434817
trinahenning@gmail.com

Lisbeth Jakobsen
Gl. Hellebækvej 19 B
3000 Helsingør
33250015

Niels M. Kristiansen 
Kongensgade 13
6760 Ribe
51510083
fknk@stofanet.dk

Erik Axelsen Monrad
Tarrelyk 16
6200 Aabenraa
40152256
erikmonrad@hotmail.com

Niels Brunsgaard
Damstien 20 B
2720 Vanløse
38745325

Mogens Fink
Dronningens Tværgade 48, 1. -001
1302 København K 
30284481
mogens.fink@gmail.com 

Frede Kragh (Jensen)
Vestervænget 13
8832 Skals
23213295
frede-k@fibermail.dk

Hans Sølbeck
Sennepsmarken 16
6771 Gredstedbro
21447845
hans.soelbeck@stofanet.dk

Per Mixen Weber 
(Sørensen)
Strandgårdsvej 11
4720 Præstø
23742291
mixen@dadlnet.dk

Gunver Bollerup 
(Jensen)
Gødsvangvej 30
6870 Ølgod
75241008

Ingemann Jensen
Voldtoftevej 10
5620 Glamsbjerg
64731167

Knud Sander
Sct Nicolaj Gade 14 A, st.th.
6760 Ribe
76881812
ks@knudsander.dk

Ulla Sørensen (Øllgaard)
Rudershøj 8
2840 Holte
40188289
ulla.sorensen@dadlnet.dk

Realister 1971   
Niels Korsgaard
Matrosvænget 110, Hjerting
6710 Esbjerg
24434999
korsgaard@icloud.com

Studenter 1971
Tove B. Kirk 
(Michaelsen)
Frejasvej 7A
8981 Spentrup
87828284
kirk@familie.tele.dk 

Niels Pinborg
Drost Pedersvej 16
6760 Ribe
20210922
pinborgribe@gmail.com

Lis Lundgaard 
(Andersen)
Sundgårdsvej 50
8700 Horsens
24201533
llundgaard@fasttvnet.dk

Benedicte Skjødt 
(Andresen)
Fjordglimt 3
7100 Vejle
75840081
TSST@dadlnet.dk

Mette Høj
Kong Valdemarsvej 25
4000 Roskilde
46361545
tom_mette@youmail.dk

Marethe Regine Ingvartsen 
Speth
Rødtjørnevej 77
5200 Odense V
27425425
ingvartsen-speth@post.tele.dk

Christian Lindskov 
(Christiansen)
Chr. Winthers Vej 37
8230 Åbyhøj
86254549
c.lindskov@dadlnet.dk

Knud Juel 
Kristianiagade 22, 5. tv.
2100 København Ø 
39908042
knj@sdu.dk

Knud Erik Outzen
Boesvangen 29
7120 Vejle Øst
21455670
kou1952@hotmail.com

50-års jubilarer
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Lone Vibeke Bruun (Pedersen)
Blansvej 43, Bovrup 
6200 Åbenrå
61690052
tandlone@mail.dk

Bjarne Sørensen
Herluf Trolles Vej 253
5220 Odense SØ
25505318
bsor@mail.dk

Flemming Wilhelmsen
Bjergbakkevej 186
2600 Glostrup
43451161
fwejby@post4.tele.dk

Tom Grünfeld
Mester Eriksvej 95
9000 Ålborg
22449335
grunfeldtom@gmail.com

Eva Brink Hansen
Ærøgade 8
8000 Århus C
86184845
eva@heuer-hansen.dk

Niels Hansen
Østervang 5A
6630 Rødding
51974884
nh62@hotmail.com 

Lone Aagaard (Kjeldsen)
Svansbjergvej 8
4681 Herfølge
56253212

Morten Kyndrup   
Sjællandsgade 67, 1.  
8000 Århus C   
86139857   
kyndrup@aias.au.dk 

Gunnar Lund
Atlasvej 11 B
8400 Ebeltoft
20463688
gl@raskov.dk

Børge Olesen Nielsen
Grindstedvej 52
6682 Hovborg
20328265
bon@lmo.dk

Anne Marie Schmidt
Ternevej 10
8240 Risskov
20994701
ternevej10.marie@gmail.com

Jette Marie Lund (Skov)
Flintebakken 57
8240 Risskov
86219731
jettemarielund4@gmail.com

Studenter 1976
Jette M. Pedersen (Hansen)
Lerpøtvej 123, Tinghøj
6800 Varde
75261326 / 30703008
lerpoet123@hotmail.com

Bjarne J. Jensen
Finsensvej 17
6760 Ribe
41775741 / 28680500
bwj@easv.dk

Merete Kürstein Lindqvist 
(Jensen)
Århusgade 97, 4.th. 
2100 København Ø
60823271
mkl@atp.dk

Susanne Hedegaard Petersen
(Jensen)
Rytterdam 20
6630 Rødding
74842560 / 24933439
biblioposten@rnet.dk

Lars Bom Nielsen
Tistrup Kirkevej 13
6862 Tistrup
75299308
labn@km.dk

Bodil Sixhøj Hyldahl (Pedersen)
Strandvejen 27D
3300 Frederiksværk 
47748107 / 23285712
bsixhyl@gmail.com

Conny Rom Petersen (Rom)
Frugtlunden 71
3450 Allerød
21463707
conny@rom-petersen.dk

Ingrid Christiansen (Simonsen)
Toftlundvej 24
6760 Ribe
40352718
Ingrid-axel@outlook.dk

Hanne Ragnhild Thomsen
Birkevej 5 
7451 Sunds
28986504
texhart57@energimail.dk

Kirsten A. Kjær Damgård
Hvorupgårdsvej 16 B
9400 Nørresundby
40178211

Grethe Erna Hansen  
(Gregersen)
Himlingøje Bygade 19
4652 Hårlev
56287390
charlesh@c.dk

Hanne Pedersen
Horsebakken 57
2400 København NV
38891909 / 25312641
hap66@helsbib.dk

Nora Damm
Hjortlundvej 24, Brokær
6771 Gredstedbro
75431839
noradamm@gmail.com

Niels Damgaard Hansen
Skt.Pauls Gade 60,st 
8000 Århus C
84210607
ndh@au.dk

45-års jubilarer
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Henning Kabel
Vinkelvej 22, 3. 0001
2800 Kgs. Lyngby
23444474
henning.kabel@gmail.com

Margit Kudsk
Møtrikken 7
5550 Langeskov
65383233
margitkudsk@gmail.com

Inger Marie Arndal (Nielsen) 
Li. Madsegade 8
3700 Rønne
56956880
inger.arndal@bdmail.dk

Hans Peter Boisen
Havbjerg 22, Hørup 
6470 Sydals
40455023
Hpboisen@gmail.com

Flemming Simested 
Kirsebærvej 37
6600 Vejen
75365206

Kirsten Thyssen
Frømajvej 6, Grønnebæk
6630 Rødding
74553355 / 42292908
maigaard_4@hotmail.com

