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Vores formand er iyldt 70  år
Ripensersamfundets formand Knud Wil
liam Kastrup er fyldt 70. Det skete alle
rede den 22. juli 2005, og redaktøren er be
skæmmet over, at det først nu er lykkedes 
at få markeret dagen i bladet.

Knud William er Ribe-dreng, og han har 
aner langt tilbage i de gamle familier i Ribe.
Han blev student fra Katedralskolen i 1954 
og tog sin lægevidenskabelige embedsek
samen i 1962. Herefter videreuddannede 
han sig på danske sygehuse og i USA på 
Fullbright legat og blev senere speciallæge 
i såvel intern medicin som i børnesyg
domme.

Efter ansættelse på 
børnehospitalet Fugle
bakken og på Rigsho
spitalet fulgte i 1979 ud
nævnelsen til overlæge 
ved børneafdelingen på 
Københavns Amts Syge
hus i Glostrup. Som sit 
særlige område har han 
haft vækst- og hormon
forstyrrelser samt dia
betes hos børn og unge. 1 
mange år var han klinisk 
lektor i børnesygdomme 
ved Københavns Univer
sitet og har tillige under
vist speciallæger i bl.a. 
børnesygdomme. I årene 
1990-98 var han formand 
for Københavns Amts vi
denskabsetiske komité.

Ovenstående er stort 
set lånt fra Berlingeren 
den 21. juli 2005.

Tiden efter pensione
ringen i 2003 har Knud 
William bl.a. brugt til rej
ser med sin hustru Edel 
samt til slægtsforskning 
og studier i idéhistorie og 
filosofi.

Knud William blev 
valgt til Ripensersamfun- MMi'aw kgsfrK/' M er wowge, 4er %ew&r Aaw )ra ira%sM3%<MMr?:e.

dets bestyrelse i 1992, blev næstformand i 
1996 og formand i 2001.

Når redaktøren er kommet så ilde af 
sted, er en grund også, at Knud William er 
en mand, som går stille med dørene. Be
styrelsen blev først opmærksom på fød
selsdagen, da han foreslog udsættelse af et 
længe planlagt bestyrelsesmøde i begyn
delsen af september 2005 med henvisning 
til, at Edel havde arrangeret en rejse med 
Hurtigruten Bergen-Nordkap i anledning 
af hans 70 års dag (som da for længst var 
overstået!) 77P
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GENERALFORSAMLING
Ripenser-Samfundet afhoider ordinær generalforsamling 
Lørdag den 25. februar 2006  kl. 15.00
på 'Tårnborg", Puggårdsgade 3, Ribe

Dagsorden:
Valg af dirigent
a. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
b. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og understøttel

sesfonden til godkendelse.
Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forelæg
gelse af forslag til medlemskontingent.

c. Indkomne forslag
d. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt en 1. og 2. suppleant for 

disse.
Formanden Knud W. Kastrup er på valg. -  Bestyrelsen foreslår genvalg. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Preben Husted (sekretær), Povl Dons Christensen (næstfor
mand) , Henrik Præstholm (redaktør) og Hanne Krag Fugleholm (billed- 
arkivar).
Bestyrelsen foreslår genvalg af de ovennævnte.
Valg af suppleanter:
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Conny Rom Petersen som 1. suppleant og 
genvalg af 2. suppleant Peter Lungholt

e. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende revisorer Knud Juel og 
Merete Lindqvist samt genvalg af Kirsten Hingeberg Larsen som revisor 
suppleant.

f. Eventuelt

Efter mødet vil der være lejlighed til at høre om Taarnborgs historie og restau
rering, envidere mulighed for rundvisning. Herefter er Ripenser-Samfundet 
vært ved et traktement. Der serveres vintersuppe inkl. drikkevarer.

Tilmelding til spisning er nødvendig. Ikke- medlemmer er velkomne til at del
tage mod betaling af kostprisen 75 kr.

Deltager antallet er begrænset til 45, hvorfor medlemmer i tilfælde af overteg
ning har fortrinsret.

Tilmelding med angivelse af navn, årgang samt navn på evt. ledsager på e-mail: 
ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk 

eller til Jørgen Kellermann på telefon 4585 3015 senest 17.februar 2006

mailto:ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk
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Nyt fra skolen
Det første hatve år 
med gymnasiereformen
Vi har nu afsluttet det første halve år eller 
grundforløbet for første årgang i det ny 
gymnasium. Gymnasiet består fra i år af et 
grundforløb på et halvt år og et studieret
ningsforløb på 2 % år. Det er meningen med 
det halve år, at eleverne både skal lære no
get og samtidig få et godt grundlag for at 
vælge studieretning eller eventuelt en helt 
anden ungdomsuddannelse. Derfor har vi 
indrettet grundforløbet, så de seks klas
ser, vi oprettede i august, har haft helt iden
tiske forløb i alle fag. Alle klasser har for 
eksempel haft samme bøger i samfunds
fag, biologi og historie m.v. Derfor ville det 
være uproblematisk -  i hvert fald med hen
syn til stofområder -  at danne nye klasser 
pr. 15. januar 2006.

Det er ikke den normale måde at organi
sere l.g. på. De fleste skoler har valgt at 
danne klasser i august 2005 ud fra den for
håndstilkendegivelse om ønsket studieret
ning, eleverne har givet i marts 2005. Så 
skulle for eksempel de elever, der havde 
valgt en studieretning med samfundsfag, 
gå i samme klasse fra starten. Tilsvarende 
skulle de, der har valgt matematik og fysik 
på højt niveau, gå i klasse sammen. 
Samtidig kunne man gøre grundforløbet 
forskelligt fra klasse til klasse. Eleverne 
ville da i januar ved endeligt valg af studie
retning kunne skifte til en anden klasse 
med en anden studieretning, hvis der var 
plads. De skoler, der har valgt den model, 
har imidlertid oplevet, at eleverne stort set 
ikke skiftede klasse eller ikke ønskede at 
ændre deres studieretningsvalg. De var fal
det godt til i klassen. De ville ikke ind i en 
ny klasse med nye lærere og nye kamme
rater.

Det er gået anderledes hos os. Her har 
78 ud af 160 elever i l.g. ændret deres øn
ske om studieretning eller næsten 50 %. 
For eksempel ønskede 37 elever en studie
retning med samfundsfag i marts 2005. I 
december 2005 havde det ændret sig til

38. Men det dækker over, at 15 elever, der 
oprindelig havde valgt samfundsfag, nu 
valgte noget andet, mens 16 andre elever 
skiftede studieretningsønske til samfunds
fag. Studieretninger med biologi havde op
rindeligt 15 ansøgere. 5 skiftede fra biologi, 
mens 16 kom til. Det er vores opfattelse, at 
eleverne har valgt studieretning i decem
ber på et langt bedre grundlag. De har af
prøvet evner og interesser og valgt i over
ensstemmelse hermed.

Samlet har alle disse skift imidlertid ikke 
medført væsentlige ændringer i forhold til, 
hvad vi havde planlagt at oprette af hold. 
Skolen opretter i januar 6 studieretnings
klasser: 1 med matematik på A-niveau og 
fysik og kemi på B-niveau, 1 klasse med 
biologi på A-niveau og matematik samt en
ten kemi eller idræt på B-niveau, 1 klasse 
med samfundsfag på A-niveau og med ma
tematik og psykologi, 1 med engelsk og 
tysk på A-niveau samt samfundsfag, 1 
klasse med spansk og engelsk og endelig 
en klasse, hvor den ene halvdel har eng
elsk og musik og den anden halvdel har 
græsk og latin som studieretningsfag.

Det er blevet sværere at opfylde alle øn
sker om studieretningsfag i det ny gymna
sium. Tidligere oprettede vi holdene som 
valgfag på tværs af klasser. Så var det ikke 
så væsentligt, om der var 15 eller 28 elever. 
Hvis der var over 30 delte vi bare holdet. 
Sådan er det ikke længere. Nu skal en hel 
klasse have de samme studieretningsfag. 
Det vil sige, at der skal være op mod 30 ele
ver i en studieretningsklasse. Alligevel er 
det lykkedes at opfylde langt de fleste øn
sker om fag på A-niveau.

131 ud af 160 elever har fået den studie
retning, de havde ønsket, resten har kun
net få deres 2. prioritet bortset fra nogle få, 
som vi må tilgodese med valgfag uden for 
studieretningerne.

Også på anden måde er det gået godt 
med skolens udbud af undervisning,
l.g.'erne får stadig undervisning i en 
række sprog: engelsk, tysk, fransk, spansk,
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italiensk, russisk, græsk og latin, og vi får 
stadig elever med fysik, kemi, biologi, sam
fundsfag og musik på A-niveau.

Indførelsen af gymnasiereformen har 
været og er stadig det største projekt, jeg 
har oplevet i den tid, jeg har været på sko
len. Det første halvår har været præget af 
nogle særlige forløb i l.g. -  almen sprogfor
ståelse, naturvidenskabeligt grundforløb 
og 4 emner eller projekter i almen studie
forberedelse på hver en uge, hvor fagene 
arbejder sammen om et emne. Emnerne 
har været fælles for alle l.g.-klasserne: 
Ribe, opdagelsen af Amerika, H. C. Ørsted 
og oplysningstiden. Aldrig før har skolen 
haft så meget lærersamarbejde både 
mellem fag og inden for fagene, når nu 
undervisningen skulle være fælles i alle 
fag det første halve år.

Samtidig er skolen blevet mere virtuel. 
Skemaer, skemaændringer og aflysninger,

forsømmelsesregistrering, tilmelding til 
forældremøder og karakterblade findes nu 
på nettet. Der er ikke længere kø på 
gangen ved kontoret for at se hvilke æn
dringer, der er den pågældende dag. Det 
må man slå op på nettet -  og så kan man 
også se det hjemmefra.

Der er også noget, der er som det plejer. 
Store Heimdal var den sædvanlige succes. 
Og vi bygger lidt om på skolen. Det er det 
gamle geografilokale, der nu renoveres. 
Skolen har indgået en aftale med museet 
Ribes Vikinger om registrering og opbeva
ring af nogle af de museumsgenstande, der 
hidtil har stået i det gamle geograSlokale. 
Det giver plads til at rive væggene ned og 
omdanne geografi og hjælperum til et stort 
klasselokale med vinduer til 3 sider. Og 
geografiundervisningen er siden sommer
ferien flyttet til nyt lokale i Sviegade.
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Legater fra
Ripenser-Samfundets Jubilæumslegat
Bestyrelsen for Ripenser-Samfundets Jubi
læumslegat har nu uddelt det første jubilæ
umslegat til en student. Det er på 12.000,00 
kr.

Legatmodtageren er Anders Hadberg, 
sproglig student fra 2002 der læser stats
kundskab ved Københavns Universitet. 
Legatet skal bruges til et studieophold ved 
Universität Autonoma de Barcelona. Op
holdet finder sted februar-juli 2006.

Legatet er som tidligere omtalt skænket af 
ingeniør Arne Hansen i taknemmelighed 
over for Ribe Katedralskole og med re

spekt for mellem- og gymnasieskolens un
dervisning i de svære år (1935-45). Arne 
Hansen blev selv student i 1945. Han døde 
i juli måned 2005.

Legatets formål er at yde støtte til dygtige 
studerende, som er udgået fra Ribe 
Katedralskole, og som studerer ved et 
dansk universitet. Støtten skal gå til projek
ter eller studieophold i udlandet, der kan 
anerkendes som en del af studiet, og som 
er særligt omkostningskrævende.

Ae KaTsdal 
rector

Det ¡n'/te /¡ave g/æået Årne Dansen, a t /¡ans /egat M/ver v:'7%sø7Mt så /¡art/gt.
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Nationalpark Vadehavet
"Det er størrelsen, det kommer an på. I 
hvert fald når det handler om en national
park.

Efter mange års debat og flere forsøg på 
at gøre Vadehavet til nationalpark, ser det 
ud til at være så tæt på som aldrig før. 
Mange i lokalbefolkningen ønsker at 
Vadehavet bliver nationalpark. Og den 20 
personer store styregruppe, som er sat til 
at diskutere for og imod, er også enige: 
Vadehavet skal være nationalpark.

Nu mangler i princippet kun at miljømi
nister Connie Hedegaard siger ja. Om hun 
gør det eller ej, vil de næste par år vise. Det 
ventes dog, at hun kun udpeger Vadehavet 
til nationalpark, hvis der er fuld lokal enig
hed.

Men selv om der altså er enighed i styre
gruppen om, at en nationalpark er en god 
ide, så er medlemmerne slet ikke enige 
om, hvor stor den skal være.

De er kun enige om, at to modeller er i 
spil:

Model 1: Nationalparken skal kun dæk
ke Vadehavet og derfor stoppe ved digerne 
langs kysten.

Model 2: Nationalparken skal også om
fatte marsken og græs engene bag digerne 
og langs Varde å. Argumenter for at ind
drage noget af baglandet er, at de åbne vid
der er skabt af mennesker og hører uløse
ligt sammen med Vadehavet.

Blandt andet landmænd og sønderjyske 
kommuner kæmper imod den store model. 
De frygter, at landbrug og erhvervsliv vil få 
vanskeligere vilkår, hvis baglandet tages 
med.

Model 3? Der er imidlertid også en Mo
del 3 i spil. Mange borgere ønsker nemlig, 
at en nationalpark skal være endnu større.

Mange huse og kirker er vigtige kultur
historiske bygninger, og de hører uløseligt
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sammen med Vadehavets historie. De er 
med tiden bievet bygget og dyttet i takt 
med at storme har raset, storfloder har rul
let, og diger er blevet bygget. Flere borger
grupper ønsker, at en nationalpark kom
mer til at gå helt til hovedvej 11, således at 
mange flere byer bliver en del ai national
parken.

Den tredje og helt store model blev også 
nævnt flere gange, da styregruppen tors
dag aften præsenterede sine to modeller i 
Esbjerg.

Kulturarven i store dele af området, er 
slet ikke med i de to modeller, lød det 
blandt andet fra salen.

Model 3 har styregruppen da også drøf
tet grundigt på sine lukkede møder. Men 
da nogle medlemmer ikke vil acceptere 
den helt store model, har formandskabet i 
styregruppen taget den af bordet. For dem 
er enigheden nemlig vigtig. Hvis ikke det 
er en enig styregruppe, der indstiller at 
Vadehavet skal være nationalpark, vil mi
nisteren slet ikke udnævne Vadehavet, 
frygter formand Jens Andresen, Sønder
jyllands Amt og næstformand Thyge Niel
sen, Ribe Amt.

Derfor argumenterede Thyge Nielsen 
også kraftigt på mødet for at bakke op om 
en af de to modeller:

1 kan ikke sige, vi får en dårligere natio
nalpark. Det kan godt være, at I får en na
tionalpark, der ikke er så stor, som 1 ønsker 
jer, men den er ikke dårligere, sagde han.

Men for en stor gruppe borgere er det 
vigtigt at få det hele med. Og nogle ønsker 
at komme til af bo i en kommende national
park og derved få de gevinster, som vil 
følge med en nationalpark.

Og for dem er spørgsmålet om stør
relsen bestemt ikke uvæsentligt."

Sådan skrev journalist Jesper Ras
mussen i JyskeVestkysten i september 
2005, da forslagene om nationalpark blev 
lagt frem.

I forbindelse med det forberedende ar
bejde havde styregruppen fået et konsu
lentfirma til at regne på, hvad de forskellige 
modeller ville betyde rent økonomisk. 
Konsulenterne var ikke i tvivl om at lokal
området vil få øgede indtægter og flere ar
bejdspladser, hvis Vadehavsområdet bliver 
gjort til nationalpark.

Jeg har selv deltaget i nogle af de forbe
redende grupper og jeg er ikke i tvivl om at 
det er Model 3 som vil have de største for
dele på længere sigt.

Landmændene er meget imod denne 
model, og det kan man for så vidt godt for
stå, for de seneste årtiers lovgivning og

Fro BoTgertåTTMi i FUe ser waM i
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den deraf følgende planlægning har givet 
mange "besværligheder" for den daglige 
drift. Men det er i høj grad generelle "be
sværligheder" som også gælder i det øvrige 
Danmark. De har kun i få tilfælde med de 
stedlige særlige naturværdier at gøre. Jeg 
tror derfor ikke at udnævnelse til national
park vil medføre flere restriktioner for land
bruget i Vadehavsområdet end der ellers vil 
komme.

Hvis der er nogle, som har fået restriktio
ner på deres aktiviteter i Vadehavet, så er 
det jægerne. Men det hænger sammen 
med at området er så betydningsfuldt for 
trækkende og ynglende "vandfugle" Ikke 
alle restriktioner har medført det man 
gerne ville og der er sket tilretninger, men 
der er gennem årene sket væsentlige be
grænsninger i jagten i Vadehavet og langs 
kysterne. Der drives stadig jagt i store dele 
af Vadehavsområdet og det er ikke jæ

gerne, som har markeret sig særskilt som 
værende imod nationalparken.

Jeg er overbevist om, at de byer, der ligger 
i eller op til Vadehavsområdet vil have store 
muligheder for at drage fordele af områ
dets udnævnelse til nationalpark.

Vi kan allerede se at der sker meget på 
det stadig nye Vadehavscenter i Vester 
Vedsted. Der har gennem årene været mar
kante stigninger i antallet af besøgende. 
Centret har betjent ca. 300 lejrskoler med 
måske op mod 10.000 elever, som får 
mange positive erfaringer på blandt andet 
guidede ture i området og besøg i centrets 
lokaler og udstillinger. Mange lejrskoleele
ver vender som voksne tilbage til de steder, 
hvor de har haft gode oplevelser. Det vil gi
vet også ske i Vadehavsområdet, for jævn
lige evalueringer viser, at børnene har haft 
gode oplevelser. R f

ÆørMe/MwiwrM Aave en IMgAaret.
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R i b e  R r ø l l i k e r  v/ redaktøren
Ribe Kunstmuseum  
trænger til renovering
Kunstmuseet har en unik samling af male
rier. Det er en kendt sag, der for nyligt er 
blevet bekræftet af auktionsformaet Bruun 
Rasmussen. Firmaet har vurderet sam
lingen og fastslået, at den er enestående i 
det danske landskab for kunstmuseer. 
Museet rummer bl.a. en fornem samling 
guldaldermalerier.

Men der er problemer på museet i fabri
kant Giørtz' tidligere villa i Set. Nico- 
lajgade.

Problemerne skyldes forældede og dår
ligt vedligeholdte bygninger. Vand trænger 
gennem taget og når undertiden helt ned i 
stueetagen. Det er dog ikke nogen kata
strofe endnu. Der er ikke ødelagt malerier 
m.m. Man klarer den endnu ved at sætte 
spande på de udsatte steder og flytte en
kelte malerier. Det er især ved voldsomme 
skybrud, det er galt.

Et arkitektfirma er sat i gang med at lave 
forslag til en total renovering af muse
umsbygningen. Museumsinspektør Inge 
Mørch Jensen oplyser, at et foreløbigt ud
kast ser meget lovende ud. Det ser ud til at 
der ikke bliver behov for udvidelser. De 
nødvendige rum kan skabes i de bestående 
rammer. Når det færdige forslag ligger klar 
her i vinter kan man gå i gang med at søge 
fondsmidler. Det bliver ikke småpenge, der 
skal samles, men et tocifret millionbeløb -  
måske 30!

Dommerembedet i Ribe nedlægges
Kommunalreformen får følgeskab af en 
længe forberedt reform af retsvæsnet og po
litiet. Ribe mister sit dommerembede og 
politimesterembedet nedlægges også. Politi
stationen på Tangevej ventes opretholdt som 
understation for hovedstationen i Esbjerg.