Anette Bjerrum Jørgensen
(Bjerrum) 
Sejstrupvej 19
6740 Bramming
75173591 / 30323791
bjerrum-sejstrup@get2net.dk 

Svend-Tage Christoffersen
Hjerting Strandvej 178
6710 Esbjerg V
75119212 / 51617138
stc@ramboll.dk

Erik Toft Jensen
Unaaq 19-101
GR-3905 Nussuaq
+299 220206
53604664
eriktoftjensen@yahoo.co.uk

Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19
6740 Bramming
20403581
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

Karin Sandholdt
Løkkeled 4, S.Vilstrup
6100 Haderslev
74582376

Per Schultz-Knudsen
Granvænget 11
8990 Fårup
86453950
per.schultz.knudsen@gmail.com

Studenter 1981
Mads Dahl Andersen
Karlebyvej 14
4070 Kirke Hyllinge
20420985
madsdahlandersen@gmail.com 

Niels Paulsen Bonde 
Regner Lodbrogs Vej 8, St., 
Bolbro
5200 Odense V
65923522
npb@stofanet.dk

Birgitte Viborg Christensen
Marienlystvej 11, 0060
7800 Skive
23704102

Hanne Klinge
Sdr. Grisbækvej 9
6740 Bramming
41112247
hk@lifequalitywest.dk

Solvej Mohr
Nipsvej 19
6760 Ribe
60623709
solvejmohr@gmail.com

Svend Falkner Sørensen
Solhøjvej 21, Hasle
8210 Århus V
29926089
solhojvej21@gmail.com

Michael Thulstrup
Møllemarken 3, Brordrup
4621 Gadstrup
31640796
familien.thulstrup@gmail.com 

Mette Østergaard
Yderholmvej 46 b
2680 Solrød Strand 
24811932
mette.oestergaard.privat@gmail.com

Anne Katrine Hansen
Skelagervej 172D
8200 Århus N
86109634
trine8april@yahoo.dk

S 81x på Sælhunden

40-års jubilarer
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Alice Klinge
Norsmindevej 90
8340 Malling
30139305
aliceklinge@hotmail.com

Mette Mannerup Wiedemann
(Madsen)  
Kongshøj Alle 12
5300 Kerteminde
31624257
mmw@wi-wi.dk

Tove Hjerrild Andersen 
(Nielsen)
Snebærvej 5
6950 Ringkøbing
42180806
hjerrildandersen@gmail.com

Erik Bjerre
Grenåvej 664C
8541 Skødstrup
21415697
erikbjerre61@gmail.com

Bente Grøn Hansen 
Lathyrusvej 16
7000 Fredericia
20159659
bente.gron@to-ben.dk

Kirsten Harbo
Bækbyvej 15
7570 Vemb
24226605
kirstenharbo@tdcadsl.dk

Chresten Hedegaard 
Frueløkke 47
6200 Åbenrå
40530909
chresten8@gmail.com

Preben Husted
Ågerupvej 135
4140 Borup
40628224
husteda330@gmail.com

Lene Nielsen (Poulsen)
Falkevej 20
6760 Ribe
42722724
Lenenielsen25@hotmail.com

Ulla Thyssen Rosenberg
Græse Strandvej 26 A
3600 Frederikssund 
47380539
uro@it-managers.dk 

Kent Tobiasen
Stenosgade 8
5230 Odense M
23241054
ktobiasen@mail.dk

Jørgen Thyssen
Charlotteparken 111
8700 Horsens
40342041
jorgenthyssen@gmail.com

Lene Vestermark
Kragemosen 72
5250 Odense SV
66170586

Sanne Juhl
Thorsgade 77, 2. tv.
2200 København N
60229933
sanne.juhl@gmail.com
  
Helle Laugesen
Skovbrynet 5
8800 Viborg
21257846
h.laugesen@icloud.com

Bodil Aresteen Højberg Chri-
stensen (Madsen)
Dronningens Vænge 7, st.th
2800 Lyngby
30894528
bodil.h.christensen@gmail.com
 
Birgit Jurlander (Olesen)
Vejlebakken 7
2840 Holte
35385596
birgitjurlander@hotmail.com 
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Studenter 1986
Anne-Maren M. Andersen
Sjællandsgade 41, 3.th.
2200 København N 
21682433
annemaren.andersen@gmail.com

Benthe Veibel Bonde
(Veibel Iversen)
Hovedgaden 38
6621 Gesten
20695180
benthebonde@yahoo.com

Jørgen Schmidt
Vestervang 45
6650 Brørup
40195251
schmidt1@post11.tele.dk

Winni Bennetsen Brink
Lupinmarken 94
8800 Viborg
21221543
lupinmarken94@webspeed.dk 
 
Flemming Lauridsen
2, rue Jean Soupert
L-2541 Luxembourg
Luxembourg
iuxlauridsen@gmail.com

Marianne Hansen (Lauridsen)
Jasminparken 111
6760 Ribe
75431161
mthansenhillerup@hotmail.com
 
Vagn Rømer Nissen 
Phantasiestraße 26
81827 München
Tyskland
+491754141715
himself@vagn.de

Søren Nørr Olsen
Risistrasse 4
CH-9630 Wattwil
Schweiz
+41 796993603 03
dr.olsen@thurweb.ch

Morten Hagen Sørensen
Hybenvej 15
6740 Bramming
29926480
morten.hagen@webspeed.dk

Peter Danielsen
Riddersporevej 1
4450 Jyderup
38864233
peter.danielsen@yahoo.dk

Henrik Svend Græsdal
Vangevej 5, Bjerrede 
4682 Tureby
56282701
graesdal@post.tele.dk

Jesper Kjerrumgaard Johansen 
Tirsbæk Søvej 83
7120 Vejle Ø
50835207
jeskjo@gmail.com

Anders Aarhus
Syrenparken 52
6760 Ribe
20268202
andersaarhus@stofanet.dk

Kim Paasch
Kronprinsensgade 77
6700 Esbjerg
30934635
kpaasch@deloitte.dk 

Lars Jeppe Banke Sørensen
Ørnelundvej 15, Darum
6740 Bramming
23309082
oernelund@gmail.com

Karl Ventzel Vejrup
Gyvelvej 12 B, st.tv. 
4000 Roskilde
40567376
karl.vejrup@gmail.com

Studenter 1991
Majbritt Skov Andreasen
P.A. Madvigsvej 4
6100 Haderslev
51522516
majbrittandreasen@yahoo.com 

Susan Madsen
Mejlvangvænget 7
6870 Ølgod
40932448
sum@jv.dk

Dorthe Arens 
(Nielsen)
Kranichstr, 2A, Burhave
26969 Butjadingen 
Tyskland
+494733173195
arens.dorthe@web.de

Susanne Lindrum Fuglbjerg
(Nissen)
Rytterfennen 64
6780 Skærbæk
61612816

Ulla Poulsen
Agtrupvej 111, st. 0005
6000 Kolding
ullapoulsen72@gmail.com

Helene Lund Sylvestersen
Nyvej 2A 
7100 Vejle
2896 8225
helene_l_s@hotmail.com

Elsebeth Bloch Nielsen
Førstballevej 19
7183 Randbøl
20765479
elsebethbloch@yahoo.com

Lisbeth Hassing-Hansen
(Nielsen)
Lupinmarken 136
8800 Viborg
40556533
liha@post1.tele.dk

35-års jubilarer 30-års jubilarer
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Helle Munksgaard Petersen
(Munksgaard)
Korsbrødregade 20
6760 Ribe
29211765
hmpetersen@hotmail.com

Beathe Schrøder-Madsen
Præstevej 10, Sdr. Farup
6760 Ribe
51254049
beathe@bbsyd.dk

Jens Sherman Christensen
Porsevænget 4
5250 Odense SV
31671343
jenssherman@gmail.com

Susanne Wind Kristensen
(Christiansen)
Højgadeforte 22, Løjt Kirkeby 
6200 Aabenraa
22147755
windman@privat.dk 

Anders Eriksen
Romsgårdsvej 9
7100 Vejle
76410097

Susanne Christensen (Petersen)
Harevej 1 A, Egebæk
6760 Ribe
75445052

Tina Marie Bach Aaen
(Sørensen)
Klokkerbakken 2
8210 Århus V
61335533
tina@bachaaen.dk

Palle Mullesgaard Pedersen
V. Vedstedvej 38A
6760 Ribe
40742140
backwood.557@gmail.com

Lene Bjerrum Silberbauer
Engdraget 81
6760 Ribe
29841034
lene.silberbauer@gmail.com

Iben Sundtoft (Blaabjerg)
Adler Lunds Gade 20
8600 Silkeborg
86816699
d354112@dadlnet.dk

Thomas Gredal Kristiansen
Kildetoften 47
6780 Skærbæk
81779779
thkr412@gmail.com 

Lene Lodberg Michaelsen
Hørgårdsvej 39B
8240 Risskov
26797739
Lene@Lodberg-Michaelsen.dk 

Hanne-Metha Popp 
Skovtoften 8
7100 Vejle
23276891

Studenter 1996
Turid í Lon
Markgade 25A
6270 Tønder
60192232
tl@toender-gym.dk

Marie Vejrup Nielsen
Fuldenvej 197
8330 Beder
23830990
marievejrup@yahoo.dk

Otto Hesselberg Frandsen
Ryesgade 112 A, st. th
2100 København Ø 
51547825
ottohfrandsen@hotmail.com

Lisbeth Garder
Kongehøj 19, Askov 
6600 Vejen
28353293
lisbethgarder@yahoo.dk

Birgitte Petersen
Grønnegade 8
6760 Ribe

Mai-Britt Heinsvig Hemme
Nørregade 45
6740 Bramming
61333213
maibritt_hemme@hotmail.com

Rune Bai Nielsen
Plantagevej 42
6760 Ribe
60872711
Bainielsen@gmail.com

Pia Beyer Knudsen (Beyer)
Ribevej 46, Egebæk
6760 Ribe
22279844
beyerknudsen@bbsyd.dk

Christina Fogtmann 
Fæstedvej 8
6630 Rødding
40983898
cfogtmann77@yahoo.dk

Hans Henrik Gad
Østergade 5, 2. 0005
8000 Århus C
41430377
hhg@mb.au.dk

Rasmus Junggreen Have
Prins Constantins V 8,st th
2000 Frederiksberg
21294444
rhave@rhave.dk

Inger Tranberg Thomsen
(Nikolajsen)
Fårborgvej 16, Finderup
6900 Skjern
29845708
ingerthomsen@live.dk

Ann Holm Julius (Sørensen)
Terpagersvej 14
6760 Ribe
40451887
annholmjulius@gmail.com

Marc Thygesen
Vandkarsevej 28
2880 Bagsværd
27101511  
thygemarc@hotmail.com

25-års jubilarer
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Linda Johnsen
c/o Berit Johnsen, 
Hjelmsvej 1A, 1.th.
6000 Kolding
28124812
linda.johnsen@live.dk

Julie Andersen
Stages Alle 10
6760 Ribe
22936951
julietoftandersen@gmail.com

Lisbeth Blak
Rugtoften 143, Skodborg
6630 Rødding
22993938
lisbethblak@hotmail.com

Lisa Funder Sørensen
Ingerslevsgade 192, 4. tv.
1705 København V 
30277201
lfunder@hotmail.com

Susanne Brinch Danielsen
(Brinch Hansen)
Snekketoften 13
2830 Virum
27111775
susanne@brinchdanielsen.dk

Lena Tønning Pedersen
Rørbækvej 31
6000 Kolding
29499892
lenped@gmail.com

Studenter 2006  
Johanne Thorup Dalgaard
Reerslevvej 5
2640 Hedehusene
22288644
Johannedalgaard@hotmail.com

Ida Johanne Sander 
Hesteengen 28
8800 Viborg
28443362
ida.sander@gmail.com

Karen Schmidt
Fiskerivej 1, Nørå
6740 Bramming

Bodil Skovmose Petermann
(Juhl Skovmose)
Mellemdammen 16A
6760 Ribe
20455703
bodilskovmose@hotmail.com

Line Søvsø Vesterskov Jensen
Solbakken 29
6710 Esbjerg V
20992470
line_vesterskov@hotmail.com

Jens Krabbe Frandsen
Gladsaxevej 31, 2, tv
2860 Søborg
50510666
jenskrabbefrandsen@gmail.
com

Pi Maria Ganderup 
Sømosevej 54
8464 Galten
piganderup@hotmail.com

Peter Winther Mogensen
Dollerupvej 180
8800 Viborg
20230552
winther.mogensen@gmail.com 

Studenter 2011 
Christine Fabricius Jørgensen
Guldsmedegade 27,3tv
8000 Århus C
26377164
christine.f.joergensen@outlook.
com

Jesper Larsen
Neptunvej 74, 2.th
8260 Viby J
42493906
jesperlarsen08@gmail.com

Britt Vestergaard Volder
(Vestergård)
Krabbes Alle 19
6760 Ribe
29272186
brittvestergaard@hotmail.com

Vibeke Bjørnskov
Kongensgade 6
6760 Ribe
75424626
vbjornskov@hotmail.com

Bertel Dons Christensen
Engdraget 51
2500 Valby
51903701
berteld@gmail.com 

Søren Roschmann
Sankt Thomas Alle 15, 3.tv
1824 Frederiksberg C
21318949
roschmann@cool.dk 

Henrik Stub
Enghave Plads 2, 3.tv
1670 København V 
61657882
henrikstub@hotmail.com

Christian Aarup Sørensen
Kannevej 10, Foldingbro
6650 Brørup
28589183
christian.aarup@gmail.com

Karen Margrethe Ventzelsen 
Vejrup
Industrivej 33
6760 Ribe
22825765
karen_vejrup@hotmail.com

Studenter 2001
Lotte Ilsøe   
Vedelsvej 4
6760 Ribe
20707607   
Lotteilsoe@gmail.com