Dommerkontoret vil blive tomt. Det lig
ger lige over for Kunstmuseet. Den nyligt

biHigaMgeM tit wMseet er J?ot, MMM M t ¡¡esværåg. ffvar<taM MMM gøres M re ?
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restaurerede bygning fremstår smukt i ga
debilledet, som det ses på billedet ovenfor. 
Hvad den skal bruges til har redaktøren 
ikke kendskab til, men der er gennem det 
seneste årti talt om Set. Nicolaigade som 
kulturelt centrum. Det kunne tænkes at 
Dommerkontorbygningen kunne indgå 
heri. Den kunne måske virke sammen med 
Kunstmuseet, selv om det tilsyneladende 
ikke har aktuelle lokalebehov?

Brandstationen og dele af kommunekon
torerne kan måske også komme i spil?

Nordea er byens ældste bank
Det er 150 år siden byens ældste bank blev 
skabt. Ribe Discontobank, som den kom til 
at hedde. Det var ikke byens første penge
institut. Spare- og Lånekassen for Ribe og 
Omegn var oprettet først i 1840'erne, men 
det var "kun" en sparekasse og ikke en 
"rigtig" bank.

Redaktøren noterer sig at hans for
gænger i klosterforstanderembedet, Peder 
Hansen Tvede var en af de fremsynede stif
tere, og banken fik endda sine første loka
ler i Ribe Kloster, formentlig i forstande
rens bolig. Man var med på noderne. Den 
første bogholder blev sendt til Vejle for at

tilegne sig det nymodens italienske dob
belte bogholderi, som vel stadig er grund
stammen i alle regnskabssystemer.

Discontobanken blev til Privatbanken i 
1974 og til Unibank i 1989 for at blive til 
Nordea i 2001.

Banken havde i ca. 30 år fra først i 1960'- 
erne til huse i den røde bygning på Von 
Støckens Plads, hvor der nu er kiosk og bo
liger. Her lå tidligere Malte Petersens grønt
butik med sit ofte "synlige" rod på fortovet.

Von Støckens Plads er renoveret
Vi har i Ribe det seneste halve år levet med 
renoveringen af Dagmarsgade og Von 
Støckens Plads. Arbejderne blev noget for
sinkede så de sidste brosten blev lagt jule
aftensdag! Under arbejdet blev der lejlig
hed til at undersøge undergrunden på de 
steder, hvor der skulle graves dybere for 
omlægning af forskellige ledninger. Der 
blev gjort spændende fund, som jeg ikke 
nærmere skal komme ind på, men der blev 
ikke ændret på den gamle bydels alder: 
begyndelsen af 1100 tallet.

Man fandt rester af et spændende hus, 
som må have ligget på hjørnet af Sønder
portsgade og Stenbogade. Det var omtrent

JVM gr &r ¡gen %% IMs



13

midt på piadsen! Gaderne var snævre og 
smalle, også her har de i perioder været 
plankebelagte.

Nu bliver det spændende at se, hvorle
des pladsen bliver udstyret. Lige nu ser 
det ud som om en motorvej skal lede trafik
ken hen forbi Dagmartorvet. Sønderports
gade er drejet til siden, så den ikke lokker 
til gennemkørsel, som det ses på billedet 
ovenfor.

Parmo Pedersen er tyldt 70
Den 1. december 2005 havde Parmo fød
selsdag. Han fejrede en del af den ved som 
vanligt at være i sin butik. Her er han altid 
god for en snak om løst og fast når man har

behov for en af hans gode flasker som gave 
eller til eget brug. Man kan altid spørge 
Parmo til råds, når man ikke er helt sikker 
på gavemodtagerens foretrukne vine. Om 
han kender hele byens vinvaner, ved jeg 
ikke men han lyder overbevisende, og jeg 
har aldrig fået klager over en gave. Men 
Parmo har nok også kun gode vine!

Avisen beretter at Parmo er udlært i 
Arnum som købmand og han arbejdede 
derefter i Sønderborg og fire år i Canada, 
men her som bl.a. dekoratør. I 1971 over
tog han butikken efter sin far Ejner Peder
sen.

Parmo er en af Ripenser-Bladets faste 
annoncører, og han er også fast leverandør

Så&M ser ParwM sawta/esåYKw^.'
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af samfundets gaver i Ribe sammenhæng. 
Men det er lidt besværligt at handle hos 
Parmo, for han tager ikke mod Dankort!! 
Man skal huske at have kontanter med, 
når man går ind til ham.

Den Antikvariske Samling 
har 150  års jubilæum
Jubilæet blev fejret med en reception den 
17. december 2005, som er meget tæt på 
den dato i 1855 hvor to lærere ved Kate
dralskolen satte en annonce i Ribe Stift
tidende. Heri opfordrede de byens borgere 
til at indlevere gamle ting og sager fra de
res gemmer, som kunne indgå i en samling 
til belysning af Ribes fortid. En antikvarisk 
samling, som lige siden har været navnet 
på det som i dag er byens kulturhistoriske 
museum. Det er det ældste egnsmuseum i 
hele Danmark uden for København.

Der var andre fremsynede folk i Ribe det 
år!

Jubilæet fejres også med en udstilling, 
som lidt tvetydigt er kaldt: "Ribes Samling". 
Den belyser imidlertid fint udviklingen i 
Ribe og i Samlingen siden 1855. Den er op

stillet i museets særudstillingslokale og vil 
kunne besøges i al fald hele 2006. Den er 
på en gang overskuelig og omfattende. 
Man kan på et kvarter få et rimeligt over
blik eller man kan bruge flere timer og sta
dig Ende interessante og pudsige sager og 
oplysninger.

Pladsen omkring Domkirken
Siden Lindegårdens brand 2. juledag 2001 
har der været overvejelser om udformning 
af hele området ved Domkirken. Mange er 
utilfredse med den såkaldte "elefantgrav", 
som har omgivet kirken siden dens restau
rering, der blev afsluttet i 1904. Det har i 
mange måder været en uheldig løsning på 
det problem, at byens niveau har hævet 
sig gennem århundrederne, mens Dom
kirken har ligget, hvor den blev lagt i 1100 
årene.

Her i efteråret 2005 er der fremlagt et 
forslag, som nok er noget mindre vidtgå
ende end man oprindeligt foresEllede sig. 
Det ser ud El at der kun bliver tale om æn
dringer i selve "elefantgraven" og omkring 
Lindegården. Den lodrette afgrænsning

i
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skal ændres tit noget der nærmest er trap
per. Om de kommer til at fungere som trap
per er ikke ktart, for på en offentliggjort 
tegning ser det ud til at det nuværende ret 
bastante jernrækværk langs "gravens 
rand" opretholdes i hele sin udstrækning. 
Det er hensigten, at der normalt ikke skal 
kunne parkeres på arealerne omkring kir
ken, men der skal dog være ramper på de 
steder, hvor der er det i dag.

Det er nemlig ikke helt afklaret, hvad der 
vil ske på Lindegårdens grund. Menig
hedsrådet ønsker at bygge et sognehus, 
som ud mod Domkirken bliver i niveau 
med denne. Det vil kræve en ret omfat
tende arkæologisk undersøgelse, som vil 
blive temmelig kostbar, selv om staten vil 
dække halvdelen af udgifterne på ca. 8 mil. 
kr.

Her ved årsskiftet er der kommet en ny 
joker i spil. Det er den del af Det Gamle

A n e r n e  wew s M  a/løsgs a/e% å&en ^ a A ?
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Rådhus, som rummer retslokalerne. De vil 
blive ledige som følge af nedlæggelsen af 
dommerembedet i Ribe. Byens afgående 
borgmester har foreslået, at menighedsrå
det overtager lokalerne under storkere
den. Den ide er menighedsrådet ved at 
tygge på. Hvis den kan bruges, vil det åbne 
for at friholde Lindegårdsgrunden for be
byggelse, så den kan disponeres til mange 
andre slags formål som f.eks. teater, musik 
og møder.

Det er der gennem årene en del ripen
sere, som har peget på.. Det ville også give 
frit udsyn til Domkirken fra Søn
derportsgade. Noget der formentlig ikke 
har været siden man byggede den!

Men hvad om hele Det Gamle Rådhus 
blev sognehus for begge Ribes sogne?

I Set. Catharinæ menighedsråd har man 
nemlig også ønsker om et sognehus. 
Byrådssalen kunne blive ramme om me
nighedsrådenes møder og så videre.

Ribe har fået en ambassadør
Student fra Katedralskolen i 1955, Knud 
Erik Tygesen er efter sin pensionering flyt
tet ind i en ejerbolig i Nørrelundparken. 
Det er det bygningsanlæg, som i Ribe også 
kaldes "hesteskoen" efter sin form.

Det blev i 1950'erne opført som anneks til 
Anstalten på Tangevej, men er nu ændret 
til meget attraktive boliger.
Knud Erik Tygesen er efter et langt og be
givenhedsrigt liv i udenrigstjenesten, vendt 
tilbage til sin hjemegn, og fra sin bolig kan 
han sammen med sin kone næsten se ud 
over sine forældres opvækstområde. De 
kom nemlig fra Yder Bjerrum og V. 
Vedsted.

Amtsgårdens fremtid
Ribe Amt nedlægges ved udgangen af året, 
men hvad skal der så ske med den store 
grå betonbygning?

Den kommer ikke til at stå tom. Staten 
har købt eller køber den, og der skal her 
være lokaler for et statsligt miljøcenter, 
som bl.a. skal videreføre en del af de opga
ver amtet hidtil har løst.

Det bevirker at en hel del af de amtsan
satte miljømedarbejdere kan fortsætte på 
deres nuværende arbejdssted.

Direktør for miljøcenteret bliver amtets 
nuværende tekniske direktør Ivan R. Laur
sen.

Der skal også være et statsligt callcenter 
for Skat og kontorer for Skatteankenævnet. 
Desuden skal embedslægerne for hele re
gionen have til huse i bygningerne og her

Begye sMtefoTSMM&r! 2007. G/. MAes Aer "S(ats.gå?WeM" r:7/a a^aw^ a<7 Myg rar&arse/ 7<å
ÆoMiKgw?', so?M er KM&r aw/6%
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skal også være en filial af den regionale 
statsadministration i Aabenraa.

Der bliver således stort set fyldt op i den 
gamle amtsgård ved indgangen til 2007.

Skovgrillen er fornyet
Mange afjer har måske set eller erfaret, at 
vor ungdoms dansested: Puggårdsminde 
eller Karrusellen er gået samme vej som 
Skovpavillonen. De er forsvundet fra denne 
verden. Der er nu bygget en flot ny pyrami
deagtig bygning på stedet, hvor den gule 
kasse lå. Den afløser den hidtidige Skov
grill, som nedrives. Der bliver således be

dre mulighed for at parkere omkring den 
nye bygning.

På den anden side af hovedvejen har toi
letbygningen for nylig været udsat for hær
værk og er sprængt delvis i stykker. Der 
findes mennesker med mærkværdige ly
ster!

Sælhunden er solgt
Tove og Folmer Hausted har besluttet, at 
nu kan det være nok med livet på Skib
broen. De har solgt restaurationen til Rinda 
Klausen, som er udlært på Hotel Dagmar 
og som senest har været restaurationschef 
på Schackenborg Slotskro. Der vil således

"Rer %aw M M'st ./artsot trygt gå tttå tit etgoåt Måtttå matt." Foto: Uge-avisen Ribe
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fortsat være mulighed for at holde jubilar- 
trokost her, når I kommer der tik Men om 
Folmers havnefester m.v. fortsætter, vides 
i skrivende stund ikke.

Sælhunden biev i sin tid reddet af Ribe 
Turistforening som satte bygningen i 
stand, hvorefter den biev soigt til sin nuvæ
rende anvendelse til glæde for de mange. 
Der er ikke mange beværtninger, som lig
ger smukkere.

Den gamle sportsplads
Der hvor vi ældre medlemmer i sin tid træ
nede fodbold, langbold og atletik i læ af 
Hundegadealleen, her er det nu storkens 
domæne, hvis den eller skulle komme 
forbi. Den plads som mange af os har ople
vet som ret fugtig, den var ikke fugtig nok 
til storken. Det er der rådet bod på ved an
læg af en lille dam for nogle år siden. Det 
hjalp ikke på storkebestanden, så nu er 
den gravet meget større.
Inden det skete foretog arkæologer en 
undersøgelse. Der var nok ikke mange, 
som troede på fund af hustomter, for her er 
vi ude i engen. Man fandt imidlertid en los
seplads fra 1600 tallet. Den gemte på 
mange spændende fund, men der var ikke 
grundlag for en total udgravning. Nu er 
søen der så i større udgave til glæde for 
storken måske? Men i al fald til glæde for 
de mange, der færdes ad stierne i området, 
nogle med deres hunde.

Kulturnat på Tårnborg
Søndag den 16. oktober var der kulturnat i 
Ribe. Der var mange arrangementer over 
hele byen. På Tårnborg havde man mulig
hed for at opleve Ambrosius Stub levende
gjort af Hans Thiemes, som mange af jer 
sikkert husker fra 1970'erne og 80'erne 
her i Ribe sammen med NOF, Niels Ole 
Frederiksen.

Hans Thiemes opførte et lille skuespil 
med sange og salmer af Stub. Brorson, der 
jo er samtidig med Stub i Ribe optrådte 
også. Man ved ikke om de to digtere havde 
forbindelse med hinanden, men det er van
skeligt at forestille sig at de ikke kendte til 
hinanden. De boede nærmest dør om dør. 
Brorson på Tårnborg og Stub i Søn
derportsgade mellem Puggårdsgade og 
Bispegade.

Ambrosius Stub har i øvrigt fyldt meget 
i Ribe her i 300 året for hans fødsel. Han le
vede som bekendt de sidste år af sit liv i 
Ribe og døde her i 1758 og blev begravet på 
kirkegården ved Set. Catharinæ Kirke. 
Kirkegården er for længst nedlagt og ingen 
ved hvor graven var placeret. For nogle år 
siden blev et sted ud for Klostrets vestfløj 
markeret med en mindesten udformet af 
Per Kirkeby.

Samme sted ved siden af stenen blev der 
i efteråret plantet en lille eg, som er spiret 
af frø fra Ambrosius egen ved Valdemar 
Slot på Tåsinge!
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Den "gamle" kirkegård 
er snart 2 0 0  år
I det forrige skrev jeg om Set. Catharinæ 
kirkegård at den for længst var nedlagt. 
Det blev den faktisk i 1807, da begge kirke
gårdene i Ribe blev sløjfet og flyttet uden 
for byen til arealerne bag Gravsgade. Jo 
det var uden for dengang!

Man har tænkt sig at markere 200 året 
med et jubilæumsskrift som lærer og lokal
historiker Søren Mulvad er gået i gang 
med at forberede.

Han har fundet frem til den første grav
sten, som blev sat på den nye kirkegård. 
Det var over amtmand Moltkes kone 
Elisabeth, som ganske vist var død og be
gravet ved Domkirken 10 år tidligere. Men 
amtmand Moltke lod sin kones kiste føre til 
den nye kirkegård for at markere at her 
kunne det fint lade sig gøre at blive begra
vet. Mange Ribe borgere syntes at stedet 
var langt borte og alt for fugtigt.

Gravstenen er bevaret på kirkegården 
og på den kan man læse historien såle
des:

"Fra mørke grav i templets skygge hen
førtes efter 10 års hvile til dette lysere hvi
lested asken af den forklarede Elisabeth 
W.I.A. Moltkes ømme ægtefælle, hans

børns hulde moder, graziens fortrolige, dy
dens og varmens veninde. Maj 1807"

Langt senere da de to kirker blev re
staurerede kørte man fyld fra deres omgi
vende kirkegårde ud i de lave områder ved 
Kurveholmen og Brorsonsvej, hvor "strand
vejsvillaerne" ligger i dag.

Vinbar i Ribe!
Her i de mørke måneder efter jul kan vi i 
Ribe lyse sindet op ved at gå på vinbar. 
Karen Zahlekjær og Jacob Pedersen har 
skabt baren i lokalerne på Torvet, hvor der 
tidligere var antikvitetsforretning i kælde
ren og frisør i stuen. Her kan man torsdag til 
søndag går hen og smage god vin og ryge 
en cigar, hvis man er til det. Cigarbaren er 
på første sal mens vinbaren er i kælderen. 
Karen Zahlekjær rejser dog snart fra Ribe, 
da hendes mand, der var kommunaldirektør 
i Rbe Kommune har fået den samme stilling 
i Sorø ny kommune. Jacob Pedersen er jazz
musiker og bl.a. medlem af det medrivende 
band "Jordans Drive".

Der har nu også i 2005 været et nyt vin
arrangement i Ribe. Det var i den første we
ekend af september, hvor der var vin festi
val. På sydlandsk vis var der i gågaden 
boder, hvor man kunne smage de forskel-
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lige vine af det glas, som man måtte købe 
som adgangstegn. Det var en stor succes 
med tusinder af gæster.

Togselskabet Arriva tilbød gratis billet
ter fra byerne på strækningen Esbjerg 
Tønder. Ingen derfra behøvede derfor at ri
sikere at køre spritkørsel, hvis man ville 
deltage i festivalen.

Dronning Dagmar 
kom dl Ribe i 1205
Det er også blevet markeret på forskellige 
måder i Ribe. Ved monumentet på Slots
banken er der blevet pyntet op af Ribe Amt, 
som endnu står for vedligeholdelsen af 
hele voldanlægget.

I forbindelse med kulturnatten blev der 
opført et nykomponeret musikværk dedi
ceret til Dronning Dagmar, og på syng 
Dansk dagen den 27. oktober samledes en 
flok borgere kl. 12 ved Domkirken hvor 
man sang Dronning Dagmar visen til ak
kompagnement af kirkens klokkespil.

Netop den dag var der en meget stor 
kran ved Borgertårnet. Man var i færd 
med at undersøge tårnets vedligeholdel
sesstand. Det viste sig desværre at være

AfoM Dagwor lytter til AMAes^'ttet i & tgaw te tårw?

galt fat og arbejder til mange millioner til 
reparation er forestående.

Opera i Klostergården
Den 12. august 2005 var der dejlige opera
toner i Ribe Klosters smukke gård. Det var 
Ribe studenten fra Vilslev Thomas Præ- 
stegaard og hans kæreste Katarzyna Mi- 
zerny som gav de godt 200 tilhørere en stor 
oplevelse i den noget kølige sommeraften. 
Det blev heldigvis ikke nødvendigt at flytte 
koncerten til kirken. Det holdt tørvejr!

Klostergården er meget fin til sang og 
det er jo også derfor Ribe Mandskor holder 
så meget af at give koncert Set. Hans aften 
hvert år.

Vi hørte mange af de velkendte arier fra 
de store italienske operaer og der måtte et 
par ekstranumre til før publikum lod kunst
nerne slippe.

Det var Lise Frederiksen fra Quedens 
Gård der stod for arrangementet sammen 
med Kirken og Klostret. En vellykket aften 
som godt kan give blod på tanden til at 
følge op med noget lignende.

Der bygges til ved seminariet 
og Valdemarskolen
Valdemarskolen, som blev bygget først i 
1950'erne af den kendte arkitekt CF 
Møller, der også byggede Nørrelund, er 
under udvidelse med en hel fløj i flere eta
ger ud mod Simon Hansens vej. Det er 
bl.a. nye undervisningsformer, som stiller 
krav til flere lokaler. Men der er ikke siden 
opførelsen foretaget ret mange tilføjelser til 
den flotte skole, og derfor skal der også 
ske en omfattende renovering af de gamle 
bygninger.

At der så her i kommune-sammenlæg
ningsfasen måske opstår problemer med at 
Ende penge til indretning af den nye fløj, 
virker noget pinligt. Der er rigeligt brug for 
lokalerne, da de små skoler bliver mere og 
mere pressede og en del forældre begyn
der at bede om at deres børn kommer til 
en af de større skoler.