20-års jubilarer

15-års jubilarer

10-års jubilarer
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Gemt på en smal væg bag døren til de 
kvindelige idrætslæreres omklædningsrum 
i sportshallen på Damvej hænger der et 
lille, aflangt sort-hvid fotografi. Fotografiet 
syner ikke af meget med sine 24x8 cm – 
og endnu mindre i den noget større brune 
billedramme. Det er et gammelt billede at 
dømme efter det gulnede karton, hvorpå 
fotografiet er klæbet op, og personerne på 
billedet må for længst være døde. Men den 
dag, hvor fotografen forevigede gruppen 
af halvstore drenge og unge mænd i gang 
med udendørs sportsaktiviteter, ja, der har 
de følt sig uovervindelige. I midten af foto-
grafiet, og lidt tilbagetrukket, er opført en 
lukket træpavillon med en indgang midt på 
langsiden og 2 højthævede vinduer i gavlen. 
Detaljerne i billedet ses først, når man går 
helt tæt på, men selv dér synes fotografiet 
at sløre enkelte ledetråde. Det er, som om 
motivet på grund af sit komprimerede for-
mat nærmest gemmer detaljer, som kun et 
nærstudie vil afsløre.

Fotografiets placering bag døren i et 
omklædningsrum, der kun skyndsomt 
benyttes af skolens to kvindelige idrætslæ-
rere først og sidst i idrætslektionerne, har 
endvidere gjort sit til, at meget få personer 

i mange år har taget videre notits af dets 
eksistens – indtil december 2019. Idræts-
lærernes to omklædningsrum stod for en 
omgang lettere renovering, ommøblering 
og maling – og det var ved den lejlighed, 
at jeg fjernede fotografiet for at sikre det 
mod beskadigelse. I glimt havde jeg godt 
spottet fotografiet på væggen, når der skulle 
hentes en ispose eller andet. Og jeg havde 
tænkt, at ”det var da interessant. Hvor mon 
billedet er taget?”, for det kunne ikke være 
fra skolens nuværende sportsplads. Flere 
spørgsmål trængte sig nu på: ”Hvem er 
personerne? Hvilke aktiviteter udfolder der 
sig? Hvorfor er billedet taget? Hvornår er 
billedet fra? Og hvem er fotografen?” 

Det sidste spørgsmål er hurtigst at få svar 
på, idet der forneden på det gulnede karton, 
hvorpå fotografiet er klæbet op, er præget et 
stempel, påskrevet med sirlig skrift: ”Bodil 
Hauschildt, RIBE”. Og fotografen Bodil 
Hauschildt er bestemt ikke noget ubeskre-
vet blad. Hauschildt blev født d. 9. oktober 
1861 i Ribe som datter af købmand Hau-
schildt i Saltgade, og hendes bedstefar var 
smed i Ribe. Bodil Hauschildt startede i 
skolen hos Frøken Guldberg, hvis ”institut” 
lå i Hundegade. Som ung blev hun lærer-

Vi har fået forfatterens tilladelse til at bringe denne artikel fra Katedralskolens Årsskrift 2020. 

Lille billede på væggen der, hvem spiller bold på 
banen der?

Sportspladsen
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inde i Farup Præstegård hos Pastor Høgsbro 
og senere hos Proprietær Tingleff i Vonsild. 
Det var dog hendes talent for at tegne og 
male, der banede vejen for en fremtidig 
karriere som professionel fotograf. Hau-
schildt blev udlært fotograf hos Mathilde 
Bruun i Ribe, hvis atelier hun overtog i 
1890, men cirka 1896, fik hun nyt atelier i 
Dagmarsgade. Hauschildt ville udvikle sine 
fotografiske evner og stod yderligere i lære 
hos fotograf Sophus Juncker-Jensen (1859-
1940) i København.

I 1908 bosætter Hauschildt sig i Århus, 
hvor hun har atelier, men hun rejser snart 
på et længere udlandsophold til Paris og 
Rom, sidstnævnte sted for at dygtiggøre sig 
yderligere hos to fotografer. 1922 vender 
Hauschildt hjem til Ribe og arbejder fra sit 
atelier i Dagmarsgade. 

Inspireret af opholdet i Rom ombygger 
hun sit hjem og atelier i italiensk paladsstil, 
”[…] om end i beskeden målestok […] med 

brystværn for oven, som et tårn på Vatikanets 
mure, og med fint brændte kakler og smukt 
skårne søjler på facaden. Hun lod de Ribe 
murermestre udføre dette arbejde efter an-
visninger, hun selv have udarbejdet i Rom.” 
Bygningsfacaden står stort set uændret den 
dag i dag som Dagmarsgade nr. 9. 

Den højeste officielle udmærkelse tilkom 
Hauschildt d. 23. august 1904, da hun blev 
udnævnt til kgl. hoffotograf. Begivenheden, 
der førte til dette, var genindvielsen af Ribe 
Domkirke efter en omfattende restaurering 
(1882-1904), hvor hun – ud over seancen 
ved Domkirken - fotograferede Kong Chri-
stian IX og den øvrige kongefamilie i Stift-
samtsmandens have d. 7. august 1904. Hen-
des billeder blev bragt i Illustreret Tidende. 

Udover portrætfotografering er Hau-
schildt nærmest berømt for sin utraditio-
nelle stil ved at eksperimentere med forskel-
lige vinkler og lysindfald. En del af hendes 
billeder er ”dokumenterende”, det vil sige, 
at ”handlingen” er i centrum, og personer-
ne i billedet fortrinsvis ”aktører”. I det per-
spektiv gengiver fotografiet en ”situation”, 
hvor personerne er i bevægelse, centreret 
om en handling – modsat et portrætfoto, 
der er opstillet, formbestemt og ”tavst”. 
Motivet på fotografiet af sportspladsen hø-
rer til førstnævnte kategori.

Eleverne – eller disciplene – som de blev 
kaldt, er i gang med klassiske idrætsdisci-
pliner. Til venstre i billedet spilles cricket, 
hvilket også sker på banen foran pavillonen, 
hvor lidt yngre drenge står. Til venstre for 
pavillonen løbes der om kap. Umiddel-
bart er der kun to løbere men lidt længere 
fremme på løbebanen, gemt bag manden i 
hvid skjorte, anes benet af en tredje løber. 
Til højre for pavillonen står der en gruppe på 
seks ældre drenge, støttende sig til hver deres 
lange stang, afventende deres tur til stang-
spring over overliggeren. Øjeblikket hvor 
den syvende stangspringer hænger i luften 
oven overliggeren foreviges, da Hauschildt 
trykker på udløseren. Tilfældigt? Næppe. 

Fra skolens gamle årsskrifter fra omkring 
århundredeskiftet fremgår det, at skolen in-

Kgl. Hoffotograf Bodil Hauschildt 1861 - 1951.
Potræt 1912.
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viterede forældre og andre interesserede til at 
overvære elevernes færdigheder i udendørs-
disciplinerne: ”Efter Friluftsøvelsernes Afslut-
ning afholdtes den 30te September en offentlig 
Præsentation i de forskellige Sportsgrene, der 
vare øvede i Sommerhalvaaret, til hvilken For-
ældre og andre interesserede vare indbudne”.