Lige på den anden side af Simon 
Hansens vej er Ribe Seminarium i gang
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med sin 6. udvidelse inden for 12 år! Der 
bygges en fløj på ca. 1000 kvadratmeter. 
Den skal bl.a. afløse en mere ned 30 år 
gammel midlertidig pavillon bygning på 
ca. 700 kvadratmeter. Der er ca. 800 stude
rende ved seminariet, hvor der uddannes 
folkeskole lærere og der er hf undervis
ning.

Endnu en ny rundkørsel 
ved Ribe er godkendt
Fredningsnævnet for Ribe Amt har netop 
givet dispensation til anlæg af en ny rund
kørsel, der skal give forbedret adgang til 
den nordlige del af den gamle by. Det er 
til området ved Føtex og Kvickly. Rund
kørslen blev omtalt i et tidligere nummer af 
bladet. I forbindelse med dispensationen

har fredningsnævnet forlangt at der sker 
en revision af de tre gamle fredninger, som 
dækker området mellem omfartsvejen og 
byen.

Det vil give mulighed for at modernisere 
fredningerne, således at der bliver tale om 
forbedret adgang til engene og således at 
de drives som fugtige enge til gavn for fu
glelivet. Herunder også storken!

Der har været fint fodslag mellem Amt, 
Kommune og Danmarks Naturfrednings
forening og dens lokale komite.

Det ventes at rundkørslen vil give så me
get bedre adgang til og fra Ribes bykerne, 
at der bliver væsentlig mindre gennemkø
rende trafik i bykernen. Rundkørslen skal 
helst nå at være færdig i år inden amtet for
svinder, og det bestræber man sig vist på.

Få war&en aåe iiag/erMsfø&n'ef s%a? Myg stare rKM<%ørs<å %ge.
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Ny æresborger i Ribe

RtBE OG DEROMKRiNG

Hans Edvard Nørregaard Nielsen er ble
vet udnævnt til æresborger i Ribe.

Her er han nr. 4 i rækken, så det er 
ikke nogen ringe ære at have gjort sig 
fortjent til efter kun at have været Ribe 
borger i sin gymnasietid!

På afstand har han imidlertid betydet 
mere for byen end de fleste, som til
bringer hele deres liv i byen.

I anledning af udnævnelsen har Hans 
Edvard Nørregaard Nielsen den 4. de
cember 2005 holdt et foredrag i Ribe med 
titlen "Arv og gæld".

Foredraget er i en udvidet form med 
billeder fra Ribe af Janne Klerk, trykt i et 
privattryk, som kan købes på Tårnborg. 
Bogen koster 250 kr eksl. forsendelse.

BODIL HAAS 
Kunderådgiver

Der kan være 
penge i at

- i  r *  l Måske kan vi 
gi' økonomien 

et godt 
tilbud.

- spørg os 
og få e t 
hurtigt svar...
Frøs er fri som  fuglen, 
d e t  b e ty d e r en  præ cis 
og  hurtig  stillingtagen 
i alle sager
- s i  kig ind o g  lad os 
se  p i  d ine ønsker.Herreds Sparekasse

SALTGADE 4 - RIBE * TLF. 75 41 01 00 * WWW.FROES.DK -  !j)!e Og vågen...

http://WWW.FROES.DK
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...
Generalforsamling år 2006 Onder sted lørdag den 25. feb. 
2006 kl. 15.00 på Tårnborg i Ribe.
Næste nr. (Jubilar-Service) udkommer i begyndelsen af april 
2006. Deadline er den 20. marts 2006.
Der er renæssancedag på Tårnborg den 22. juni 2006.
Se forrige nummer af bladet.
Translokationen foregår fredag den 23. juni 2006.

RIBE KOMMUNE
ønsker 

godt nytår!
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in terfto ra

Per Mathiesen 
Skolegade 2 - 6760 Ribe 

Tif. 75 42 08 33 
flere linier

/?/be M as/f/nfabr/k A^S

75 42 07 44

B a n k

Ribe Afdeiing 
Saltgade 10-14 

6760 Ribe 
Tlf. 76 88 67 00 
Fax 76 88 39 51



25

Jubilar-Service
Adresseefterforsker Hans Erik Christen
sen er gået i gang med arbejdet, og har 
skrevet til de tidligere kontaktpersoner. 
Det er jo i år årgangene, der ender på 1 el
ler 6 til og med årgang 1996, som vi samler 
og opdaterer oplysninger om.

For årgang 1996 har vi ikke tidligere 
kontaktpersoner, så meld jer! Det er en 
god måde at få forbindelse til gamle be
kendte, før det går løs til sommer.

Man kan henvende sig til Hans Erik, hvis 
man har spørgsmål om jubilarservicen og 
kontaktpersoner m.v.

Der kan være nogle, som vil koordinere 
jubilararrangementet for sin årgang, og det

OPRÅB!
Hver gang vi sender blade ud til vore ca.
2.000 medlemmer får vi et antal retur, p.g.a. 
adresseændring.

Jeg har fuld forståelse for, at man ikke 
lige husker at meddele adresseændring til 
RS, men vil alligevel gerne opfordre til at 
det.

Det kan gøres meget enkelt på vores 
hjemmeside, eller send et af de velkendte 
adresseændringskort fra postvæsenet, så 
skal vi nok Ende jer igen.

Hvis du kender nogen, der undrer sig 
over, at de ikke længere får Ripenser- 
Bladet, så kan det jo skyldes ovenstående,

vil Hans Erik også gerne kende til og even
tuelt give oplysninger til.

Det ser ud til, at vi bliver mere end 1000 
jubilarer i år!

7/P

for det sker jævnligt, at vi må opgive at 
Ende folk, og så ryger man jo ud af vores 
system.

Det er vi naturligvis kede af, men igen er 
det meget let at genindmelde sig eller lave 
en adresseændring på vores hjemmeside.

Det kan jo også være, at du kender no
gen, som gerne vil være medlem. Vi giver 
desværre ikke nogen præmie for at Ende 
nye medlemmer, men vi bliver glade, hvis 
det sker.

På ¿(KtyrrlseMS regMg 
Preåew Tested

www.ripensersamfundet. dk
Fotkebibtiotek

Gifriz FM s - 6760 A'h; - 7% 75 42 4 7 W 
Mandag-fredag kl. 10-18 - Lørdag 10-13

http://www.ripensersamfundet
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Adresseændringer (17. januar 2006)
Af pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet kun medlemmer fra 
før 1990. Listen er samtidig begrænset til almindelige adressedata. På foreningens hjem
meside findes alle adresseændringer incl. email og telefonnr. i det omfang, det kendes. 
Adgang til adressedata kræver password.
Log på foreningens hjemmeside på www.ripensersamfundet.dk 
Find <adresseændringer>
Brugernavn/Username: RipenserBladet 
Adgangskode/Password: liTTeris

S.32 Vibeke Schov (Sandtyng) 
Troeis Lundsvej 25, stuen 225 
2000 Frederiksberg

S.47 KnudHoim 
Bistrup Park 20 
3460 Birkerød

5.52 Vagn Præstmark 
P.O.Box 1004, Spit Junction 
PO. Mosman
2088 NSW 
Austraiia

5.53 Finn Andersen 
Lyngdai 31, Gi. Ry 
8680 Ry

S.57 Bente Ptoug (Bjersing)
St. Valbyvej 25 B, Himmelev 
4000 Roskiide

S.60 Ulla E l Kiøcker (Jørgensen) 
Sjæisø Vænge 38 
3460 Birkerød

S.66 Elsa Falk (Schmidt) 
Drewsensvej 4,1. lejl. 3 
8600 Silkeborg

5.70 GeertAagaard Andersen 
Mannerupvejen 42 
4000 Roskilde

5.70 Poul Møller Petersen 
Troldkjær 1
6200 Aabenraa

5.70 Peter Finnerup 
Korsbrødregade 5 
6760 Ribe

S.72 Knud Rosenstand 
Tangevej 119 
6760 Ribe

5.82 Michael Kjærsgaard 
Fruenshøj 2
8541 Skødstrup

5.82 Karl Gustavsen 
Algade 4 D, 1. th.
5500 Middelfart

5.82 Axel Ohrt Johansen 
Overbyparken 59 
7080 Børkop

S.84 Jørn Thyssen Pedersen 
Syrenvej 7 
6760 Ribe

5.86 Flemming Lauridsen 
496B, Route de Thionville 
5886 Alzingen 
Luxemburg

5.87 Birgitte Kjær Boel (Lassen) 
Kærgårdsvej 24
8660 Skanderborg

5.87 Mette-Louise Andersen 
Strindbergsvej 75 
2500 Valby

5.87 Preben Vinkler Lindgaard 
(Andersen)
Baneskellet 16
2950 Vedbæk

5.87 Britta Eriksen 
Kastanievej 62 
5230 Odense M

5.88 Allan Samsøe 
Høevej 2, Usted 
6740 Bramming

5.88 Lars Mullesgaard Pedersen 
Møllevej 5, Løvel
8830 Tjele

5.89 Anna Vind 
Kjærstrupvej 66 
2500 Valby

NYE MEDLEMMER
S.72 Ove Obeling

Vester Bjergvej 8 , Vester
Vedsted
6760 Ribe

5.81 Kirsten Houlind Hansen 
Lindknudvej 2, Gjerndrup 
6650 Brørup

5.81 Lisbeth Retsbo 
Sprøjtehusstræde 15 
2620 Albertslund

DØDE
S.28 Gete Rydinger
R.34 Carl Aage Toft
R.35 Cari R. Thomsen
R. 43 Jes Havemose
S. 44 OlgaHøy-Hansen
R. 47 Karen Marie Sørensen
S. 50 Karen Marie Sørensen
R.55 Kristian Smed Kristensen

Hjælp os! - Vi, i bestyrelsen, sætter en ære i at oplyse vore medlemmer om alle øvrige 
Ripenseres ståsted i tilværelsen. Det har vist sig yderst vanskeligt at finde ud af, når en 
Ripenser afgår ved døden, og vi vil derfor gerne i denne forbindelse opfordre alle til at 
meddele os det, hvis man får kendskab til nogens død. Send en mail, ring til os eller skriv 
et par linier. Det er underordnet, hvem i bestyrelsen, der får beskeden, vi skal nok 
viderebringe det til sekretæren.

http://www.ripensersamfundet.dk


27

Grundlagt 1848

A K T I E S E L S K A B E T  R !B E  J E R N t N D U S T R !



Returneres ved varig adresseændring

P O S T )
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DANMAR

Afsender:
Ripenser-Samfundet 
v / Preben Husted 
StormøHevej 26 
4600 Køge

Foreningens organisation
Formand
Kn. William Kastrup, s.54
Eskemosegårdsallé 27
3460 Birkerød 45 81 09 50
kwk@dadlnet.dk
Næstformand
Povl Dons Christensen, s.65
Carstensgade 22
1770 København V 33 25 55 75
pdc@privat.dk
Kasserer
Kirsten Grtinfeld, s.62 
Rønne Allé 15A
3450 Allerød 48 17 63 08
giro 10&6676
Sekretær
Preben Husted, s.81 
Stormøllevej 26
4600 Køge 56 63 36 26

Arkivar
Jørgen Kellermann, s.47
Kongsbjergvej 16
2830 Virum 45 85 3015
kellermann@mail.dk
Adresseefterforskning
Hans Erik Christensen, s.65 
Flinterenden 6, 5.th. 32 95 84 95
2300 Kbh. S. fax 32 95 84 96

Redaktør
Henrik Præstholm, s.60 
Klostergade 3
6760 Ribe 75 42 02 41
ribekloster@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Meisen Westergaard, s.55 
Mikkelborg Allé 7 
2970 Hørsholm 45 86 56 96
Billedarkiv
Hanne Krag Fugleholm, s.84
Christiansholms Parallelvej 3
2930 Klampenborg 39 96 96 97
fugleholm@mail.dk
Suppleanter
Johs. Jensen, s.47
Virumvej 108B
2830 Virum 45 85 40 70
johsjensen@mail.dk
Peter Lungholt, s.62
Asylgade 12
4000 Roskilde

Knud Juel, s.71
Kristianiagade 22,5.th
2100 København 0  39 90 80 42
Merete Lindqvist, s.76
Århusgade 94,4.th
2100 København 0  35 55 32 71
Revisorsuppleant
Kirsten Hingeberg Larsen, r.65
Sdr. Boulevard 34, l.th.
1720 København V 33 21 16 25

Indmeldelser/
adresseændringer
Sekretæren, hjemmesiden 
eller e-mail.
Giroindbetalinger:
Kassereren. Giro 106-6676
Foreningens e-mail adresse:
ripensersamfundet@
ripensersamfundet.dk
HJEMMESIDEN
www.ripensersamfundet.dk
Webmaster Arkivaren

RIPENSERBLADET
Redaktion
Henrik Præstholm, s.60 
Klostergade 3
6760 Ribe 75 42 02 41
ribekloster@stofanet.dk 
Ripenser-bladet udkommer 
4 gange årligt og udgives af

en forening af
tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende 
og tidligere lærere.
Eftertryk af artikler kun efter afta
le med redaktionen.
Reklamationer over ikke modtaget 
blad meddeles til sekretæren med 
dimitendårgang, fulde navn og 
adresse.

mailto:kwk@dadlnet.dk
mailto:pdc@privat.dk
mailto:kellermann@mail.dk
mailto:ribekloster@stofanet.dk
mailto:fugleholm@mail.dk
mailto:johsjensen@mail.dk
http://www.ripensersamfundet.dk
mailto:ribekloster@stofanet.dk
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Praktiske oplysninger
Ripenser-Samfundets medlemmer er mærket med * i Jubilar Service.
Hermed tak til alle kontaktpersoner og andre, der har hjulpet os med adresseforskning
en. Uden jeres hjælp kunne Jubilar Service ikke udarbejdes. Trods megen omhu både 
ved skrivning og korrekturlæsning kan fejl og mangler ikke helt undgås. Listen er base
ret på de oplysninger, vi har fået fra kontaktpersonerne og vores medlemsdatabase. Der 
er enkelte tilfælde, hvor det ikke lykkedes at finde oplysninger. I de tilfælde er enten den 
sidst kendte adresse angivet eller adressen er markeret 'ukendt'. Rettelser bedes sendt 
til Hans Erik Christensen, Flinterenden 6, 5.th., 2300 København S, tlf. 32 95 84 95, fax 
32 95 84 96 eller e-mail hec@mail.dk.
Ændringer vil løbende blive offentliggjort på Ripenser-Samfundets hjemmeside, hvorfor 
man opfordres til at besøge www.ripensersamfundet.dk - inden man evt. kontakter sine 
klassekammerater. Brugernavn: RipenserBladet og adgangskode: liTTeris
Kontaktpersoner. Jubilarer, der ønsker at overvære translokationen og deltage i even
tuelle sammenkomster med deres klassekammerater kan henvende sig til holdets kon
taktperson.
Jubiiartaiere. Det er skik. at en jubilar eller to (helst ikke flere!) holder en kort tale ved 
translokationen. Eventuelle talere bedes, senest et par dage før translokationen, kontak
te rektor Bent Karsdal, telefon 75 42 02 66.
Receptionen, som Ripenser-Samfundet arrangerer for jubilarerne, Katedralskolens 
nuværende og tidligere lærere og årets studenter, finder sted umiddelbart efter translo
kationen i Rundgangen, som skolen velvilligt stiller til vor rådighed.
Pladsreservation til receptionen. Rundgangen er ikke stor nok til, at der kan skaffes 
siddeplads til alle. Vi har en reservationsordning for de ældste årgange, d.v.s. 75-50 års 
jubilarer. Reservation kan aftales senest den 19. juni med Henrik Præstholm, Kloster
gade 3, 6760 Ribe, tlf. 75 42 02 41.
Overnatningsmuligheder. Hotel Dagmar er fortsat byens hotel. Weis Stue, Den Gamle 
Arrest, Bachhaus og Fru Mathies disponerer over et mindre antal værelser. Herudover 
kan der henvises til Vandrerhjemmet på Hovedengen og Hotel Gredstedbro 8 km nord 
for Ribe. På Damvej ligger Ribe Byferie: en række huse til udlejning til feriegæster i Ribe. 
De udlejes ved henvendelse til tlf. 79 88 79 88. Det er endelig muligt at blive privat ind
kvarteret i Ribe og omegn. Oplysninger fås hos Ribe Turistbureau, Torvet 3, 6760 Ribe, 
tlf. 75 42 15 00 eller på www.visitribe.dk.
Gave dl understøttelsesfonden. Ripenser-Samfundet bringer hvert år en hilsen og tak 
til skolen i form af en pengegave til en nydimitteret student. Gaven ydes af foreningens 
understøttelsesfond og er i år 5000 kr. Alle jubilarer kan betænke fonden med et beløb 
-  stort eller lille -  som indsættes på Ripenser-Samfundets konto i BG Bank. Reg.nr. 1551, 
konto nr. 1066676.
Skolebilleder. Et billedarkiv er under opbygning. Skal Ripenser Bladet bringe billedstof 
fra skolen, må vi bede tidligere elever om at se i skuffer og gemmer efter gamle billeder, 
som vi kan få til vort arkiv eller låne til kopiering. Sammen med billederne vil vi gerne 
have navne på de afbildede og oplysning om, hvornår billederne er taget. Billedmateriale 
sendes til Hanne Kragh Fugleholm, Christiansholms Parallelvej 3, 2930 Klampenborg, 
tlf. 39 96 96 97.

mailto:hec@mail.dk
http://www.ripensersamfundet.dk
http://www.visitribe.dk
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Ribe Katedralskoles 
Translokation 2 0 0 6
finder i år sted

FREDAG DEN 23 . JUNI KL. 1 0 .00 .
i skolegården. Kun i tilfælde af regnvejr flyttes højtideligheden indendørs, d.v.s. 
ind i Domkirken. Skulle vejret være køligt eller blæsende, men tørt, foregår trans
lokationen i skolegården. Det må anbefales de kuldskære ikke at være for som
merligt klædt. Translokationen varer ca. 2 timer.

Som tidligere stiller skolen også i år Rundgangen til rådighed for Ripenser- 
Samfundets jubilarreception, der finder sted umiddelbart efter translokationen.

Studenterne fotograferes umiddelbart efter translokationens afslutning. Studen
terne kan derefter deltage i receptionen, indtil de ca. kl 12.45 kører fra skolen i 
hestevogne, eller hvad de enkelte klasser nu vælger.

Til receptionen indbydes herved
* alle årets jubilarer,
* tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
* og de nydimitterede studenter.

, , ,

Næste blad udkommer i juni, deadline 17. maj.

Restaurant og Café KOLVIG - www.kolvig.dk
På gensyn - Bo Roß Mogensen og Gry Thomsen

K olvig' Mellemdammen 13 - 6760 R ibe' Tli. 7541 0488' Fax 7541 0499' Mail: infoåkolvig.dk

http://www.kolvig.dk
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Til årets jubilarer
Med dette nummer af Ripenser-Bladet 
sender Ripenser-Samfundets bestyrelse 
en hilsen ti) alle årets jubilarer.

Vi håber, at mange vil benytte anled
ningen til at mødes ved translokationen og 
efterfølgende arrangementer.

Skolegården ligner sig selv, men der er 
sket betydelige udvidelser og ombygning
er, som man kan benytte lejligheden til at 
bese.

Ripenser-Samfundet har nu bestået i mere 
end 90 år og er en af landets største og 
ældste elevforeninger. Foreningens for
mål er at styrke sammenholdet mellem 
tidligere elever fra Ribe Katedralskole og 
bevare deres forbindelse til skolen. For
eningen forvalter Lauridsens legat og ud
deler ved translokationen et legat fra un
derstøttelsesfonden efter skolens indstil
ling.

Efter translokationen er Ripenser-Sam
fundet vært ved en reception for årets stu
denter, årets jubilarer og skolens lærere. 
Det er et højdepunkt i foreningens aktivi
tet, en festlig og fornøjelig begivenhed.

På Ripenser-Samfundets hjemmeside: 
www. ripensersamfundet, dk
kan man finde oplysninger om foreningens

aktiviteter og benytte "Kontaktforum«, 
samt foretage indmeldelser.

Ripenser-Bladet udsendes med fire 
numre om året. De udkommer i februar, 
april, juni og november. Februar- og juni
numrene indeholder normalt mest stof om 
og fra Ribe. Novembernummeret indehol
der referat, taler og billeder fra årets trans
lokation og jubilartræf.

"Jubilarservice« er aprilnummeret, og 
det indeholder navne og adresser på alle 
årets jubilarer.

Det er bestyrelsens håb, at dette blad vil 
inspirere mange til at genoptage eller for
ny kontakten til kammerater og skolen.

"Jubilarservice« udsendes som nævnt til 
alle årets jubilarer og derfor også til ikke- 
medlemmer af Ripenser-Samfundet. For
håbentlig vil der være mange af Jer, som 
vil benytte lejligheden til at indmelde sig i 
foreningen. Kontingentet er på 110 kr. om 
året.

Velmødt til translokationen og velkom
men til nye medlemmer af Ripenser- 
Samfundet!

Med MseM
å . v.

ÅMMd IV JbrwaMd

SKiBBROEN 13.6760 RiBE . TLF. 75 42 09 46 
FAX 75 41 04 31 . Se nr. 88 07 50 13 
Hjemmeside: www.saeihunden.dk 
Maii: saeihunden@stofanet.dk

http://www.saeihunden.dk
mailto:saeihunden@stofanet.dk
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" E n  ^  ^ g r

Kom ind og se det oprindeiige interiør fra år 1704, 
med dekorerede tofter, hottandske fajancepiader, 

dekorerede panetvægge, og vores maritime samiing

SELSKAB OG MØDER
fra 6 tii 50 personer 

(frokost-, m iddags-, og kaffeseiskaber)

Besøg vores hjemmeside www.weisstue.dk. og se vores 
menukort hvor vi tiibyder et bredt udvaig af kiassiske retter, 

- etter kontakt os på
Weis Stue - Torvet 2 - 6760 Ribe 
Tif. 75 42 07 00 - Fax 75 41 17 95

http://www.weisstue.dk
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Jubilarer 2 0 0 6
(navn i parentes er lødenavn. * angiver medtem af R-S)

80  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1926

1 * Wilfred Hansen 
Ordrupvej 30 
2920 Charlotteniund

39624367
Aiie ikke nævnte er afgået ved 
døden.

Realister 1926
1 * Helga Petersen (Hansen)

Edith Rodes Vej 11, st.
2200 København N

2 Dagmar Tangedal 
(Andersen)
Skyttevej 200, 23
6760 Ribe 75424859

3 Helge Dittmann 
Fjordbakken 81, st. 2
4800 Nykøbing F 54855760

4 * Halvor Christian
Frederiksen 
cand. pharm 
Plantagevej 1
3460 Birkerød 45811686

Ingeborg Lind, Bodil Agerbæk, 
Niels Gotthardsen, Aksel 
Andersen, Carl Christian 
Andersen, Carl Johan Andersen, 
Karen Hemmet, Knud Boldt, 
Karin Albertsen, Aage J. Buck, 
Marinus C. G. Ebbesen, Jørgen 
J. Tønnesen, Ella R  Hansen, 
Søren Chr. Hansen, Hans K. 
Jensen, Knud D. Krog, Harry 
Lauridsen, Ejler V. Nielsen, 
Gunnar Nielsen, Hans Chr. 
Petersen, Peter A  Riber, Line 
Rechnagel, Else M. L. Simonsen, 
Holger C. Skytte og Hedvig 
Christensen er afgået ved døden.

75 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1931

1 * Jakob Vind-Knudsen
Arkitekt M.A.A. 
Mariendalsvej 65, 1. th.
2000 Frederiksberg

38193373
2 Marguerita Gail Deaton 

(Fischer)
4168 lowa Street, San Diego
CA 92104
USA

Carla Gejlager, Viggo Villadsen, 
Søren Tind-Chrisensen, Harold 
Steffensen, Kristian Sommer, 
Mathias Olesen, Vilhelm Nissen, 
Niels J. F. Jørgensen, Karl 
Henrik Herschend, Olaf 
Dejgaard, Poul Boas, Anna B. 
Nielsen og Anders Bertelsen er 
afgået ved døden.

Realister 1931
1 Helene Jørgensen 

Ingen oplysninger
2 * Niels Olaf Jepsen

fhv. Bankdirektør 
Mågebakken 80, st. C20 
5250 Odense SV

66145144
Emil Bunde Jørgensen, Antoni 
Sørensen, Carl Adolf Siggaard, 
Else Olmer, Aage Korsgaard,
Eva Nielsen, Mathias R Jensen, 
Kirsten Frederiksen, Inger 
Madsen og Tage Vind-Knudsen 
er afgået ved døden.

70  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1936

1 * Sigrid Pedersen (Hansen)
Margrethevej 3
6580 Vamdrup 75581357

2 Grethe Pollicino 
(Christiansen)
Ukendt

3 Poul Børge Møller 
Ingridsvej 114, Ejby 
4070 Kirke Hyllinge

46405544

Else Dam Bekker, Oliver M. 
Olesen, Jens Erik Schultz, 
Esbern Viskinge Jensen, Hans 
Jakob Willumsen, Renner 
Andresen, Laurits Bjerrum, 
Børge Boel, Kai Højbjerg- 
Nielsen, Birthe Marie Hovard, 
Axel Riibner Jørgensen, Mads 
Petersen, Olav Schiørring,
Svend Stiirup, Ruth Ottow 
Sønderbæk, Bent W erner og 
Marie Viskinge Jensen er afgået 
ved døden.

Realister 1936
1 * Esther Kuhlmann 

Engtoftevej 40, l.th.
9000 Ålborg 98160471

2 * Tage Nedergård
Typograf 
Sportsvej 16, 2.th.
6705 Esbjerg 0  75136818

3 Jens A  Freudendahl 
Direktør 
Kongevej 24
6400 Sønderborg 
74423568

4 Ragnhild Christensen 
(Jacobsen)
RR1. Blenheim 
Ontario N0P 1A0 
Canada

5 Karen Hårby (Jochumsen) 
Højvangshaven 100
6700 Esbjerg 75453337

6 Rigmor Dåhnert (Petersen) 
Slotsgade 17, st.
6760 Ribe 75425757

7 Svend Aage Boldt 
A b ert Skeelsgade 2
6760 Ribe 75424975

Sigurd Brandt, Erik M. Balslev, 
Ebba Christensen, Otto R. F. 
Andresen, Anna Margrethe 
Frederiksen. Karl Frederiksen. 
Ruth Kofoed, Erik Strange 
Jørgensen, Aage Kjellerup,
Karen M argrethe Nissen og 
Agnes Hove er afgået ved døden.

6 5  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1941

1 * Karl Kristian Sørensen
Hoffmeyersvej 5, st.tv.
2000 Frederiksberg

38713818
2 * Karen Marie Andresen

St. Mogensgade 20, 1. th. 
8800 Viborg 86623956

3 * Sigrid Søndergaard
(Brodersen)
Pilegårdsvej 26, st. th.
2730 Herlev 44915306

4 * Poul Nygaard Hasseriis
Tandlæge
Ved Store Dyrehave 74, 2. 
3400 Hillerød 48266300

5 * Povl Høy-Hansen
Skinfaxevej 12
8800 Viborg 86623010
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6 * Hanne Laursen
Lundemarken 39
2740 Skovlunde 42914675

7 * Anton Broe Lustrup
J.E.Pitznersvej 21 B 
2730Herlev 44942177

8 * Erik Oksen
Toruplund, Torup 1 
8305 Samso 86590805

9 * Erik Høiberg
Rådhus Aite 29 F, 1.
9900 Frederikshavn

98438710
10 inge Lissa Boest-Madsen

(Frederiksen) 
Borgmestervangen 1 
6000Koiding 75525312

11 Ingeborg Heide-Jørgensen
Skovrankevej 4 
2820Gentofte 39657475

12 Hans Jørgen Andersen 
Ukendt

13 Kirsten Hasseriis 
(Søndergaard)
Ved St. Dyrehave 74, 2. th 
3400Hiiierød 48266300

14 Inger Stecher (Tranberg 
Hansen)
Lonita Drive, Miil Vailey
CA 94941
USA

15 Agnes M. Kock (Pedersen) 
Marieiund, Skovbrynet 26 
6000 Koiding
75502628

Astrid Tullin, Herluf Colfach, 
Jørgen Bøgiid. Karen Holm, 
Ellen Hagel-Sørensen, Helene 
Marie Jacobsen, Jens Thue 
Jensen, Kristian Varming 
Klausen, Johannes Egevang 
Madsen og Eva Lillian Steinaa er 
afgået ved døden.

Kontaktperson: Karen Marie 
Andresen (2).

Realister 1941
1* Asger Juhl

Skovsvinget 12, Rodskov 
8543Hornslet 86994536

2 * Inge Nielsen (Mikkelsen)
Hans Schacksvej 182 
5300 Kerteminde 65321244

3 * Kitty Møller (Nielsen)
Solsortevej 2
7080Børkop 75866163

4 * Mary B. Rahr (Andersen)
Aldershvilevej 129, l.th. 
2880Bagsværd 44981207

5 * Carl Christian Kjær
fhv. Grosserer 
Lundgaardsvej 21 
6760Ribe 75421520

6 Poul Erik Tornel 
Irisvej6
6705 Esbjerg 0  74142914

7 Birte Nielsen (Maltbæk) 
Stillingevej 10,
Øster Stillinge 
4200Slagelse 58547114

8 Svend Anker Svendsen
Vejlevej 85, 7., Ådum 
6880Tarm 97376590

9 Edith Thomassen (Olsen)
Skipper Clemens Plejehjem, 
Runddyssen 289, stue 20 
9230 Svenstrup J 98184301

10 Inga G. Schackt (Haltrup) 
Rosenvænget 42
6230 Rødekro 74694735

ll*E leonoraJensen-H olm  
(Nielsen)
Bakkevej 55
2830Virum 45851272
cjho@city.dk

Hanne Lehmann, Knud Erik 
Østbirk, Hans Chr. Blom. Helge 
Høy-Hansen, Hans Madsen 
Petersen, Anna E. Jakobsen, 
Svend B Jepsen, Grethe Karkov 
Futtrup, Carl Johan Pedersen og 
Jens Chr. Petersen er afgået ved 
døden.

Kontaktperson: Carl Chr. Kjær 
(5).

60 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1946 ns

1 * Inger Kærgaard Poulsen
(Thomsen)
cand.jur.
Ørnebakken 22 
2840Holte 45800231

2 * Otto Riibner-Petersen
Vicedirektør 
Store Klaus 12 
5270O denseN  66184500 
rybner@post8.tele.dk

3 * Peder Gammelgaard
Poulsen
fhv. Sognepræst 
Møllegade 1
6240 Løgumkloster74744421

4 * Niels Oxenvad (Knudsen)
Museumsdirektør 
Blichersvej 49
5230O denseM  66118843

5 * Erik Olsen
Overlæge
Røverdal 3, Dollerup 
8800Viborg 86638645

6 * Signe Pedersen (Hansen)
Prokurist
Nordvestvej 5 A, 3. tv.
4300Holbæk 59446785

7 * Ingrid A.M.Høy Hansen
D iget8
4180Sorø 57831144
diget8@worldonline.dk

Studenter 1946 mn
1* Svend Oksen 

Advokat 
Skolegade 1
6780Skærbæk 74752390

2 * Aase Sommer-Larsen
(Hage)
Overlærer 
Ligustervænget 14 
2830Virum 45850147

3 * Karl Laurids Evald
(Rasmussen)
Dyrlæge
Lunavej7
5800Nyborg 65313415

4 * B e n tB e n n e d se n  
Major 
Falkevej 4
4892 Kettinge 53873260

5 * Eva Jensen (Beier)
Husholdningslærer 
Frederiksdalsvej 164 
2830Virum 45850652

6 * Anders Møller
Civilingeniør 
Stalldalsvågen 11 
S-12264 Enskede 
Sverige +468812944

7 FredeH ansen
Civilingeniør 
Lauravej 14, Lej!. 24 
2500Valby 36307196

8 Jens Peter Tange Arentoft 
Civilingeniør 
Plovhusene 18
9310 Vodskov 98293357

Johannes Lund Thomsen, 
Kamma Holmen, Hans Ejner 
Jensen, Hans Jørgen Brodersen 
og Jørgen Balslev er afgået ved 
døden.

Kontaktperson: Aase Sommer- 
Larsen (2).

mailto:cjho@city.dk
mailto:rybner@post8.tele.dk
mailto:diget8@worldonline.dk
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R eatis ter 1 9 4 6
1 * Palle P. Rosenmay

Erik Menvedsvej 10 
6760 Ribe 
75411314 
palle.rosenmay@ 
maiLl.stofanet.dk

2 * Knud Erik Midtgaard
(Hansen)
Mølhøj 3
6950 Ringkøbing 97322810

3 * Solvejg Agerbo (Bojsen)
Vilslev Spang 11
6771 Gredstedbro 75431374
hdublet@danbl.dk

4 * Leif Graves Christensen
Tangevej 68
6760 Ribe 75411213

5 * Finn Dahl Christensen
Gartnetjorden 17
7800 Skive 97529430

6 * Kirsten A. Larsen (Kabel)
Slotsvej 16, 1.
6510 Gram 74821536

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

8 * Aase Øllgaard
Gylfesvej 17 b, st., bolig 25 
3060 Espergærde 49170122

9 * Kirsten Elisabeth Tuxen
(Thomsen)
Skovbovej 1
2800 Lyngby 45880051

10 * Hans M. J. Thude
Hjortlundvej 60, Hjortlund 
6771 Gredstedbro

75431201
11 * Jytte Bramming Møller

(Madsen)
Mulvadparken 35
6740 Bramming 75102409
jymo@brammingnet.dk

12 Emmy S. Knudsen 
(Hansen)
Sneppevej 1
6933 Kibæk 97191146

13 Mogens Jegsen 
Prestegårdsjordet 30 
N-3070 Sande
Norge +4733776291

14 Birgit Sørensen (Pedersen) 
Bøge Alle 63
6760 Ribe 75410390

15 Helga Johansen (Stiirup) 
Veservej 6, Nordby
6720 Fanø 75163474

16 Frans Thude
Rantzausvænget 5, Visby 
6261Bredebro 74783389

17 Karen E.M. Nielsen (Holm) 
Hans Jacobsvej 70
6760 Ribe 75411252

18 Hans Chr. Schmidt 
Læsøvej 22
6400 Sønderborg 74421344 
h.c.schmidt@mail.tele.dk

19 Bent P Jensen 
Ingen oplysninger.

Aase Toft, Arne Weiss, Rudolf C. 
S. Kraul, Willy Agentoft, Kirsten 
Jensen og Helge Sandahl Skov 
er afgået ved døden.

Kontaktperson: Solvej Agerbo 
(3).

55  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1951

1 * Jytta Dalgas Laursen
(Bunch)
Overlærer 
Brændkjærgade 47 
6000 Kolding 75524803

2 * Anna Marie Løth (Hansen)
Sygeplejerske 
Hyvildvej 13, st.
7330 Brande 97181596

3 * Knud Andersen
Tandlæge
Sønderportsgade 6, 2.
6760 Ribe 75411272
ka-skibbroen@post.tele.dk

4 * Else M. Boesen
Sygeplejelærer
Sdr Strandvej 2, Mandø
6760 Ribe 75446909

5 * Ejvind Morten Veisig
Oberst 
Krogen 3
3060 Espergærde 49134250 
m.veisig@get2net.dk

6 * Carl Rise Damkjær
Civilingeniør, HD 
Adelgade 49, 4. tv 
1304 København K

33131210
fixdental@mail.tele.dk

7 * Lorenz C. F. Friis
Landinspektør 
Fjeldvigs Alle 6, Mølholm 
7100 Vejle 75831254

8 * Vagn Grue-Sørensen
Dyrlæge 
Sofievej 20, 3. th.
7100 Vejle 75197197
vagn.grue@get2net.dk

9 * Agnes Rise Damkjær (Skov)
Tandlæge 
Adelgade 49, 4. tv 
1304 København K 
33131210
6xdental@mail.tele.dk

10 * Anker Jensen
Læge 
Højvej 7
6510 Gram 74821800
anker.jensen@ 
gram.mail.telia.com

11 * Niels Jørn Jensen
rådgivende ingeniør 
Mariehøj Alle 38 
2970 Hørsholm 45864672 
njj@rus.dk

12 * Peter Thestrup Schmidt
Overdyrlæge
Nøddekrattet 20
8850 Bjerringbro 98682631

13 * Børge Nielsen
Skoleinspektør
Engblommevej 5
3360 Liseleje 47746484

14 * Otto Haj Jørgensen
Finanschef 
Torsvej 8
4600 Køge 56656502

15 * Jette Zerlang
Free-lance sekretær
Bakkedraget 28
3480 Fredensborg 48485451

16 * Sven Tygesen
Skoledirektør 
Stadionvej 4 A 
6623 Vorbasse 75333139

17 * Birthe Koch (Larsen)
Fysioterapeut
Syrenvænget 5
6270 Tønder 74721043

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

19 * Bent Manich
Advokat 
Storegade 19
6740 Bramming 75173911

20 * Karen Andreasen
(Agerbæk)
Fysioterapeut 
Orevej 79 
4850 Stubbekøbing

54441566
hjka@post.tele.dk

21 * Kirsten Mortensen
(Andersen)
Kalleberg, Skraddarefall 148 
S-59080 Sodra Vi 
Sverige +4649224044

mailto:hdublet@danbl.dk
mailto:jymo@brammingnet.dk
mailto:h.c.schmidt@mail.tele.dk
mailto:ka-skibbroen@post.tele.dk
mailto:m.veisig@get2net.dk
mailto:fixdental@mail.tele.dk
mailto:vagn.grue@get2net.dk
mailto:6xdental@mail.tele.dk
mailto:njj@rus.dk
mailto:hjka@post.tele.dk


22 Sejer P S. Filtenborg 
Pensionist 
Ravnkildevejl05 
9220ÅlborgØ 98151920

23 Jørn Johansen 
Ekspeditionssekretær 
Himmeriandsvej 6 
2720Vanløse 38197698

24 Britta Sdhner (Nielsen) 
Overlærer 
Dorfstrasse 2 
D-24888 Steinfeld 
Tyskland 4946411486

25 Hans Chr. Rosenberg 
Pilot
Dohlenstrasse 14 
D-82223 Eichenau 
Tyskland 498141818999

Ejvind Dam Laursen, Bodil 
Kaldan, Jytte Løbner, Bo 
Winther, Ove Bent Sørensen, 
Jørgen Hansen. Thomas Husum, 
Jens Carl Schulze, Birgit Kofod 
Jensen og Ole Nissen, er afgået 
ved døden.

Kontaktperson: Ejvind Vejsig (5).