 På den baggrund kunne det godt tænkes, 
at Bodil Hauschildt en mild efterårsdag 
havde taget opstilling med kameraet på 
stativ, for at forevige en sådan offentlig 
begivenhed.

Og der er tilskuere, eller indbudte gæ-
ster, på pladsen. På en bænk til venstre for 
pavillonen sidder to nydeligt klædte damer 
og en herre. Damernes beklædning min-
der om den Victorianske tøjstil for modne 
kvinder i tråd med tidens klunkestil for 
borgerskabets boligindretning og frem-
står derfor ”tung” og tilknappet, hvilket 
damernes ”overdådige” hovedbeklædning 
også signalerer. Det tyder på, at det er det 
fine borgerskab, der har lagt vejen forbi og 
indtaget første parket. Damerne bærer des-
uden frakke eller sjal og er altså forberedte 
på en eventuel kølig efterårsvind. I deres 
selskab er der to små piger iklædt lettere 
sommerkjoler og sommerstråhatte med 
fløjlsbånd. Begge piger bærer hvide hand-
sker med ærmer. Pigen siddende til venstre 
på bænken sidder med hænderne foldet i 
skødet og med blikket rettet ned. Måske for 

at skærme øjnene mod solen, eller måske, 
fordi hun keder sig, idet hun er vidne til en 
begivenhed, der udelukkende er forbeholdt 
det modsatte køn.

Ribe Katedralskoles første kvindelige elev, 
Kirstine Margrethe Styrup, blev student i 
1895, efter, på rektor Fritsches anbefaling, at 
have fået ministeriets tilladelse til at starte i 
5. klasse (1.g) fra august 1893. Ved sin op-
tagelse på Ribe Katedralskole er Kirstine 20 
år og går i klasse med sin fire år yngre lille-
bror og 12 øvrige drenge på hans alder. Hvor 
der dengang var store betænkeligheder ved 
at lade en (voksen) kvindelig elev have tæt 
omgang med mandlige klassekammerater 
(for hvad kunne de ikke få af erotiske tanker 
og fornemmelser?), var det helt utænkeligt, 
at Kirstine deltog i gymnastiktimerne. Begge 
køn måtte nødvendigvis skærmes for løs-
sluppen, frie bevægelser af det modsatte køn, 
og derfor måtte Kirstine hverken deltage i 
gymnastik- eller sangtimerne – eller hænge 
ud med drengene i frikvarterne. I stedet 
skulle hun opholde sig i rektors og dennes 
families lejlighed i Puggaardbygningen (!). 

Bodil Hauschildts hus, Dagmarsgade 9, opført 
1896 efter et ophold i Rom.

Kirstine Margrethe Styrup 1873-1956. 
Portræt 1896, samme år som hun starter på 
medicinstudiet.
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Der skal gå 9 år inden den næste kvindelige 
student dimitterer fra Ribe Katedralskole i 
1903, hvor det bestemmes fra ministeriet 
ved den nye skoleordning, at statsskolerne 
skulle være fællesskoler for både piger og 
drenge. På det tidspunkt går der allerede 24 
kvindelige elever og 105 mandlige elever på 
skolen. I det perspektiv var Ribe Katedral-
skole, om end med en forsigtig start, på for-
kant med de nye tider. Faktisk er Kirstine 
også den første kvinde i landet, der optages 
og dimitterer fra en statsskole. Kirstine di-
mitterer med en kandidatgrad i medicin fra 
Københavns Universitet i 1904, får praksis 
i Sønderho på Fanø men returnerer til Kø-
benhavn, hvor hun fungerer som speciallæge 
i øre, næse-, og halssygdomme i København 
fra 1918. Hun dør i 1959. 

Måske er pigen på bænken en af skolens 
kommende elever i en gryende periode for 
pigers optagelse på statsskolerne? Hun lader 
til at have en social stand, der muliggør det-
te. Der er en jævnaldrende pige et par meter 
til højre for hende. Hun står med ryggen 
til pladsen og kigger ned i jorden til sin 
højre side. Som sin ”medsøster” signalerer 
hendes kropssprog, at hun er vidne til en 
begivenhed og institution, som er nægtet 
hendes køn. Eller også er de to piger bare 
ikke interesseret i de ældre drenges sport. 
Bag stangspringerne sidder endnu en dame 
på en bænk. Også hendes påklædning min-
der om damernes på den modsatte bænk. 
Hun sidder sandsynligvis ikke alene – det 
ville ikke være sømmeligt. Stangspringerne 
skærmer dog for evidens herfor.

Men der er andre af byens borgere, der er 
indfanget i situationen, om end nok baseret 
på en tilfældighed. Imellem og helt bagved 
stangspringerne står der en dreng og tisser 
op ad hækken. At dømme efter hans tøj, er 
han ikke en af skolens elever. Blandt andet 
har drengen bare underben, hvilket ingen 
af eleverne har. På rampen bag stængerne til 
stangspring sidder to af hans kammerater 
og betragter aktiviteterne. Længere til højre 
i billedet på trappestenene til et af husene, 
sidder en anden dreng. Og bag det høje 

trådhegn langs de nøgne træer, anes skygger 
af en ældre, krumbøjet dame og et par an-
dre silhuetter. Måske repræsenterer disse vi-
suelt perifere eksistenser ”det andet Ribe”.

Helt til højre i billedet og langs med 
det høje trådhegn, der indhegner pladsen 
til den ene side, spilles der tennis (double) 
– på græs. Der er to spillere med ketsjer i 
hånden på venstre side af nettet og en tred-
je på modsatte side. Fjerde spiller er ikke 
synlig. Fotografen har været bevidst om at 
få så meget med i billedet som muligt af 
aktiviteterne på sportspladsen, og har der-
for trukket kameraet godt tilbage, uden at 
detaljerigdommen går tabt. Spørgsmålet er 
så, hvor meget mere der foregår på pladsen 
uden for fotorammen? Det giver Indbydel-
sesskriftet i 1900 et vigtigt fingerpeg om: 
”Den i sidste Aars Program omtalte udmærke-
de Cricketplads er nu omtrent færdig, saaledes 
at der er Plads til 4 Cricketbaner og 2 Lawn-
Tennisbaner samt til Idrætsøvelser (Kapløb, 
Stangspring m.m.). Desuden vil der blive 
opført en Pavillon til Opbevaring af Rekvisit-
ter og til Omklædning”. Der har altså været 
anlagt 2 tennisbaner, hvoraf den ene ikke er 
indfanget på billedet. Tennisaktiviteten er 
dog repræsenteret ved den ene bane.