Realister 1951
1 * Tove Kjerrumgaard Keck

(Johansen)
Sygeplejerske
Vangemandsvej 2
3400 Hillerød 48263237

2 * Mona Petersen (Nielsen)
Gartnervænget 2
6780 Skærbæk 74751820

3 * Kurt Hyberg Stokbæk
Ingeniør
Bonderupvej8
2665 Vallensbæk Strand

43732861
4 * Hasse Thranholm

Ingeniør
Sønder Farupvej 17 
6760Ribe 75445252

5 Vibeke Gerdes (Rødsiet) 
Adressen ønskes
ikke opgivet

6 Johannes Gosvig 
Salgschef 
11118 Ceder Elm,
San Antonio
TX 78230 
USA

N-2860 Hov
Norge +4761122182
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8 G ert Høyer 
Elektriker 
Strandbygade 37 
6700Esbjerg 29728121

9 Kirsten Pedersen 
(Jørgensen)
Sygeplejerske 
Miskesvej 20
5240 Odense NØ 66109709

10 Lilli Nielsen Jørgensen) 
Holms Allé 6
5800Nyborg 65311867

11 Edith Johansen (Fogtmann) 
Tvedgade 10
6760Ribe 75420651

12 Esther Reimer (Pedersen) 
Fuldmægtig
Violvej 29
6650 Brørup 75383261

13 Alma Wolf (Villadsen) 
Overassistent 
Bygmarken 9
6771 Gredstedbro 75431228

14 * Børge Frøkjær-Jensen
Universitetslektor 
Ellebuen 21
2950Vedbæk 45891469

15 * Clara Jensen
(Lerche-Thomsen) 
Fysioterapeut 
Rolisgade 164
6700Esbjerg 75120458

16 * Inge M erete H. Sampson
(Larsen)
Lærer
Albert Skeelsgade 17 
6760Ribe 75423694

Ebba Jacobsen, Annie Toftsøe og 
Anna Johansen er afgået ved 
døden.

Kontaktperson: Hasse 
Thranholm (4).

50 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1956

1 * Tore Donslund Jensen
Ternevej 37
8950 0rsted  86486468

2 * Thorkild Kristiansen
Glentevej 16
7100Vejle 75826419
tkvejle@mail.tele.dk

3 * Jarl Dalgas Bunch
FladbrovejlO
8900 Randers 86430527
hanne.jarl.bunch@mail.dk

4 * Henrik Brink Clausen
Mosegård Park 96
3500 Værløse 44482280
loneskov@kabelmail.dk

5 * Erik Dalsgaard
Højstrupvej 149 
2700 Brønshøj 38289596
d-e.dalsgaard@jubii.dk 

6 * P a u lF rø lic h
Vestervangen 2, Nordby 
6720 Fanø 74650364
paul@frolich.biz

7 * Ole Kongsdal Jensen
Nøragervej 7
2720 Vanløse 38711196
krisole@post.tete.dk

8 * Peter Brandt Nørgaard
Vester Boulevard 29
8900 Randers 86402605
peterbn@webspeed.dk

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

10 * Karen Volf Jessen
(Lorenzen)
Albert Ibsensvej 50, 3.th. 
4200Slagelse 58500513 
kvjessen @yahoo.dk

11 * Kathrine Hamann
Løjt Nørregade 50,
Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa 74621692 
kathrine.hamann@c.dk

12 * Kirsten Haarder
(Præstholm)
Nørrevangen 8, S. Klemens 
5260O denseS 66151988 
ka.haarder@webspeed.dk

13 * Frede Hellerne Petersen
Kjestad, Runtuna 
S-611 93 Nykoping 
Sverige 46155241241

14 * Karen Bente M einert
(Nielsen)
Breedlandweg 4, 3.
D-24944 Flensborg 
Tyskland 4946135354

15 Gerda Koop (Christensen) 
Præstehusene 19
2620 Albertslund 43452135

16 Eigil Koop 
Bakkestræde 4
2620 Albertslund 43648784 
eigil@koop.dk

17 Thorkild Nissen 
Platanvej 13
4800 Nykøbing F 54755450

mailto:tkvejle@mail.tele.dk
mailto:hanne.jarl.bunch@mail.dk
mailto:loneskov@kabelmail.dk
mailto:d-e.dalsgaard@jubii.dk
mailto:paul@frolich.biz
mailto:krisole@post.tete.dk
mailto:peterbn@webspeed.dk
mailto:jkj@post.tele.dk
mailto:kathrine.hamann@c.dk
mailto:ka.haarder@webspeed.dk
mailto:eigil@koop.dk
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18 Anders Riber 

S kovagervejll 
8240Risskov 86176841 
anders.riber@mail.dk

19 Dagmar Dalsgaard (Lassen) 
Højstrupvej 149
2700 Brønshøj 38289596
d-e.dalsgaard@jubii.dk

20 E)se M. Beier Petersen 
(Iversen)
Kjersta, Rundtuna 
S-611 93 Nykobing

46155241241
21 ElisabethDegn

Damgaardsvej 7, 2.th. 
3660Stenløse 47171479
e-degn@mail.dk

Christian Stenderup Jensen, 
Peter F. Nielsen, Aage Johs 
Buck, Niels W. Ockens, Jørgen 
Edvard Rasmussen og Emma 
Brun er afgået ved døden.

Kontaktpersoner: Henrik Brink 
Clausen (4), Erik Dalsgaard (5) 
og Dagmar Dalsgaard (19).

Realister 1956 a
1 * Inge M. Madsen

(jørgensen)
Birkevej3
5230O denseM  66110472

2 * Marie Mikkelsen (Bjerrum)
Søndermarksvej 24, Arnum 
6510Gram 74826308

3 * Ruth Madsen (Broch)
Thorstrupvej 45 
6800Varde 75264059

4 * Hanne Lauridsen (Fog)
Tangevej 57
6760Ribe 75420915
garfield@stofanet.dk

5 * Inge Christiansen
(Mortensen)
Økonoma
Tved Gammelvej 9
6760Ribe 75421223

6 * Birthe L. Frederiksen
(Hansen)
Petersgårdsv.2,Nødebo 
3480 Fredensborg 48480927

7 Arne Bæck 
Lærer
Skræntegårdsvej 5 
6670Holsted 75392598

8 LotteG ellert(Ham ann) 
Snorelykke 13
5985 Søby, Æ rø 62581748

9 Niels Peder Kiholm 
Andersen 
Skovfoged 
Teglgårdsvej 106
5500 Midelfart 64410175

10 Ingrid Christensen (Juhl) 
Rytterager 18
2791Dragør 32533771

11 Lene Rieber (Kromann) 
R oseggerstrasse27D  
D-82229 Seefeld 
Tyskland 49815270111

12 Leon Schultz Larsen 
Ekspeditionssekretær 
Virumvej 124
2830Virum 45856229

13 Ingeborg Stenderup 
Madsen Jensen)
Strengevj 55
6760Ribe 75422382

14 Johanne M. Davids (Nohns) 
Bag Hjelm 14
6200 Åbenrå 74626531

15 * Henrik Præstholm
Landinspektør 
Klostergade 3 B 
6760Ribe 75420241
ribeklosterhp@post.tele.dk 

Karen Marie Nørgaard, Inge M. 
Kristiansen, Peter Karkov 
Nielsen og Werner Beck Nielsen 
er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Inge 
Christiansen (5).

Realister 1956 b
1 * Erik Nygaard Hansen

Dannesk-Samsøes 
Allé 40. 1. th.
1434 København K48141990 
beerny@get2net.dk

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

3 * Lise Kofod
Socialrådgiver 
Guldager Stationsvej 108 
6710 Esbjerg V 75167335

4 * Søren Martin M. Neerland
Art Director 
Højvangsvej 14, Stautrup 
8260 Viby J 86281681

5 * Knud Kjær Nielsen
Ministerråd 
Vestre Paradisvej 159 
2840Holte 54413171
Knud_Nielsen@yahoo.com

6 * Gesche 0 . Nielsen
(Petersen) 
Børnehaveassisten 
Ribegade 52 
9900 Frederikshavn

98428070
7 * Ellen Rasmussen

Afdelingsleder 
Dronning Dagmarsvej 20 
6760Ribe 75420474

8 * Christine M. Frederiksen
(Vestergaard) 
Kontorassistent 
Slåenvej 95
6715EsbjergN  75123244

9 * Johanne Marie Lauridsen
Jørgensen)
Assistent
Gl.Brøstrupvej 5, Brøstrup 
6630 Rødding 74845142

10 John Boubjerg Hansen 
Boholtvej 6, Tårup
5871 Frørup 65372838

11 Sonja Øster (Hansen) 
Smedegårdsvej 1 C, 
Overlund
8800 Viborg 86673307

12 Anna J. Jensen (Hansen) 
Kontorassistent 
Nørremarksvej 3,
Darum Mark
6740 Bramming 75179700

13 Evan Lindgren Christensen 
Redaktør
Parkvej2
6753 Agerskov 75196090

14 Gunnar Lundsgaard 
Kommuneøkonomichef 
Schubertsvej2,l.tv.
2450 København Sv

36178147
15 Svend Aage Petersen 

Typograf 
M ågevej42
6600 Vejen 75360643

16 Poul M. Christensen 
Landinspektør
Ukendt 63135050

17 Else Berg (Zeuthen) 
Sproglærer 
Thistedvej 650, Vust 
9690Fjerritslev 98225160

Birthe Voss Schmidt (Laursen) 
er afgået ved døden.

Kontaktperson: Lis Lauridsen
(2) .

mailto:anders.riber@mail.dk
mailto:d-e.dalsgaard@jubii.dk
mailto:e-degn@mail.dk
mailto:garfield@stofanet.dk
mailto:ribeklosterhp@post.tele.dk
mailto:beerny@get2net.dk
mailto:lis.lauridsen@e-box.dk
mailto:Knud_Nielsen@yahoo.com
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45  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1 9 6 ] k

1 Hans Erik Saatterup 
Nørrebrogade 12, l.tv.
2200 København N

35364561
2 Birgit Marschner 

(Nørgaard)
Sygeplejerske 
Mølby 14A
6400 Sønderborg 74433443

3 Mette Lind
Rundforbivej 157 
2850Nærum 45808256

4 * Alice Bonnen (Kofod)
Socialrådgiver
Snorupvejl2
6862Tistrup 75291841
a.s.bonnen@mail.dk

5 * Else Donslund Rosendahl
(Jensen)
Lærer
Lumbyesvej 4 75222083
6800 Varde 24469741

6 * Hanne Ishøy
Forskningsbibliotekar 
Frue Kirkeplads 1 
8000Å rhusC  26175255
kezka@stofanet.dk

7 * Lizzi Feides (Haagensen)
Slotsgade 5, l.th.
6760Ribe 75421544

8 * Lis Bonne Plummer (Bohn)
12405 Anjou Drive, 
Coldstream 
BC VIB IN5 
Canada

Kontaktperson: Else Donsiund 
Rosendahl (5).

Studenter 1961 ns
1 * Birte Aarup Nissen

Socialrådgiver 
Søjlegranen 30 
8620Kjellerup 86882959

2 * Anna M argrethe Tjørnelund
(Lund)
Skolesekretær 
Lupinvænget 1 
5856 Ryslinge 62671878

3 * Jytte Sandalgaard
(Kristiansen)
Sygeplejerske 
Vestergårdsvej 4 
6051 Almind 75561384 
jornerik@post5.tele.dk

4 * Claus Seeberg Friis
Datachef
Andr. Bjørns Gade 23, 3. th. 
1428 København K47987494 
claus.friis@it.dk

5 Gydda Jermiin Jespersen 
(Sørensen)
cand. phil.
D rA bildgdsA llel5 ,l.tv . 
1955 Frederiksberg C

35350059
6 Palle Lyck

GI. Guldagervej 60 F 
6710 Esbjerg V 75116530

7 Karen Else Christoffersen 
Lektor
Anemonevej 10
7400 Herning 97221941

8 Jonna Salling (Andersen) 
Ukendt
Tyskland
jsalling@hotmail.com

Ulla Gram Hansen er afgået ved 
døden.

Studenter 1961 mn
1 * Hans Ebbesen Johansen

cand.pharm .
Vester Søgade 14, 3. tv.
1601 København V

32598193
2 * Ivan Bøgild

Tandlæge 
Torvegade 39
5690Tommerup 64762218

3 * Poul Martin Hejlesen
mag. scient.
Rolighedsvej 34
3500 Værløse 44490559
pm.hejlesen@mail.dk

4 * Kurt Morell Holm
cand. scient.
Husoddevej 45
8700 Horsens 75658490

5 * Flemming Boysen
Akademiingeniør, HD 
Åbrinken 223
2830Virum 45852564
flemmingboysen@pc.dk

6 * Knud Jørgensen
Revisor
Brombærvej 62
6100 Haderslev 74525190

7 * Ella Mikkelsen (Pedersen)
Lektor
Elgårdsminde 92, Søften 
8382 Hinnerup 
86985752 
ella.mikkelsen@ 
aarhusakademi.dk

8 * Hans Daugaard Peters
Lærer
Grønnegade 23 C 
6760 Ribe

9 * Hans Peter Lillelund
(Jensen)
Civilingeniør 
Holmegårdsvej 8, 2.th.
2920 Charlottenlund

39641956
hans.lillelund@get2net.dk

10 Ejnar Gram-Madsen 
Afdelingsleder 
Risebjergvej 5
4550 Asnæs 59651015

11 Ole Hyldtoft 
Lektor
Christianehøj 192
2860 Søborg 39690693

12 Jørn Jensen 
Kongevej 4
6400 Sønderborg 74423380

13 Niels Aage Schmidt 
Lærer
Vandmøllen 17
6800 Varde 75211564

14 Gunnar Lausten Kaltoft 
(Hansen)
Lærer
Skjoldagervej 41, shtv.
2820 Gentofte 39651255

15 Arne Prahl 
Amanuensis 
Nekseløvej 5
4534 Hørve 59200520

16 Leif Hedahl Rasmussen 
EDB-programmør 
Violvej 8
6400 Sønderborg 74428276 
hedahl@superbruger.dk

R ealis ter 196 1  a
1 * Jørgen Lind

Møllegården Sønderho,
Vester Land 46
6720 Fanø 75164114

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

3 * Anna M argrethe Poulsen
(Kristensen)
Frydendalsvej 12 
2665 Vallensbæk Strand

43736578
4 * Kurt Aakjær

Østerkrog 13
6731 Tjæreborg 75175336 
kurt@aakjaer.dk

5 * Søren Thore Nielsen
Lyrevej 6
6600 Vejen 75364501
s.nielsen@phoenbr.dk

mailto:a.s.bonnen@mail.dk
mailto:kezka@stofanet.dk
mailto:jornerik@post5.tele.dk
mailto:claus.friis@it.dk
mailto:jsalling@hotmail.com
mailto:pm.hejlesen@mail.dk
mailto:flemmingboysen@pc.dk
mailto:hans.lillelund@get2net.dk
mailto:hedahl@superbruger.dk
mailto:ernsth@stofanet.dk
mailto:kurt@aakjaer.dk
mailto:s.nielsen@phoenbr.dk
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6 * Finn Balle Kjeldsen
Nyvej 10
5750Ringe 62622812

7 Margit Lyst (Hollænder) 
Solsortevej 1
6740 Bramming 75173937

8 Inger Gamborg Andersen 
(Holm)
Østergårdsvej 17
6690 Gørding 75178438

9 Johan Johansen 
Møllegade 11
6670Holsted 75392265

10 Kirsten Madsen (Nissen) 
Farverløkke 42
6310 Broager 74442932

11 Bodil Mathiesen (Pedersen) 
Lupinvej 6
8382 Hinnerup 86987839

12 Kaj Sloth Pedersen 
Dänische Schuie 
D-2262 Tinnigsted 
Tyskiand 4946622486

13 Søren Sørensen 
Kløvermarken 4
6683 Føvling 75398319

14 * Ole Kromann Hansen
Rouioen 20
8250Egå 86222119
olekh@dadlnet.dk

15 Kirsten Fabricius Kofoed 
(Dejgaard)
Zahrtmannsgade 2, 204 
3700Rønne 56958077

Eva Caiiesen er afgået ved 
døden.

Kontaktperson: Ernst Hansen
(2).

Realister 1961 b
1 * Verner Tønder

Enebærvej 8
7100Vejle 75721501

2 * Birgitte Andersen
(Truelsen)
Valmuevej 11
6400 Sønderborg 74420029 

3 *  Poul Sørensen 
Solbakkevej 35 
9230 Svenstrup J 98381461

4 * Ingrid Sørine Grundahl
(Sørensen)
Herredsvej 5
6580Vamdrup 75581520

5 * Hans M orthorst
Hasievgade 7
7400 Herning 97215899

6 *  Peter Jørgensen 
Hovmarksvej 61 
8700 Horsens 75657583
apj@mmj.dk

7*E H ySkjød t(B ang) 
Klostergade 3
4200Slagelse 58505303

8 Olavs Aaquist 
Damgårdsparken 5 
6070Christiansfeid

74561951
9 Anne Sofie Moret] 

(Øiiegaard)
Hammershoit Byvej 29 
3400Hillerød 48175471

10 Aase Ganshorn (Madsen) 
Ojendorfer Weg 58, 2. 
D-2000 Hamborg 
Tyskiand 49407323973

11 Klaus Undhardtsen
Vaiborgallé 11. st. th. 
2500Valby 36176362

Inger Hansen (Warming) og 
Bente Johnsen (Madsen) er 
afgået ved døden.

40  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1966 a

1 * Kirsten Ewers Andersen
Magister
Gaigebakken Sten 4. 1A 
2620Albertsiund 43648693

2 * Birgitte Kure Stadier
(Andersen)
Lærer
Havnegade 30
3770 Allinge 56445394

3 * Hanne Stagaard
Lektor
Kløverbakken 18
6800 Varde 75222305
hs@vardehs.dk

4 * Lene Krustrup (Kyster)
Socialrådgiver 
Rosenbakken 85 
6100 Haderslev 74532540 
sflkr@haderslev.dk

5 * Elsa Falk (Schmidt)
Lægesekretær 
Herman Bangs vej 55 
8600 Silkeborg

6 Niels Erik Karkov 
Journalist 
Ringstedgade 6, 3.
2100 København 0

35388419

7 Birte Lambert Andersen 
Ergoterapeut 
Stentoften 13, Rebild 
9250Skørping 98391956

8 Reni Andersen (Bramming) 
Lærer
Syvhøjvænge 200 
2620Atberts!und 43640528

9 Axel Jul Christensen
Forstander 
Grønnegade 12 
6760Ribe 75422238
ac@ribehs.dk

10 Kirsten W inther Johansen 
(Hansen)
Keramiker
Frederiksberg 9
6854 Henne 75255144

11 Anne Marie Thorulf 
(Hjerrild)
Lærer
Barsmark Bygade 95 
6200 Åbenrå 74617674

12 Elsebeth Liithje Karstoft 
Tandlæge
Hovedvejen 6 Brøns 
6780 Skærbæk 74753579

13 Kirstine-Louise Knude 
(Krogager)
Lærer
Præstegårdsvej 2
6730 Tjæreborg 75175041

14 Ole Laursen 
Advokat 
Montanagade 31
8000 Århus C 63111773
lovland@1773.dk

15 Gudrun Poulsen (Pedersen) 
Bibliotekar
Møllevænget 17, Voldum 
8370Hadsten 86491153

16 Mette Have 
Lærer
Asser Rigs Vej 1
5000 0dense 66132742

Kontaktperson: Hanne Stagaard

Studenter 1966 b
1 * Niels M. Kristiansen 

Viceskoleinsp.
Kongensgade 13 
6760Ribe 75411541
iknk@stofanet.dk

2 *  Lisbeth Jakobsen
Uddannelseskonsulent 
GI. Hellebækvej 19 B 
3000 Helsingør 49216556 
lisbeth.jakobsen@ 
vuskontakt.dk

mailto:olekh@dadlnet.dk
mailto:apj@mmj.dk
mailto:hs@vardehs.dk
mailto:sflkr@haderslev.dk
mailto:ac@ribehs.dk
mailto:lovland@1773.dk
mailto:iknk@stofanet.dk
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OBS 4 0  års jubilarer - OBS
Ude ved plantagen nord for byen - lige drejet om ad Farupvej, 
inden Jernkjærvej - står i skovbrynet en bænk, dejlig at sidde 
på og kigge ind mod Ribe. Bænken er hvidmalet med røde 
gavle, som nu ordentlige bænke i Ribe er det. Dog adskiller 
netop denne bænk sig ved at have en messingplade på ryglæ
net; en plade som netop i sommertiden kommer til at se gan
ske ny ud. Inskriptionen lyder: In memoriam sc(h)o!ae Ripen
sis-Anno Domini MDCCCLXIV - N.N. Bænken skænkedes af 
N.N. = Nicolai Nyholm i 1914 til plantagen (Forskønnelsesko
mitéen), som lod den opstille der, hvor Nyholm så Ribe for 
første gang, da han 50 år tidligere kom til byen for at skulle 
læses op til studentereksamen af Katedralskolens daværende 
rektor Bendtsen. Siden da har de nydimitterede studenter i 
mange år lagt deres køretur ud omkring bænken og pudset 
mindepladen. Efterhånden som studenterholdene blev større, 
og der til køreturen krævedes flere vogne, blev traditionen 
svigtet. For nogle år siden blev den taget op igen af 40-års 
jubilarerne. Og siden har pladen hvert år efter translokatio
nen skinnet i sin nypudsethed. Bænken venter også i år besøg 
af 40-års jubilarer.
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3 * Katrina Okholm (Holm)
Direktionssekretær 
Lyngevej 161
3450 Allerød 48171241
katrina.okholm@bayer.dk

4 Aase Wind 
Lærer
Rødhættevej 11 
2730Herlev 44847322
kl_byg@image.dk

5 Susanne T. Olesen
(Thind-Andersen) 
Sygeplejerske 
Obbekjærvej 60 
6760Ribe 75420079
susseogpreben@mail.dk

6 Inger Birkholm-Clausen 
(Sørensen)
Lærer
Mølhøjvej 16a
6705 Esbjerg 0  75451202
inger.birkholm-
clausen@skolekom.dk

7 Birthe Hansen (Schmidt) 
Bogholder 
Smedegade 4, Blans
6400 Sønderborg 74461498
bahansen@mail.dk

8 Karen M argrethe Pedersen 
Bogholder
Langebjerg 38
2850 Nærum  45425737
kmp@holte-fjernvarme.dk

9 Niels Ebbesen Nielsen 
Lektor
Østergade 24
3770 Allinge 56481320
nieb@tiscali.dk

10 Erik Axelsen Monrad 
Sognepræst 
Kirkevej 10
6372 Bylderup Bov

74762263
erikmonrad@mail.tele.dk

11 Jette Lorenzen 
Læge
Degnemoseallé 15
2700 Brønshøj 38608085

12 Anders Skenit Hjuler 
Seminarielærer 
Damtoften 19
2750Ballerup 39401987 
andershjuler@mail.tele.dk

13 M erete Daffer 
(Henningsen) 
cand. mag.
1012 Country Club Rd,
Perry
GA 31069
USA +1-478-988-0341 
mdaffer@
mail.mid-gatec.ga.us

14 Karen Kristoffersen 
(Christiansen)
Tale og hørepædagog 
Blichersvej 33
8300Odder 86556254
hkkristoffersen@tdcadsl.dk

15 Kirsten Rønn (Buje)
Lærer 
Sportoften 5
5320Agedrup 66108653
roenn@skolemedia.dk

Kontaktperson: Niels M. 
Kristiansen (1).

Studenter 1966 x
1 * Per Mixen Weber

(Sørensen)
Lektor
Strandgårdsvej 11
4720 Præstø 55992150
mrxen@dadl.net

2 * Hans Sølbeck
Lærer
Sennepsmarken 16 
6771 Gredstedbro 75431545

3 * Frede Kragh (Jensen)
Statsaut. revisor 
Vestervænget 13 
8832Skals 86694441
frede@reviskals.dk

4 * Mogens Fink
Læge
Hjort Lorenzensvej 27 C 
6100Haderslev 74534480 
hamoh@tdcadsl.dk

5 * Vivi Iversen (Christensen)
Reg. revisor
Rønnebærvej 21
6715 Esbjerg N 75136798

6 * Niels Brunsgaard
Arkitekt
Damstien 20 B
2720 Vanløse 38745325

7 * Annegrete Liljestrand
(Biering)
Gotgången 12 
S-27144 Ystad
Sverige +46 411-17341

8 Edith Seeberg 
Kærmyssevej 13, Kregme 
3300 Frederiksværk

47722261
9 Aase Iversen 

Lærer
Wåleshøjen 1
8800Viborg 86642861

10 Anna Bodil Christoffersen 
Dyrlæge
Østerhøjvej 11 A,st 
2750 Ballerup 44640434

11 Svend Andresen 
cand. scient.
Østerhøjvej 11 A,st.
2750 Ballerup 44640434

Kontaktperson: Frede Kragh (3).

Studenter 1966 y
1 * Ulla Sørensen (ØUgaard)

Læge
Rudershøj 8
2840Holte 48173782
us2@inet.uni2.dk

2 * Ole Krog Thomsen
Datalog
Ole Rømers Allé 11 
8464Galten 86248715

3 * Knud Sander
Advokat
Set Nicolaj Gade 14 A, st.th. 
6760Ribe 76881812

4 * Ingemann Jensen
Lærer
Voldtoftevej 10
5620 Glamsbjerg 64731167

5 Iver Thysen 
Agronom
Nonbo Hede 32, Hald Ege 
8800Viborg 86638817

6 Hanne Sixhøj Christensen 
(Pedersen)
Sygeplejerske 
Louisevej 46, 2.tv.
8220 Brabrand 86258045

7 Karen Madsen (Nielsen) 
Lærer
Sandmarken 24, Nybøl 
6400 Sønderborg 74467433

8 Helge Markussen 
Datalog
Smedegade 28, Roost 
6535 Branderup 74834490

9 Stig Kortsen 
Ingeniør
Klintevej 19, Bloustrød 
3450 Allerød 48174768

10 Gunver Boilerup (Jensen) 
Lærer
Gødsvangvej 30
6870 Ølgod 75241008

11 Helle Hølmkjær 
Uoplyst

12 Dorthe Dinesen 
Lektor
Hjort Lorenzensvej 31 
6100Haderslev 74535153

mailto:katrina.okholm@bayer.dk
mailto:kl_byg@image.dk
mailto:susseogpreben@mail.dk
mailto:clausen@skolekom.dk
mailto:bahansen@mail.dk
mailto:kmp@holte-fjernvarme.dk
mailto:nieb@tiscali.dk
mailto:erikmonrad@mail.tele.dk
mailto:andershjuler@mail.tele.dk
mailto:hkkristoffersen@tdcadsl.dk
mailto:roenn@skolemedia.dk
mailto:mrxen@dadl.net
mailto:frede@reviskals.dk
mailto:hamoh@tdcadsl.dk
mailto:us2@inet.uni2.dk
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13 Ilse Haugaard (Clausen) 
Adjunkt
Kirkevej 43
7250 Hejnsvig 75335722

14 Fiemming Christensen 
cand. scient.
Lindskovvej 45 
9000Åiborg 98791035

Kontaktperson: Knud Sander 
(3).

Realister 1966
1 * Birgit Stenberg (Tobiasen)

Bygvej6
7490 Auium 97473381
bksten@hotmail.com

2 * Hans Jørn Nielsen
Postinspektør 
Damager Vænge 16 
2670 Greve 43610747
emarie@ postll.teie.dk 

3 *  Jørgen Knudsen
Unit 5, 74 Marsden Avenue 
Mt Eden 
Auckiand 
New Zeaiand
jorgen.knudsen@xtra.co.nz

4 Aase Nielsen (Øligaard) 
Sorriidvej 4
6683 Føvling 75398379

5 Anne Marie Hansen (Wind) 
Rosenvej7,Ullerup
6400 Sønderborg 74461132

6 Inge Schneider-Nieisen 
Sundhedsplejerske 
Biomstervænget 34
6600 Vejen 75365098

7 Peter Petersen 
Lærer
Siidestræde 4
6792 Havneby 74755507

8 Gorm Dahl Pedersen 
ibsgården 114
4000 Roskilde 46353707
kirduus@mail.tele.dk

9 Poui H Nielsen 
Bådebygger 
Voderup 1, Vindebaiie 
5970 Ærøskøbing 62522593

10 Johan Keller 
Tømrer
Tingvej 36, Brøns
6780 Skærbæk 74753266

11 Sigrid Nielsen (Jensen) 
Assistent 
Nygårdsvej 28
6740 Bramming 75101580

Kontaktperson: Hans Jørn 
Nielsen (2).

35 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1971 a

1 * Tove B. Kirk (Michaelsen)
Hastrupvej 9
8981 Spentrup 84477613

2 * Niels Pinborg
Drost Pedersvej 16 
6760Ribe 75420008
pinborgribe@c.dk

3 Jon Hune
Cort Adelersgade 18 
8200 Århus N 86104268

4 Ellen Bach Andersen 
Langballevænget 113
8320 Mårslet 86298425

5 Hans Chr. Andersen 
Tværsigvej 36
6740 Bramming 75172369

6 Nefer E. Andrup 
Gravsgade 47
6760Ribe 75424623

7 Maren Barsballe 
Udsigten 47
6400 Sønderborg 74431544

8 ElinCarlsen 
Krogen 13
6740 Bramming 75172724

9 Erik Eriksen 
Nappartsimavim- 
m u tB -6 0 /F l 
G-3913 Tasiilaq 
Grønland 
299982049 
ee@tele.gl 
olbec@greennet.gl

10 Christian Alvad 
Dueodde3
8210 Århus V 86101968

11 Signe Holst
Ørby Hovedgade 28 
8305Samsø 86592372

12 Jytte Pilegaard (Voldsgaard) 
Ewalds Alle 42
6700 Esbjerg 75136662

13 Karin Grtinewald (Jensen)
1 Westgate
Dunbar EH42 1JL 
Scotland

14 Inger Sindholt (Jepsen)
Østergade 28, Feldsted 
6200 Åbenrå 74685526

15 Marianne Keldorff 
Lærkevej 29
6740 Bramming 74174294

16 Ulla Wietscke (Lorentzen) 
W enntorferstrasse 95 
D-21029 Hamburg- 
Bergedorf
Tyskland 49407247713

17 Knud Gregersen 
Neptunvej 19
8270Højbjerg 86115621

Kontaktperson: Niels Pinborg
(2).

S tu d en ter l9 7 1 b
1*  Benedicte Skjødt 

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

2 * Mette Høj
Museumsinspektør 
Kong Valdemarsvej 25 
4000 Roskilde 46361545
mettehoj@roskildekom.dk

3 * Marethe Regine Ingvartsen
Ravnebjerggyden 31. 
Litteubberud 
5491 Blommenslyst

65968188
4 * Lis Lundgaard (Andersen)

Kulsviervænget 41 
2800 Lyngby 45934557

5 Elene Louise Nielsen 
Svendborgvej 216 
5600 Faaborg

6 Ellen Bladt Hansen 
Lærer
Søllingdalvejj 88
7250 Hejnsvig 75335041

7 Aage Haahr 
Lærer
Kochsvej 35 B 
1812 Frederiksberg

33242840
8 Elin Hedensted (Jensen) 

Lærer
Lærkevej 15
7300Jelling 75871751

9 Jan Lauritzen 
Christianehøj56,l.tv .
2860 Søborg 39565204

10 LeneToft 
Munksøgård 35, Himmelev 
4000 Roskilde 40 91 12 51

11 Lis Nielsen 
Færgebakken 9
8600 Silkeborg 86826409

12 Vibeke Skibby Nielsen 
(Pedersen)
Bøgevej8
6760Ribe 75423843

13 Inge Bach (Petersen)
Hallind Skovvej 47
5700 Svendborg 62221848

mailto:bksten@hotmail.com
mailto:emarie@postll.teie.dk
mailto:jorgen.knudsen@xtra.co.nz
mailto:kirduus@mail.tele.dk
mailto:pinborgribe@c.dk
mailto:ee@tele.gl
mailto:olbec@greennet.gl
mailto:TSST@dadlnet.dk
mailto:mettehoj@roskildekom.dk
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14 Eise Marie Post 
Spjeiierupvej 5, Marvede 
4700 Næstved 55443168

15 Erik Schmidt 
Mindeiundsvej 15
5240 Odense NØ 66107575

16 Peter Terkeisen 
tsiandsvej 7
8370Hadsten 86983282

17 AnnyJ. Karkov 
Sygepiejerske 
Bygade 1
7160 Tørring 75802017 

Kontaktperson: Benedicte Skjødt

Studenter 1971 x
1 * Lone Vibeke Bruun 

(Pedersen)
Tandiæge 
Biansvej 43, Bovrup 
6200 Åbenrå 74680168

2 *  Christian Lindskov 
Christiansen 
Læge
Chr. W inthers Vej 37 
8230Åbyhøj 86254549

3 * Frede Fisker
Fuidmægtig 
Annavej 3
9280 Storvorde 98317425

4 * Knud Juei
cand. stat
Kristianiagade 22, 5. tv.
2100 København 0

39908042
kj@niph.dk

5 * Fiemming Witheimsen
Læge
Bjergbakkevej 186
2600 Giostrup 43451161
fwejby@post4.teie,dk

6 * Bjarne Sørensen
Reg.chef
Heriuf Troiiesvej 253
5220 Odense Sø 66157076
bsor@tdc.dk

7 * Sven Anker Sørensen
Elektriker
Kolt Kirkevej 121, Koit 
8361 Hasselager 86284532

8 * Knud Erik Outzen
Læge
Boesvangen 29, Bredbalie 
7120 Vejie Øst 75814315

9 Jørgen Carstensen 
Fysioterapeut
Peter Bangsvej 89, 3.th 
2000 Frederiksberg

38873070
mbo@sisakademi.com

10 Hans Janstrup 
Lærer
Gadesvinget 6
2670 Greve 43612606

11 Else Marie Madsen (Krog) 
Lærer
Sandemandsvej 8 
6780 Skærbæk 74753504

1 2 E r)in g N ie isen  
Lærer
Bredgade 22, Øster Højst 
6240 Løgumkloster

74775415

13 Marianne Bruun Okhoim 
(Bruun)
Viceinspektør
Heidis Fenne 10 
6760Ribe 75411192

14 Jens Petersen 
Civiiingeniør 
Højdedraget 21, Tauiov 
7000 Fredericia 75564212

15 Birgit Røjgaard (Pedersen) 
N øddehøjl8
2840Hotte 45410401

16 Bente Pouisen 
Sociairådgiver 
Åvang 13
3400 Hiilerød 48241328

17 Ragna Ravn 
Lærer
Runebakken 104
6500 Vojens 74540016

18 Mette Meier (Rossen)
Lærer
Viiiavej 34, Hammerum 
7400 Herning 97118186

19 Kirstine Biadt (Schmidt) 
Læge
Tøndervej 25
6780 Skærbæk 74750005

Kontaktperson: Bjarne Sørensen
(6).

Studenter 1971 y
1 * Morten Kyndrup

Professor
Sjæiiandsgade 67,1.
8000 Århus C 86139857
kyndrup@hum.au.dk

2 * Poui C. Lynggaard Erichsen
Akademiingeniør 
Hoimevej 252
8270Højbjerg 86275452
pce@maiil.stofanet.dk

3 * Tom Griinfeid
Akademiingeniør 
M ester Eriksvej 95 
9000Ålborg 98187476
tog@vucnordjyiiand.dk

4 * Eva Brink Hansen
Musikterapeut
Æ røgadeå
8000 Århus C 86184845
eva@heuer-hansen.dk

5 * Nieis Hansen
Oberstiøjtnant 
Troiihåttanvej 26, s tth . 
9800Hjørring 24400042
nh62@hotmaii.dk

6 * Gunnar Lund
Grosist
Dr.Larsens Vej 18 A 
8370Hadsten 87610188
iund.gunnar@get2net.dk

7 * Børge Oiesen Nieisen
Pianteaviskonsuient 
Grindstedvej 52 
6682 Hovborg 75396633
bon@iro.dk

8 * Anne Marie Schmidt
Farmaceut 
Ternevej 10
8240Risskov 86174701
ternevejlO@emaii.dk

9 * Jette M. Lund (Skov)
Konsulent 
Fiintebakken 57 
8240Risskov 86219731
jmi@psykiatri.aaa.dk

10 Hanne Skaarup (Hansen) 
Lærer
Thorstrupvej 41, Thorstrup 
6800 Varde 75264315
erik@skaarup.se

11 Karen Marie Hansen 
Lærer
Borsvinget 3, Buiierup 
5320 Agedrup 66108707
anton@aip-ide.dk

12 Anton Bjerrum 
Lærer
Borsvinget 3, Buiierup 
5320 Agedrup 66108707
anton@aip-ide.dk

13 Lisbeth B Daii (Knudsen) 
Lærer
Højskoievænget 3
6630 Rødding 74842977
daii@rnet.dk

14 Jens Kr. Ørnskov 
Afdelingschef 
Thuievej 119
6715 Esbjerg 75156180
jkoe@ribeamt.dk

15 Anne K  Friedrichsen 
(Nielsen)
Lærer
Vesterhåbvej 1, Rørkær 
6270 Tønder 74722681
hak.friedrichsen@ 
maii.teie.dk

mailto:kj@niph.dk
mailto:bsor@tdc.dk
mailto:mbo@sisakademi.com
mailto:kyndrup@hum.au.dk
mailto:pce@maiil.stofanet.dk
mailto:tog@vucnordjyiiand.dk
mailto:eva@heuer-hansen.dk
mailto:nh62@hotmaii.dk
mailto:iund.gunnar@get2net.dk
mailto:bon@iro.dk
mailto:ternevejlO@emaii.dk
mailto:jmi@psykiatri.aaa.dk
mailto:erik@skaarup.se
mailto:anton@aip-ide.dk
mailto:anton@aip-ide.dk
mailto:daii@rnet.dk
mailto:jkoe@ribeamt.dk


16 Erik Skaarup 
Lærer
Thorstrupvej 41, Thorstrup 
6800 Varde 75264315 
erik@Skaarup.se

17 Lone Aagaard (Kjeidsen) 
Adm. Direktør 
Svansbjergvej 8
4681 Herfølge 
ione.aagaard@ 
astrazeneca.com

Kontaktperson: Tom Grtinfeid 
(3).

Realister 1971
1 BenteSteiness 

Nyvej 12, Himmelev
4000 Roskilde 46327989
bchnyl2@get2net.dk

2 Jørgen Rudbeck
Kiøveiykke 38, Høruphav 
6470 Sydais 74446161

3 JensLassen 
Kogsvej 71, Haved
6780 Skærbæk 74753395

4 Kjeld Freudendal 
Sønderrad 1, Rejsby
6780 Skærbæk 74753537

5 Hoiger Bundesen
Varming Vesterby 20 
6760Ribe 75441058

6 * Inge Tribier
Sjæilandsgade 18-20 
8000 Århus C 86188541

7 * Niels Korsgaard
Speciallæge
Matrosvænget 110, Hjerting 
6710 Esbjerg V 75461722
korsgaard@dadlnet.dk

Kontaktperson: Bente Steiness
( 1 ).