Endnu vigtigere for en tidsbestemmelse 
af billedet er omtalen af en i skoleåret endnu 
ikke opført men planlagt opførelse af en pa-
villon. I Indbydelsesskriftet for 1901 afsløres 
det, at pavillonen er opført: ”Den i sidste Aars 
Program omtalte Pavillon, som skulde opføres på 
Cricketpladsen til opbevaring af Rekvisitter og til 
Omklædning, er nu færdig”. Det er pavillonen, 
der udgør det centrale punkt i billedet, omgi-
vet af fysisk udfoldelse. Et godt gæt vil derfor 
være, at fotograf Bodil Hauschildt har været 
vidende om føromtalte invitation til offentlig-
heden om at overvære elevernes færdigheder i 
sportspræstationer, og at motivet skulle have 
den nye pavillon i centrum. Der er derfor 
nærliggende at antage, at billedet er taget en 
lun efterårsdag i 1901. Og eftersom det ori-
ginale billede er kommet Ribe Katedralskole 
i hænde, med originalt stempelsignatur på 
karton, er det også muligt, at der kunne være 
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tale om et bestillingsarbejde. De øvrige tilsku-
ere på selve cricketbanen kunne være rektor 
Fritsche, gymnastiklærer S.C. Stokholm Si-
monsen og/eller øvrige lærere eller indbudte, 
der har stillet sig tættere på spillets gang.

”Cricketbanen”, som sportspladsen be-
nævnes i indbydelsesskrifterne, omtales 
første gang i indbydelsesskriftet for 1899, 
hvor godkendelse og bevilling fra Staten er 
på plads: ”Med Ministeriets Samtykke er en 
af Skolen tilhørende Eng, beliggende tæt ved 
Svømmeflaaden, indtaget til Plads for

Cricket-, Fodbold- og Lawn-Tennis-Spil og 
ved Hjælp af dertil paa sidste Finanslov given 
Bevilling er den i Foraaret planeret, og ind-
hegnet, og der er indrettet to Baner for Lawn-
Tennis, hvilket sidste dog først ville kunne 
tages i Brug efter Sommerferien”. Den ”af 
Skolen tilhørende Eng” har tilsyneladende 
ikke været anvendt til boldspil før 1900, 
men der har været spillet cricket og anden 
boldspil, blot andetsteds og på et areal, der 
ikke ejedes af skolen: ”Skolens Cricketklub 
har i Aar haft ca. 110 Medlemmer. Gym-
nastiktimerne i For- og Efteraaret ere, naar 
Vejrforholdene tillod det, blevne anvendt til 
Cricketspil. […] Den Indtægt, Klubben i Aar 
har haft (ca. 75 Kr.), er bleven anvendt ude-
lukkende til Rekvisiter og Præmier, da Spil-
lemarken betales af Staten (50 Kr.)” 

Nævnte eng, og senere ”cricketbanen”, er 
i dag igen engareal, beliggende på hjørnet af 
Hundegade og Brorsonsvej. I folkemunde 
kendtes engen som ”Hundegades Blege-

dam” – og endnu tidligere som Sct. Hans 
Holm. Blegedammen blev købt af rektor 
Falster (1690-1752) i 1723 for den svim-
lende sum af 1000 rigsdaler finansieret af 
legater. Begrundelsen for købet af jord tæt 
på bykernen var, som det skulle fremgå af 
skoleprotokollen, ”at forsikre en del af Skolens 
Kapitaler med Udødelighed”. Rektor Falster 
brugte altså en del af skolens kontante mid-
ler fra legater på dette kostbare jordkøb som 
en investering. Blegedammen, cricketbanen 
og endelig sportspladsen er i skolens eje i ca. 
255 år, indtil der i 1977/78 foretages et så-
kaldt ”mageskifte” imellem skolen og Ribe 
Kommune med et jordstykke på den mod-
satte side af Ribe Gl. Kirkegård. På en del 
af denne jord bygger Katedralskolen en ny 
sportshal, som afløser for skolens udtjente 
gymnastiksale fra hhv. 1856 og 1914. Rej-
segilde på den nye sportshal afholdes d. 31. 
august 1979 og tages i brug sidst på året. 
Skolen har ikke længere en svømmeflåde 
skvulpende ved bredden af Stampemølle-
strømmen, men 8 kanoer, som isættes her-
fra. På sin vis, har skolen derfor stadig et lod 
i anvendelse af den gamle eng.

Det gamle fotografi har været taget ud af 
rammen, er blevet digitaliseret, og indsat på 
ny med sollysdæmpende glas. Det skal ikke 
tilbage til den mørke plads på væggen bag 
døren men frem i lyset et sted på skolen, 
hvor nutidens elever kan spejle sig i moti-
vets vitalitet.

Benni Johanson

Sportspladsen som eng i dag
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Vadehav og Vesterhav er overskriften 
på et nyt turismesamarbejde som er blevet 
etableret i Esbjerg og Fanø kommuner. 
Claus Pedersen fra Ribe er næstformand 
i samarbejdsudvalget, der står bag ved or-
ganisationen. Han havde gerne set at også 
Tønder var med i samarbejdet, så man havde 
dækket hele det danske Vadehav. 

Fanøs og Esbjergs borgmestre, Sofie Val-
bjørn og Jesper Frost Rasmussen ser store 
muligheder i samarbejdet. De tror der er 
muligheder i Fanø og Mandøs natur og 
Ribes kvaliteter parret med den store by Es-
bjerg med dens store bredde. 

Man har allerede ansat en chef til at lede 
arbejdet. Det er direktør for Billund Er-
hvervsfremme, Hans Peter Folmann. Han 
har de seneste 15 år været ansat på Lego med 
udvikling af firmaets oplevelsesindustri, her-
under ansvarlig for etablering af Lego House 
og senest som turist-og erhvervschef i Bil-
lund. Han er opvokset i Ribe og ser i desti-
nationen et stort potentiale.

Ribes Vandløb er under pres. Miljømini-
steren har skrevet og bedt om forslag til hvad 
der skal gøres i 2021 – 2027 for at forbedre 
vandløbenes kvalitet. Det kan i Ribe dreje 
sig om de tre opstemninger der findes i Ribe. 

Det er man i byen afvisende overfor. Man 
gør i den forbindelse opmærksom på at det 
er afgørende for hele byens bevaring at der 
opretholdes en høj vandstand således at 

kultursvampen holdes fugtig. Det er kultur-
svampen der ligger under en væsentlig del af 
den gamle middelalderlige bydel. Hvis den 
tørrer ud, vil mange bygninger få beskadiget 
deres fundamenter og stå i alvorlig fare.

Man lavede for ca. 10 år siden et forsøg 
på at løse det ved at regulere Stampemølle 
Å så den løb gennem et stryg i stedet for en 
opstemning. Det skulle sikre at den sjældne 
laksefisk, snæblen fik mulighed for at kom-
me op i vandløbene. Den kan nemlig ikke 
springe som de øvrige laksefisk kan.

Det har imidlertid vist sig at det ikke 
var ret mange snæbler der fandt den vej. 
Vandstrømmen i Stampemølle Å var for 
lille i forhold til hovedstrømmen. Hvis der 
skulle løbe så meget vand at det udgjorde 
hovedstrømmen i vandløbet, skulle åen være 
meget bredere og det ville givet støde på stor 
modstand fra de tilgrænsende lodsejere. 

En anden løsning på problemet med 
opgangen var at hæve vandstanden vest for 
opstemningerne. Man kunne for eksempel 
hæve vandstanden med ca. en meter ved Fri-
slusen og så jævne den ud til udløbet i Va-
dehavet ved at gøre vandløbet længere ved 
at genskabe vandløbssvingene. Det ville være 
tilstrækkeligt til at udjævne faldet, og det vil 
gøre det meget lettere at sejle på Vesteråen 
der vil genvinde noget af sin dybde. Men det 
vil helt sikkert støde på stor modstand fra 
lodsejerne i Ribe marsken. Det ville måske 
nok være problematisk for restaurant Kolvig, 
men det er formentlig også den eneste.

Man kunne i stedet for lave et stryg fra et 
eller to af løbene ud til roklubben. Så måtte 
man se bort fra bådpladserne langs Skib-
broen, men ville til gengæld få et flot stryg, 
måske lidt for kort!

Naturprojekt Kongeå er et andet stort 
projekt som er ved at gå i gang. Anlednin-
gen er den store påvirkning som Kongeåens 
vandmængder har på de store flade arealer 

Kort nyt fra Ribe
v/redaktøren
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i Vilslev marsken. Kommer der en periode 
med megen regn, kommer den meget hur-
tigt ned i det lave område. Er det en periode 
med vestenvind og lukkede sluser, stuver 
vandet op og oversvømmer markerne i hele 
Vilslev marsken. Det skete i 2015 og igen i 
2017 og det understregede at der måtte gø-
res noget alvorligt.

Det var faktisk landbruget som først 
kunne se at der var et problem som krævede 
en løsning, Man inviterede derfor en hel del 
organisationer på en tur rundt i området. 
Her var Danmarks Naturfredningsforening 
også deltager. Det var lige efter aftalen om 
udlæg af vådområder og landboforeningen 
var vældig opsat på at tiltrække et af de første 
projekter til området med Vilslev marsken. 
Rundturen resulterede i at der blev nedsat en 
arbejdsgruppe, som gennem mange møder 
nåede frem til et forslag, der også var tiltrådt 
af langt de fleste lodsejere.

Der er som en begyndelse fastlagt et 
sandfang lige op til motortrafikvejen mel-
lem Vilslev og Gredstedbro. Der er nemlig 
en meget stor sandvandring i vandløbet som 
følge af at der er foretaget så omfattende re-
guleringer i sidevandløbene op langs begge 
sider af Kongeåen. Hertil kommer de man-
ge befæstede arealer i byerne langs åen som 
bidrager med store vandmængder, så der i 
alt kan komme stor tilstrømning til de lave 
arealer omkring Vilslev.

Det er et meget interessant projekt som 
involverer mange lodsejere og bevirker gen-
skabelse af åens mange sving og sikrer van-
drestier og gode fiskemuligheder. Man har 
sendt ansøgning om EU-støtte til projektet 
på i alt 60 mill kr. Den danske finansiering 
vil i alt beløbe sig til ca. 33 mill kr. 

Det er ærgerligt at projektet ikke helt 
overholder reglerne for tilskud som vådare-
alprojekt, for i så fald ville det også kunne få 
støtte derfra.

”Råbespillet” er blevet genoptrykt i 500 
eksemplarer. Det blev udgivet for tre år si-
den men salget er gået strygende, så de første 
1000 eks. er nu solgt. Det er Jørgen Baunga-

ard der i sin tid kom med ideen og det er 
også ham der står for genudgivelsen. Det er 
uvist hvorfra det stammer og hvad det egent-
lig hedder. Det er noget med spørgsmål og 
svar og spillerne har let ved at komme til at 
råbe, så man har døbt det ”Råbespillet”. Det 
er blevet ajourført med spørgsmål der er re-
levante, og en særlig Ribe kategori er fjernet, 
så det kan spilles af alle. Men det vil kun 
blive solgt i Quedens Gård i Ribe.

Ribe Bryghus er blevet tildelt ”Den Re-
gionale Ølpris” som hvert år gives for en ind-
sats for det gode øl. Ribe Bryghus er indret-
tet i den gamle remise på baneterrænet ved 
Seminarievej. Remisebygningen er fornemt 
restaureret og der er også indrettet en møde-
sal og salgslokale. Det bliver spændende at 
se hvad det kan blive til når corona slipper 
sit tag i os.

Anders Krarup har været på lejrskole for 
sidste gang med Marie Kruse Skolen fra Fa-
rum. Det er ikke fordi skolen er holdt op 
med at komme til Ribe, hvor den er kom-
met 21 gange med Anders Krarup som leder. 
Han har brugt Ribes gode udbud af oplevel-
ser som er helt forskellige fra hvad børnene 
er vant til. Besøg på Vadehavscenteret og 
Vikingecenteret kombineret med tur rundt 
i Ribe med besøg i Domkirken og de mange 
gode museer, som byen byder på, er fuldt op 
til en oplevelsesrig Ribetur. Krarup har ud-
peget en afløser, så af den grund bliver der 
ingen afbrydelser.

Forhåbentlig bliver Ribe klar til at tage 
mod de mange skoler som benytter byens 
tilbud flittigt. Lige nu er Claus Pedersen 
meget ked af de mange aflysninger der er 
kommet til Danhostel for forårssæsonen og 
indtil sommerferien. Han må sætte sin lid til 
efterårssæsonen.

Lise og Poul Anker har solgt Brorsons 
Minde til Gammelt Præg. Det betyder ikke 
at den nye ejer vil ændre brugen af stedet. 
Gammelt Præg er nemlig byens bevarings-
forening for gamle huse, og sådan en byg-
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ning er Brorsons Minde. Den har hidtil 
været brugt til mange forskellige formål af 
Quedens Gård, men på det sidste har den 
været forpagtet af Tobias Skovmose. Han 
fortsætter forpagtningen og det er ikke me-
ningen at ændre i benyttelsen af stedet, som 
er brugt til alle mulige serveringsformål.

Hans Bitsch-Larsen er også en af Ribes 
kendte personer. Han har næsten hele sin til-
værelse været i Ribe. Han er 72 år og flyttede 
til byen i 1952 da hans far var blevet præst 
ved Sct. Catharinæ kirke. 

Han har læst kunsthistorie på universi-
tetet og da han flyttede tilbage til Ribe, var 
det for at varetage et job som underviser på 
ungdomsskolen. Han har også undervist på 
daghøjskolen og på Syddansk Universitet. 

Han har været beskæftiget med mange 
forskellige ting i sin tid i Ribe. Som radikal 
har han et par perioder repræsenteret partiet 
i byrådet og han har også været medlem af 
menighedsrådet for Sct. Catharinæ kirke i 
en længere periode.

Han har i tiden i Ribe malet. Meget er 
sket i byen og det har han malet sit bud på. 
Men den meste tid med maleriet er foregået 
på Fanø, hvor han fra sommerhuset i Sønder 
Ho har gengivet hvad han så. Hans billeder 
hænger i mange Ribe hjem. 