30  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1976  a

1 * Lars Bom Nieisen
Møllegårdsvej 4
6862 Tistrup 75299308
iabn@km.dk

2 * Jette M. Pedersen (Hansen)
Lerpøtvejl23,Tinghøj 
6800 Varde 75261326

3 *  IngeC arlé(M øiierJensen) 
Holmevej 54, sL 
2860 Søborg 39673942
icarle@consit.dk
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4 *  Merete Kurstein Lindqvist 
(Jensen)
Arhusgade 97, 4.th. 
2100KøbenhavnØ 
35553271 
dw05@sof.kk.dk

5 * Susanne Petersen (Jensen)
Rytterdam 20
6630 Rødding 74842560 
biblioposten@dlgtele.dk

6 * Hanne Ragnhild Thomsen
Ønsker ikke 
adressen oplyst.

7 * Bodil Sixhøj Hyldahl
(Pedersen)
Strandvejen 27D 
3300 Frederiksværk

47748107
bodil@hyldahl.dk

8 * Conny Rom Petersen (Rom)
Højbjerggårdsvej 18 
2840Holte 45424289
crp@dgc.dk

9 * Ingrid Christiansen
(Simonsen)
Fysioterapeut
Toftlundvej24 6760Ribe
75424019
Ingrid-axel@mail.dk

10 Bjarne J Jensen 
Finsensvej 17
6760Ribe 75410358
bwj@eavest.dk

11 Karen Merete Lundsgaard- 
Leth
Skydebanegade 4 6 ,1 .tv. 
1709 København K

61267044
12 Inger Brink 

Tingvej 36, Brøns
6780 Skærbæk 74753266

13 Susanne Bejer (Mikkelsen) 
Niels Bugges Vej 5,
Hald Ege
8800Viborg 87257001
Susanne.Bejer@
hotmail.com

14 Mona Petersen (Schmidt) 
Brærå 3, Hoptrup
6100 Haderslev 74575490
Mona.petersen@
poshtdcadsl

15 Pia Christoffersen 
(Schmidt)
Søboparken 35
5600 Fåborg 62651120

16 M orten Schuldt-Jensen 
Simsonstr. 4, 3.
04107 Leipzig
Tyskland +49 3412618774
Schuldt-jensen@
gewandhaus.de

17 Jakob Brøndum Melbye 
Hjortshøj Møllevej 71 
8530 Hjortshøj 86741520 
jbmelbye@frit-web.dk

Kontaktperson: M erete Kurstein 
Lindqvist (4).

Studenter 1976  b
1 * Kirsten A. Kjær Damgård

Hvorupgårdsvej 16 B 
9400 Nørresundby

98296937
2 * Nanna Nørgaard Iversen

(Hansen)
Nørbøllingvej 8, Nørbølling 
6650 Brørup 75383802

3 * Tinne Katrine V. Clausen
(isaksen)
Violvej 2
6710 Esbjerg V 75154693

4 * Grethe Erna Hansen
(Gregersen)
Himlingøje Bygade 19
4652 Hårlev 56287390

5 * Hanne Pedersen
José C. Mariåtegui 1-13, 
3erpiso
Wanchaq Cusco 
Peru
hoaperu@hotmail.com

6 Britt Bitsch (Hansen) 
Sortbærvej 13, Sejs
8600 Silkeborg 86845104

7 Ina von Barm 
Kastanjedal 9 B
2730 Herlev 22734134

8 Grethe Høeg Andersen 
(Bennetzen)
Bakkevej 5, Seem
6760 Ribe 75441332

9 Alma Clausen 
Fårup Kirkevej 27
6760 Ribe 75411758

10 Kirsten M. Fredslund
Sønderskovvej 129, Øse 
6800 Varde 75298885

11 Kirsten Q. Gerken 
Daneng 3
6760Ribe 75424860

12 Aase Asmussen 
Breddammen 11
4653 Karise 56789081

13 Ane Elisabeth Toft 
Hygumskowej 16
6630 Rødding 74845462

14 Inger Lise Ingvartsen 
Våesvej 27, Vilslev 
6771 Gredstedbro

40191230

mailto:erik@Skaarup.se
mailto:bchnyl2@get2net.dk
mailto:korsgaard@dadlnet.dk
mailto:iabn@km.dk
mailto:icarle@consit.dk
mailto:dw05@sof.kk.dk
mailto:biblioposten@dlgtele.dk
mailto:bodil@hyldahl.dk
mailto:crp@dgc.dk
mailto:Ingrid-axel@mail.dk
mailto:bwj@eavest.dk
mailto:jbmelbye@frit-web.dk
mailto:hoaperu@hotmail.com
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15 Cecilia M. Jakobsen 
Ny Cartsbergvej 76 
1760 København V

33317447
16 BodiiHveipiund 

(Riber Jensen)
Kjeidbjergvej 7, Vittrup 
6650 Brørup 75388325

17 Yrsa Kjærgaard 
Hans Jensensvej 4 
6771 Gredstedbro

75431532

inger Marie B. Hansen er afgået 
ved døden.

Kontaktperson: Aima Clausen
(9).

Studenter 1976 x
1 * Nieis Damgård Hansen

Korshøjen 47
8240Risskov 84210607

2 * Henning Kabei
Rudoiph Berghs Gade 23,1. 
2100KøbenhavnØ

39293252
3 * Nora Damm

Hjortiundvej 24, Brokær 
6771 Gredstedbro 75431839

4 * Hans Peter Boisen
Skovhøj 79, Høruphav 
6470Sydals 74416079

5 * Fiemming Simested
Kirsebærvej 37 
6600Vejen 75365206

6 * Kirsten Thyssen
Frømajvej 6, Grønnebæk 
6630 Rødding 74553355

7 * Jens Ejier Madsen
Savværksvej 3, Hjartbro 
6541 Bevtoft 74832727

8 Inger Marie Arndai 
(Nielsen)
Li. Madsegade 8
3700 Rønne 56956880

9 Jens Peter Hansen 
Asfergvej 13
8984Spentrup 86479021

10 Annemette Højiund 
Skovvej 37
5700 Svendborg 62228137

11 Paui Henning Krogh 
Rytterknægten 9
8210 Århus V 27 57 10 34 
phk@DMU.dk

12 Margit Nieisen (Kudsk) 
Møtrikken 7
5550 Langeskov 65383233

13 Henning Møiier
Kiostergade 28 
6760Ribe 75420265

14 Jørn Wind 
Lagervej8
6261 Bredebro 74710020

15 Kirsten Hjerriid Nieisen 
Ildervej5
8270Højbjerg 87361122

16 Hans Lindstrøm Svendsen 
Skovvej 37
5700 Svendborg 62228137

17 Hans Schmidt Taumann 
Møilevej3
6760Ribe 75423867

18 Theodor Vodder 
Viadukten 12
6740 Bramming 75102270

Kontaktperson: Kirsten Thyssen
(6) .

Studenter 1976 y
1 * Anette Bjerrum Jørgensen

(Bjerrum)
Sejstrupvej 19
6740 Bramming 75173591
bjerrum-sejstrup@
get2net.dk

2 * Svend-Tage Christoffersen
Hjerting Strandvej 178 
6710 Esbjerg V 75133320

3 * Bent Feddersen
Kompetencechef 
EUesvinget 95
2950Vedbæk 45894148 
bf@ramboli.dk

4 *  Erik Toft Jensen 
Svanegade 1,1. 
1328KøbenhavnK

33137952
et.phonehome@
webspeed.dk

5 * Karin Sandhoidt
Løkkeied 4, S.Viistrup 
6100Haderslev 74582376

6 * Per Schultz-Knudsen
Granvænget 11
8990 Fårup 86453950
schutz-knudsen@
post.teie.dk

7 * Jørgen P. Steffensen
Risbyhoimvej 8
2700 Brønshøj 38745825

8 Leif Bjerrum Jørgensen 
Sejstrupvej 19
6740 Bramming 75173591
bjerrum-sejstrup@
get2net.dk

9 Bjarne Fog 
Ved Vigen 18
2400 København NV

39673485
10 Hans Peter Abrahamsen

Højbjergvej 10, St. Ebberup 
4180Sorø 57845615

11 Ginna Marie Sørensen 
Hornemannsgade 11 
2100KøbenhavnØ

51204254
12 Dennis Wrage Lassen

Darumvej 25 
6771 Gredstedbro 75431230

13 Jens August Lerche
Krat)odden49 
2760 Måløv 44658113

14 Ejvind Nieisen 
Småkærvej 32 A 
6100 Hadersiev 74571317

15 Torsten Riber
Kørupvænge 5 
5230O denseM 66149213

16 Erik Jensen
160 Cockatoo Vaiiey Rd,
Portland
V1C3305
Australien
Tracy.Jensen@
swtafe.vic.edu.au

Ane Bitsch-Larsen og Carsten 
Vind Jensen er afgået ved 
døden.

Kontaktperson: Anette Bjerrum 
Jørgensen (1).

25 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1981 a

1 * Nieis Bonde 
cand.phii.
Regner Lodbrogs Vej 8, St., 
Bolbro
5200O denseV  65923522 
npb@ianguage.ou.dk 

2 *  Kirsten Houiind Han sen 
(Houiind)
Daginst.ieder 
Lindknudvej 2, Gjerndrup 
6650 Brørup 75382796
kirstenhouiind@ 
hotmail.com

(Olsen)
Hjemmesygepiejerske 
Rønnebakken 12 
8620Kjelierup 86883116
kjbybbn@kjeiierup.dk

mailto:phk@DMU.dk
mailto:bf@ramboli.dk
mailto:npb@ianguage.ou.dk
mailto:kjbybbn@kjeiierup.dk
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Grethe Løhde Nielsen 
(Løhde)
Ergoterapeut 
Hybenvej 28
6740 Bramming 75172586
henrik.aalborg@mail.tele.dk
Birgitte Viborg Christensen
Chefkonsulent
Au Des Goeiands 19
1150 Woluwe-St Pierre
Belgien
Tove Tranberg Christiansen
Fysioterapeut
Faikevej 13
6760 Ribe 75422219
tchtraen@ribekom.dk
Lisbeth Jørgensen (Jensen)
Lægesekretær
Majvænget 47,
Bramdrupdam
6000 Koiding 75518185
Jens Kirk 
cand. mag.
Herskindsgade 22
9000 Ålborg 98147550
Birte Knudsen-Nieisen
(Knudsen)
Sundhedsplejerske
Møiiehøjsvej 6
2650 Hvidovre 36758588
Birte Thuesen (Bertelsen) 
Zoneterapeut, SSH 
Lundgårdevej 17 
7490 Aulum 97472050
birte@konditor-bager.dk 
Lene Rudolph Lund 
Sociairådgiver 
Birkevang 251 
3250 Gilleleje 48361148
Brynhild Nyman (Mohr) 
Sygeplejerske 
9 Glenmoor Road,
Talbot Park, Bournemouth 
Dorset BH9 2LD 
England
Joebryn@tiscali.co.uk 
Birgitte Lyager Neerings 
(Nielsen)
Æ blets kvarter 8 
2990 Nivå 49146868
Henrik Lind Pedersen 
Melbroder 6
6760 Ribe 75424318
Torben Petersen 
cand.psyk.
Rønnebærparken 22 
6760 Ribe 22102691

16 Sigrid Rindom 
Plejehjemsassistent 
Risagervej 2
6690 Gørding 75177058
rindom@private.dk

17 Peter G. Thyssen 
Gårdejer
Gyvelvej 57, Åved
6780 Skærbæk 74757454

18 Lene Vind 
Journalist 
Bakken 14
3050 Humlebæk 49191123 
husl4@bf-bakken.dk

19 Lisbeth Lorenzen 
cand. mag.
Louisevej 56, 1. th
8220 Brabrand 86255290
lislo@stofanet.dk

Birgit Puggaard Wind er afgået 
ved døden.

Kontaktperson: Grethe Løhde 
Nielsen (4).

Studenter 1981 b
1 * Peter Fousing

Lagerarbejder 
Bregnegårdsvej 29 
6630 Rødding 74842910
peter@ribeantikvariat.dk

2 * Solvej Mohr
Pædagog
Øster Vedstedvej 144
6760 Ribe 75422644
solvej@mohr-larsen.dk

3 * Svend F. Sørensen
Lektor
Solhøjvej 21, Hasle
8210 Århus V 86156089
sf@sgy.dk

4 * Michael Thulstrup
Afdelingsleder 
Egebjergvej 1, Himmelev 
4000 Roskilde 46341415
fam.thulstrup@mail.dk

5 Peter Nielsen 
Snedker
Korsbrødregade 12,1 
6760 Ribe 75424926
bente.ryberg@ 
maill.stofanet.dk

6 M erete Sønderup Hansen 
Ernærings og 
husholdningsøkonom 
Øster Vedsted Vej 51
6760 Ribe 75423672
somlmi@stofanet.dk

7 Bente Frøling Nielsen 
(Hedegaard)
Kontorassistent 
Tuehusvej 2
3210 Vejby 48715545
saluki@mail.tele.dk

8 Mette Dall Ingvorsen 
sygeplejestuderende 
Skovhøj 1.2.sal
6000 Kolding 75530108
ingvorsen@stofanet.dk

9 Hanne Klinge 
Ledende psykolog 
Sdr Grisbækvej 9
6740 Bramming 75190367 
brhkps@hotmail.com

10 Nanny Kristensen 
Lærer
Bjerning Byvej 36
8850 Bjerringbro 86683586
nannydk@hotmail.com

11 Mette Østergaard 
Læge
Engblommevej 57 
2400 København NV

39660820
kimengfred@dadlnet.dk

12 Ruth Nissen 
Korrespondent 
Jægerskoven 87 C
6520 Toftlund 74831637 
rn@ecco.com

13 Kurt Petersen 
Oplysning savnes

14 Michael Sandager 
Indvandrerlærer 
Rosenvængets 
Allé 27 D, 2. th.
2100 København 0

35431056
michael.sandager@
skolekom.dk

15 Tove Thøgersen 
Lærer
Margrethevej 12
5000 Odense C 65905328
ga00896@galnet.dk

16 Marianne Grum (Laugesen) 
Oversygeplejerske 
Dublinvej 5
2300 København S

32846405
grums@mail.tele.dk 

Kontaktperson: Solvej Mohr (2).

Studenter 1981 c
1 * Mette Mannerup 

Wiedemann (Madsen) 
Kongshøj Alle 12 
5300 Kerteminde 65325063 
Mette@mmw.dk

mailto:henrik.aalborg@mail.tele.dk
mailto:tchtraen@ribekom.dk
mailto:birte@konditor-bager.dk
mailto:Joebryn@tiscali.co.uk
mailto:rindom@private.dk
mailto:husl4@bf-bakken.dk
mailto:lislo@stofanet.dk
mailto:peter@ribeantikvariat.dk
mailto:solvej@mohr-larsen.dk
mailto:sf@sgy.dk
mailto:fam.thulstrup@mail.dk
mailto:somlmi@stofanet.dk
mailto:saluki@mail.tele.dk
mailto:ingvorsen@stofanet.dk
mailto:brhkps@hotmail.com
mailto:nannydk@hotmail.com
mailto:kimengfred@dadlnet.dk
mailto:rn@ecco.com
mailto:ga00896@galnet.dk
mailto:grums@mail.tele.dk
mailto:Mette@mmw.dk
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2 *  Connie Susanne Nissen 
(Bendtsen)
Stensbækvej 17, Arnum 
6510Gram 74826527

3 * Anne Katrine Hansen
Skelagervej 206 C
8200 Å rhusN  86109634
trine8aprii@get2net.dk

4 * Aiice Klinge
Lærer
Norsmindevej 90
8340 Maiiing 86930290
xkiinge@postlO.teie.dk

5 * Peter Meyer
Skomagersiippe 3 
6760Ribe 75411280

6 * Tove Hjerriid Andersen
(Nieisen)
Ugievej 11, Rindom 
6950 Ringkøbing 97325949

7 Marianne Andersen (Beck) 
Sygeplejerske
Tonrå 3
8751 Gedved 75665322

8 Karen Marie Brodersen
Korrespondent 
Piougsiundvej 193 
7190Biliund 75353705

9 Lene Thyssen (Hennings) 
Laborant
Horsbøivej 12
6780 Skærbæk 20808107

10 Per Hoist 
Eksportchef 
Parkvej 12
6510 Gram 74820521

11 Annemette K. Andersen 
Søvangen 36
3450 Allerød 48172660

12 Kirsten M.S. Pisaiita 
(Laursen)
Hoptrup Hovedgade 63 
6100Hadersiev 28944012
cristi@mail.tele.dk

13 Bjarne Rønnow 
Grenåvej 115
8240Risskov 86214453

14 Kenneth Myrnes 
Ingen oplysninger

15 Else Marie Nielsen
Frydenlundsallé 57,1. tv. 
8210 Århus V 86151437

16 Heidi Nielsen 
KlosteraHé 16, 1. tv.
4100 Ringsted

17 Vagn Pedersen 
Adm. direktør
C /O  Maersk, Bouchard 557 
C1106ABG
Argentina +54-11-53825870
Vagnogpedersen@
hotmail.com

18 Jennie Thorup Rasmussen 
Sportsvej 16,1. tv
6705 Esbjerg 0  86158741
jennie@mail.tele.dk

19 Bente Kloppenborg
Højskolelærer 
Gartnerboligen, Villavej 25 
83000dder 61309336

Kontaktperson:

Studenter 1981 x
1 * Niels Askov

Rugmarksvej 4, Annisse 
3200 Helsinge 47240962

2 * Erik Bjerre
Grenåvej 664C
8541 Skødstrup 86993951
eb@ok.dk

3 * Bente Grøn
Lathyrusvej 16
7000 Fredericia 75920259
bente.gron@mail.dk

4 * Chresten Hedegaard
Frueløkke 47
6200Åbenrå 74628267 
chresten@webspeed.dk

5 * Lisbeth Retsbo
(Henningsen) 
Sprøjtehusstræde 15 
2620 Albertslund 43640401 
lisbeth_retsbo@hotmail.com 

6*  Preben Husted 
Luftkaptajn 
Stormøllevej 26 
4600Køge 56633626
p.husted@mail.dk

7 * Søren W. Pirchert
Fiskergade 2 A
6760Ribe 61396043
pirchert@ pirchert.dk

8 * Ulla Thyssen Rosenberg
Tagetesvej 7
3550Slangerup 47380539

9 * Jørgen Thyssen
Charlotteparken 111 
8700 Horsens 75657578

10 * Lene Vestermark
Kragemosen 72 
5250O denseSv 66170586

11 Jens Birch Nielsen 
Tagetesvej 7
3550S!angerup 47380539

i 2 KirstenHarbo 
Bundgårdsvej 4 
7570Vemb 97481665

13 Hans Chr. Klausen 
Søager 31
2820Gentofte 39654670

14 Peter Andersen 
Ribevej 66
6780Skærbæk 74753172

15 Lene Lorenzen
Charlotteparken 111
8700 Horsens 75657578

16 Per Øbro
Brunhøj 34 
7100 Vejle 75726132

17 Karen B. Pirchert (Nielsen)
Fiskergade 2 A 
6760 Ribe 27570609

18 Lene Nielsen (Poulsen) 
Skovfennen 8, Rejsby
6780 Skærbæk 74753699

19 Niels Pedersen 
Overlærer
Grønlandsvej 6 
3390 Hundested 47985310
nie!spedersen21 @ 
hotmail.com

20 Charlotte W. Rasmussen 
Ingen oplysninger

21 Kent Tobiasen 
Stenosgade8
5230O denseM  66149682 
ktobiasen@tiscali.dk

22 Rene Lorentzen 
Moseparken 15 
8722Hedensted 75896222

Kontaktperson:

Studenter 1981 y
1 * Bodil Christensen (Madsen)