 
Christian Alvad var uden koncerter og 

indtægter som følge af corona. Det fik ham 
til at tænke alternativt og han satte sig til at 
indspilde et helt nyt album. Det hedder ”Tu-
nes for Children and other Grown ups”. Det 
sælges via nettet og man kan lytte til musik-
ken gennem Spotify tjenesten. 

Og de små ledsagende historier kan man 
høre på hjemmesiden www.Alvad.dk 

Ruud Langgaard får nu sit eget muse-
um i Ribe. Augustinus fonden har bevilget 
700.000 kr. til et museum for ham. Museet 
skal forestås af Sydvestjyske Museer og skal 
etableres i Ribe Gl. Rådhus. Stifteren af fon-
den, Ludvig Augustinus var selv mæcen for 
Ruud Langgaard og har siden støttet musik-
ken løbende.

Nu er tiden kommet til et fornyet fokus 
på den ellers oversete komponist som ikke 
bare er central for Ribe, men for dansk mu-
sikhistorie som helhed. Vi skal ikke blot 
kunne lytte til Ruud Langgaards musik, men 
også komme ind bag hans tanker, arbejde og 
livshistorie lyder det fra Frank Rechendorff 
Møller, direktør i Augustinus Fonden.

Museet placeres på 1. sal i Det Gamle 
Rådhus. Her vil museumsgæsten så i to rum 
kunne komme tæt på både komponisten og 
mennesket gennem billeder, genstande, mu-
sik og fordybelse på touch-skærme. Et cen-
tralt element bliver at Sydvestjyske Museer 
producerer en kortfilm om Langgaard, som 
man vil kunne nyde på storskærm.

Poul Noer, 95 år 
Poul Noer var i mange år medlem af Ripen-
sersamfundets bestyrelse og udførte blandt 
andet er stort arbejde med at sætte med-
lemmerne på database. Det var den første 
automatisering af bestyrelsens arbejde. Men 
det var kun en af opgaverne for den flittige 
og velmenende mand. Han udførte et bredt 
arbejde i foreningen og var altid parat til at 
stille hus til rådighed for bestyrelsen. Han 
var også en flittig gæst ved skolejubilæerne 
gennem årene.

Han tog realeksamen i 1942 og blev 
derefter uddannet karetmager hos sin far 
i Gredstedbro. Der var imidlertid ikke så 
meget brug for håndværket mere så han 
tog lærereksamen fra Ribe i 1954 og fik 
omgående stilling ved Græsted Skole hvor 
har var indtil pensioneringen i 1992. Han 
glemte ikke sit fag og var en elsket sløjd-
lærer. Han brugte også sit fag i forbindelse 
med sit historiske virke. Således ydede har 
en faglig indsats ved restaureringen af hju-
lene til kanonlavetterne til Kronborgs ka-
noner. Og han var alle årene en passioneret 
skakspiller. 

Vi sender de bedste hilsner til Poul Noer 
og hans kone Birgitte Noer, som for nogen 
tid siden er fyldt 90.
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U.år Hanne Lise Rechnagel
 Bispegade 5C
 6760 Ribe   
   
S.54 Else Eline Stage 
 (Nielsen)
 Drosselvej 57 D, st.th
 2000 Frederiksberg C

R.59 Palle Bramming
 Dronning Dagmars Vej 10
 6760 Ribe

S.60 ns Leif Øbo Sørensen
 Kingosvej 18
 6800 Varde

S.64 k Astrid Juhl Sloth
 Esther Aggebosgade 56,  
 2.tv
 8000 Aarhus C

S.70 Inger Kjærsgaard
 Stationsvej 31,2.th.
 5500 Middelfart

S.72 ma Bent Lauridsen
 Kærmarksvej 25, 
 Kærmark
 6780 Skærbæk

S.74 x Finn Albers Petersen
 Dolevej 25
 5620 Glamsbjerg

S.76 a Conny Rom Petersen
 (Rom)
 Frugtlunden 71
 3450 Allerød

S.78 a Susan Kragh
 Sct. Peders Gade 1, 1-tv
 6760 Ribe

S.85 a Lene Mannerup Roll
 (Madsen)
 Kongensgade 71, 3.th
 5000 Odense c

S.86 x Flemming Lauridsen
 2, rue Jean Soupert,
 L-2541 Luxembourg
  
S.96 a Marie Vejrup Nielsen
 Fuldenvej 197
 8330 Beder

S-99 z Pernille Preisler 
 Adelhardt
 Sønderportsgade 1
 6760 Ribe

S.99 y Thomas Bøllingtoft
 Knudsen
 Storstræde 49
 2620 Albertslund

S.06 z Peter Winther Mogensen
 Dollerupvej 180
 8800 Viborg 

S.08 h Anne Marx Lorenzen
 Hamletsgade 14 B, 4.fv
 2200 København N

S.10 u Daniel Blom Paulsen
 Algade 12 B
 7900 Nykøbing M

S.11 x Jesper Larsen
 Neptunvej 74, 2.th
 8260 Viby J 

S.14 x Christian Skalborg
 Jensen
 Sandvænget 19
 6640 Lunderskov

S.15 s Hlin Klinge Rønnest
 Sdr. Grisbækvej 9
 6740 Bramming

S.19 z Sigrid Selma Kerrigan
 Frederiksberg Bredegade 
 13B,403,
 2000 Frederiksberg

HF.19 o Natascha Sascha Nielsen
 Gravsgade 51 
 6760 Ribe
      

Nye medlemmer
S.06 b Johanne Thorup Dalgaard
 Reerslevvej 5
 2640 Hedehusene

Døde
S.45 mn Else Marie Hansen

R.50 Kirsten Vejrup Knudsen

R.52 Inga Madsen Schultze

R.63 Karen Blom

S.69 Kirsten Fog

Adresseændringer mv.

RESTAURANT

STEDET HVOR MAN SPISER GODT

MØDE- OG SELSKABSLOKALER
OP TIL 65 PERS.

GRYDERGADE 12 · 6760 RIBE 
TLF. 75 42 11 01

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

GRYDERGADE 12 - 6760 RIBE - TLF. 75 42 11 01



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 translokatio-
nen på Katedralskolen i juni.

Foreningens medlemsblad, Ripenserbladet, udkommer 
tre gange pr. år. I februar-nummeret indkaldes der til ge-
neralforsamling og årsmøde, april-nummeret indeholder 
en liste over de medlemmer som er jubilarer det år, og 
oktober-nummeret indeholder billeder fra årets jubilarar-
rangementer. Bladet er udkommet siden 1916.

Der udsendes meddelelse om nyt og nyheder på hjem-
mesiden 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 se-
kretæren eller anmeldes via hjemmesiden.

Husk at meddele adresseændringer til foreningen, 
både for bolig og mail.

Afsender:
Ripensersamfundet v/Elisabeth Kjær Sydenham
Grundtvigsvej 3A, 1. sal, 1864 Frederiksberg C