Hedevænget23
2800 Lyngby 44491706

2 * Susanne Uldall Juhl
Thorsgade 77 ,4.tv. 
2200KøbenhavnN

35836933
3 * Arne Refsgaard Knudsen

Saltgade 7B, l.th.
6760Ribe 21474461

4 * Mads Dahl Andersen
Karlebyvej 14, Lyndby 
4070 Kirke Hyllinge

46400043
5 * Kristian Nybye Lund

Teglgårdsbakken 2 
7620Lemvig 97811510 

6*  Birgit Jurlander (Olesen)
Holsteinsgade 49, l.th. 
2100KøbenhavnØ

35385596
7 * H elleL au g ese n

Skobbrynet5
8800Viborg 86602264

8 Søren Boisen 
Bregnegårdsvej 11
6630 Rødding 74841320

9 Finn Liingaard Christiansen 
Jegstrupvej 67 
8361Hasselager 86293981 
6nnlc@worldonline.dk

mailto:trine8aprii@get2net.dk
mailto:xkiinge@postlO.teie.dk
mailto:cristi@mail.tele.dk
mailto:jennie@mail.tele.dk
mailto:eb@ok.dk
mailto:bente.gron@mail.dk
mailto:chresten@webspeed.dk
mailto:lisbeth_retsbo@hotmail.com
mailto:p.husted@mail.dk
mailto:pirchert@pirchert.dk
mailto:ktobiasen@tiscali.dk
mailto:6nnlc@worldonline.dk
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10 Karin Bondesen (Hamann) 
Landiystvej 33, Tarp
6715 Esbjerg N 75167837

11 Ase Svendsen (Kjær)
Nørrehedevej 27, Gånsager 
6780 Skærbæk 74757192

12 Valdemar Thomsen
Krogen 13, Møgeitønder 
6270Tønder 74738666

13 Jens Møller 
Ingen oplysninger

14 Annetta Christensen 
(Schmidt)
Stensbækvej 1, Arnum 
6510Gram 61776548

15 Poul Skov
1812 Riverton Dr, Suwanee 
GA 30024
USA +1-678-9854241
poul.skov@sciatl.com

16 Olga Snor 
Kastanieallé 20
6000 Kolding 75505289

17 Søren Svith
Ole Rømersgade 37 
8000Å rhusC 86130402
svith@svith.dk 

Kontaktperson:

2 0  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1986  a

1 * Karen Marie Bøggild
Sygehuspræst
Skt. Nikolaj Vej 5B, 4.th
1953 Frederiksberg C

35357441
rskab@ra.dk

2 * Anne-Maren M. Andersen
Sjællandsgade 41, 3.th. 
2200KøbenhavnN

3539 0305
annemaren.andersen@
gmail.com

3 * Jørgen Schmidt
Vesterled 85
6650 Brørup 75383251 
schm idtl@ postll.tele.dk

4 Knud Mikkelsen 
Søndervoldl56
7200 Grindsted 7529 6800

5 Sandi Fogh 
Skippekobbel 16
6510 Gram 7482 2830
sandi@grambynet.dk

6 Benthe Bonde (Veibel 
Iversen)
Vejenvej 41, Askov 
6600 Vejen 7558 8817

7 Irisjensen  
Vestervænget 19
5471 Søndersø 6489 3667 
lartisan@mail.tele.dk

8 N ielsjosephsen 
Askeåsen 20
2765 Smørum 44649174
niels.josephsen@dk.ey.com

9 Mette Kristine Kjær 
Lønstrupvej 39
2720 Vanløse 38741810
mkb@fs.dk

10 Dorthe Dagmar Vilbek 
(Knudsen)
Uge Allegade 17 A, Uge 
6360 Tinglev 74643428
viibaek@tele2.adsl.dk

11 Jane Sørensen (Kristensen) 
Toften 25
6650 Brørup 75382205

12 Bethine Schack Laugesen 
Snavevej 43
5683 Hårby 6477 1524 
emtkjaer@jensen.mail.dk

13 Henrik Andersen Lund 
Kirkedammen 7
8000 Århus C 86117327

14 Tina Vester 
Agervej 1
6862Tistrup 75291241
tina.vester@skolekom.dk

15 Helga Tolbøll Precht-Jensen 
Mouritsen
Holmstrupgårdsvej 212 
8210 Århus V 8624 5913 
htm@falck.dk

16 Jørgen Lamberth Nielsen 
Godthåbparken 30, 1. th 
6740 Bramming 7519 1975 
lamberth@mail.dk

17 Trine Boesen Nielsen 
Silkeborgvej 60, st. tv
8000 Århus 86188697 
trine.boesen@mail.dk

18 Hanne Pakleppa (Eg 
Petersen)
Dechant-Kreiten-str. 53 
53340 Meckenheim 
Tyskland +49 22 25 83 65 30 
hanne-eg-pakleppa@ 
p-online.de

19 PeterTjekkes Schultz 
Harrebyvej 25
6510Gram 24845974

20 Lissi Sørensen (Svendsen)
Lyngtoftl4, Hviding 
6760Ribe 75445474
ls@amusyd.dk

21 Else Marie Isager 
(Sørensen)
Peblinge Dossering 14, 3. th 
2200KøbenhavnN

35347315
isager@mail.tele.dk

22 Jette Rasmussen (Sørensen)
Ringvej 18, Alling 
8680Ry 86893371

23 Dorthe Marie Jepsen 
(Lorentsen)
Landbovænget 33
6650 Brørup 75383573

Kontaktperson: Anne-Maren M. 
Andersen (2).

Studenter 1986 b
1 * Helga Hjerrild (Nielsen)

Skovagervej 25 
8240Risskov 86169036
helga.hjerrild@randers.dk

2 * Winni Bennetsen Brink
Lupinmarken 94
8800 Viborg 86624406

3 Jørn Peter Hovgaard Wolf 
Åbrinken 24
6690Gørding 7178514

4 Astrid Søchting 
Holgerdanskesvej 71, 4.tv 
2000 Frederiksberg

38331615
5 Kirsten Nicolajsen (Olesen)

Tangevej 78 A 
6760Ribe 75411210

6 Mette Kjær Nielsen 
Forsythiavej 40
6740 Bramming 75172574

7 ElseNielsen 
Vestervejen 59
6720 Fanø 75162991

8 Pernille Dahl Madsen
Sønderport 53 
6200Åbenrå 74628183

9 S igneH ahnN aess 
(Kristensen)
Aasane46 B 
3212
Norge +4733469879

10 Malene Carstensen Jensen 
Risdalsvej 55, s t  th
8260 Viby J 86113178

11 Jane Held Hjorth 
(Gustafsen)
Knudsbølvej 12
6040 Egtved 75551727

12 M orten Bay Nielsen 
Maglegårdsalle, 89 b
2860 Søborg 39629910

Kontaktperson: Mette Kjær 
Nielsen (6).

mailto:poul.skov@sciatl.com
mailto:svith@svith.dk
mailto:rskab@ra.dk
mailto:schmidtl@postll.tele.dk
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mailto:mkb@fs.dk
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mailto:htm@falck.dk
mailto:lamberth@mail.dk
mailto:trine.boesen@mail.dk
mailto:ls@amusyd.dk
mailto:isager@mail.tele.dk
mailto:helga.hjerrild@randers.dk
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Studenter 1986  x
1 * Marianne Hansen 
(Lauridsen)

Hilierup Nørrevej 4,
Hiiierup
6760 Ribe 7543 1161

2 * Torben Ring
Kongensgade i
6760 Ribe 7541 1246

3 * M orten Hagen Sørensen
Gyveivej 25
6740 Bramming 75459434 
morten-hagen@maii.teie.dk

4 * Knud Agis Larsen
Lauvåsveien 31A 
N-8019 Bodø 
Norge
knudagia@oniine.no

5 * Fiemming Lauridsen
MD
496B, Route de Thionvilie 
5886 Aizingen
Luxembourg 352021500627 
fki@pt.iu

6 * Vagn Rømer Nissen
Kiesslingerstrasse 13 
D-81829 München 
Tyskland 498927774791 
Himseif@Vagn.de

7 * Søren Nørr Oisen
Brendimatt 7 
CH-9630 Wattwii 
Schweiz
oisen.stroem@biuewin.ch

8 Britt Lindbiad 
Århusgade 85 
2100 København 0

3526 1128
Bang.Lindblad@Private.dk;
iindbiad@jyskebank.dk

9 Hanne Schmidt Nieisen 
Christensen 
Dejrupvej 35
6855 Outrup 7525 1737
Hanne.s.christensen@
teiiamaii.dk

10 Nieis Thomas Christensen 
Snebærvænget 1, Egeskov 
7000 Fredericia 75957354

11 Oie Ritzau Eigaard 
Guldbergsgade 82, 4.tv 
2200 København N

3534 4013
12 Chariotte Petersen Giistrup 

Rugtoften 59, Skodborg 
6630 Rødding 7484 8516 
g!ipet@get2net.dk

13 BeritHøhoit 
Aahavevej 22
7200 Grindsted 76720055

14 Heidi Jensen
Sneppevænget 8 
6760Ribe 75410396

15 Jannie Rasmussen Kjær 
Bytoften 26, Erritsø
7000 Fredericia 75945221

16 Kate Brandt Kristensen 
Årupparken 40
8722 Hedensted 7589 7707

17 Bjarne Beck 
Møiiebo Aiié 9, Erritsø 
7000 Fredericia 75940369

18 Jais Heimo Tingiund 
Uopiyst

19 Jesper Pinborg Lorenzen 
40 Boundary Road, 
Ramsgate
CT11 7NW
Engiand +441843594387

20 John Trane Nieisen 
M aderne2
4480 Store Fugiede

5950 5813
hamsjai@hotmaii.com;
jtn@nemco.dk

21 Susanne Rode
Gærupvej 17, Gærup 
6280Højer 74783435

22 Martin Fyhn Lykke Liado 
(Sørensen)
Nordre Fasanvej 46, 4.tv. 
2000 Frederiksberg

38346932
martin@gaiaiife.dk

23 Ciaus Thomsen 
Uopiyst

24 Finn Boiding Thomsen 
Uopiyst

25 Henriette Bjerre Warming 
(Lauridsen)
Gyveiparken 2B 
6760Ribe 7542 2834

Kontaktperson: John Trane 
Nieisen (20).

Studenter 1986  y
1 * Peter Danieisen 

Drosselvej 49 A 
2000 Frederiksberg

38864233
pda@privat.dk 

2 *  Dorte Frees
Strandbouievarden 23, st.th. 
2100 København 0

3543 1641

3 *  Henrik Svend Græsdai 
Vangevej 5, Bjerrede 
4682 Tureby 5628 2701

4 * Anders Aarhus
Ribevej 16 C
6760Ribe 75446868
andersa@ postll.teie.dk

5 * Jesper Kjerrumgaard
Johansen
Gammeigårdsvej 16
4242 Boesiunde 5819 1062
jkj@e2.dk

6 * Hans Peter Kjær
Kronborgvej 49, Veerst 
6600 Vejen 75555535
hp@kjaer.maii.dk

7 Laiia M ærsk Krogsgaard 
(Jespersen)
Gyveivej 30
6740 Bramming 7510 1613

8 Pia Gram (Bondesen) 
Baidursgade 29
6700 Esbjerg 75181416
gram@get2nehdk

9 Janne Danieisen
Hjortshøj Møllevej 176 
8530 Hjortshøj 86743868
jdanieisen@ofir.dk

10 Peter Frederiksen
Nakkedamsvej 90 
4050Skibby 47511440
kontakt@
biandet-iandhandei.dk

11 Susanne Boei (Hansen) 
Tranemosevej 25
3660 Steniøse 4818 0299

12 Bente Kragh Ingvardsen 
Willemoesgade 22, l.tv.
2100 København 0

3526 4647
bki@maiime.dk

13 Kim Bock
241 East, 24 Street, Apt 17, 
New York 
NY 10010
USA +1-212-683-2985
kim@kimbock.com

14 Troeis Bank Jensen 
Furesøvej 161
2830 Virum 6167 3304 
troeis.bank@dadinet.dk

15 Uta Kreie Larsen (Kreie)
Rundhøjsatié 59, st.tv 
8270Højbjerg 87341067

16 Rune Engeibrecht Larsen 
Rundhøjsaiié 59
8270 Højbjerg 87341067
rei@humanisme.dk

df@kvi.dk

mailto:morten-hagen@maii.teie.dk
mailto:knudagia@oniine.no
mailto:fki@pt.iu
mailto:Himseif@Vagn.de
mailto:oisen.stroem@biuewin.ch
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mailto:jtn@nemco.dk
mailto:martin@gaiaiife.dk
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mailto:jkj@e2.dk
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mailto:df@kvi.dk
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17 Susanne Dahl Boch 
(Madsen)
Følsterengen 7
6510 Gram 7482 2538

18 Bitten HonoreSteensen 
Stokbrovej20,Elev
8520 Lystrup 8623 2723

19 LailaStenderup 
Vejrholm 9, Øster Uttrup 
9220 Aalborg Øst 9815 2535

20 Iben Knudsen 
Videkærvej 13,
Darum Mark
6740 Bramming 75179699 
ibk@force.dk

21 Peter Ryberg Jensen 
J.LHeibergs Vej 42 
8230Åbyhøj 86250230

peter.ryberg.jensen@mail.dk

Kontaktperson: Jesper 
Kjerrumgaard Johansen (5).

S tu d en ter l9 8 6 z .
1 * Karl Ventzel Vejrup

Civilingeniør 
Gyvelvej 12 B, sLtv.
4000 Roskilde 4635 3059 
karl@lundbeck.com

2 * Lars Jeppe Banke Sørensen
Gårdejer
Ørnelundvej 15, Darum 
6740 Bramming 7517 9082 
oernelund@mail.tele.dk

3 * K im P a a sc h  
Bogholder 
Østergade 8
6690 Gørding 7517 0414 
kp@jmschmidt.dk

4 Jørgen Aagaard 
Fredensgade 55 
6670Holsted 75393807 
jams@stofanet.dk

5 Carsten Peyk 
Grønhøjvej 54, Gryderup 
4242 Boeslunde 58385157 
carsten@peyk.dk

6 Bo Nedergaard 
Store Glasvej 50, st. tv.
5000 Odense C 6312 1419 
bo-nedergaard@privat.dk

7 Marc Læntwer 
Projektleder 
Engparken 8
6740 Bramming 7510 1445 
laentwer@hotmail.com

8 Ane Grosmann (Knudsen) 
Ingeniør
Kærbølvej 50
6760Ribe 75410183
grosmann@vip.cybercity.dk

9 Lone Høhrmann 
Sygeplejerske 
Kjærgårdsvej 8, Hunderup 
6740 Bramming 75102125 
lonehoehrmann@mail.dk

10 Heidi Holm 
Søndervold252
7200 Grindsted 75323838 
riberholm@tdcadsl.mail.dk

11 Anne Jensen (Hansen)
Sygeplejerske 
Skovgårdvej2, Fole 
6510Gram 74845260

12 Claus Henrik Carstensen
Multikulturel 
æstetikanimator 
Risdalsvej 55, st. th 
8260VibyJ 86113178

13 Lone Beck (Brink) 
Sygeplejerske 
léldetoåen 5
6780 Skærbæk 7475 2253 
beck.klanen@mail.tele.dk

Kontaktperson: Lars Jeppe 
Banke Sørensen (2).

15 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1991 a

1 * Majbritt Skov Andreasen
Skibbrogade 35, 2. 
6100Haderslev 74521656

2 * Janus Helmin Blomfrø
(Welling)
Istedgade 68, 4. th 
1650KøbenhavnV

31100853
sortebob@yahoo.dk

3 * Knud Christian Lykou
Museumsgade 31 
7400Herning 97120504
lykou@mail.dk

4 *  Susan Madsen 
Journalist 
Nørre Alle 17
687001god 75244706
sum@jv.dk

5 * Susanne Lindrum Fuglbjerg
(Nissen)
Rytterfennen 64 
6780Skærbæk 74752666

6 * Christina Hyldahl Jensen
(Overgaard Pedersen)
Lærer 
Elmealle 11
7330 Brande 97181889
joch@mail.dk

7 * Ulla Poulsen
Agtrupvej 111, 1. 101 
6000Kolding 76823027
ullapoulsen72@hotmail.com

8 * Liza Schmidt
Højskolelærer 
Højskolevej 7
4690 Haslev 56362008 
lizas@o6r.dk

9 * Helene Lund Sylvestersen
Cand. Mag.
Nyvej 2A
7100 Vejle 7585 5080
helene_l_s@hotmail.com

10 * Dorthe Arens (Nielsen)
Kranichstr, 2A 
D-26969 Butjadingen. 
Berhave 
Tyskland

11 Morten Lose 
Koldinggade 30, 4. tv 
2100 København 0

22335178
mortenlose@hotmail.com

12 Laila Elisa Bartholdy 
Sandbyvej3
4532Gislinge 46363198

13 Peter Lykke Bundgaard 
Hospitalsvej 8B, st.
2000 Frederiksberg

36989615
peterlb@o6r.dk

14 Rikke Varming Clausen 
Stadion Alle 24, 4. tv.
8000 Århus C 86201106
rikkeclausen@hotmail.com

15 Mette Enemærke 
Borups Allé 154B, st.
2000 Frederiksberg

26252474
men@db.dk

16 Lene Eriksen 
Randersgade 27, 4. tv. 
2100KøbenhavnØ

25850097
leneerik2003@yahoo.dk

17 LuluHjarnø
Cand. Scient. Soc 
Haderslewej 36 
6760Ribe 75425209
ljh@sam.sdu.dk

18 Morten Jørgensen
Ejer af Fresh Coat Painting 
and Respiration 
81 Linden Street, Salem 
MA 01970
USA +1-978-745-9900
mortenjor@gmail.com

19 Lene Riber Kjær 
Cand. Ling. Mere 
Buskager 7, st. tv. 
2720Van!øse 27216594 
lene_riber@hotmail.com

mailto:ibk@force.dk
mailto:peter.ryberg.jensen@mail.dk
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mailto:grosmann@vip.cybercity.dk
mailto:lonehoehrmann@mail.dk
mailto:riberholm@tdcadsl.mail.dk
mailto:beck.klanen@mail.tele.dk
mailto:sortebob@yahoo.dk
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20 Jeanette Andersen
Thyregodsvej 24,1. tv. 
2500Valby 25216140
jeaandersen@hotmail.com

21 Inge Nørby-Lassen Lassen 
Sygepiejerske,
klinisk vejleder 
Bækgården, Hillerupvej 53 
6760Ribe 75423104
baekgard@vip.cybercity.dk

22 Tina Pedersen 
Storegade 77, Vejrup
6740 Bramming 75190558

23 Claus Heide Petersen 
c /o  Niels Heide,
Høvænget 8
6760 Ribe
clausheide@hotmail.com

24 Lotte Mclntyre Kæstel 
4A, Turnham  Green 
Terrace
London W4 1QP 
England
daveiottenzdk@yahoo.com

Kontaktperson: Helene Lund 
Sylvestersen (9).

Studenter 1991 b
1 * Beathe Schrøder-Madsen

Lægesekretær 
Præstevej 10, Sdr. Fårup 
6760Ribe 75446620
beathe@email.dk

2 * Lone Schramm
Lindhovedvej 18, Helnæs 
5631 Ebberup 6477 1506 
loneschramm@hotmail.com

3 * Lisbeth Hassing-Hansen
(Nielsen)
Farmakonom 
Lupinmarken 136 
8800 Viborg 86603032
liha@postl.tele.dk

4 * Elsebeth Bioch Nieisen
Lærer
Bakbjergvej 16 
8653Them 74744201

5 * Michael Grønhøj Ciausen
Bispeiunden 4
6534 Agerskov 74752535
mc@dbmail.dk

6 * Helle Munksgaard
Cand.mag. i musik 
27 Vine Street Stamford, 
Lincoinshire 
PE9 1QE
England +44 1780 763596 
hmpetersen@hotmail.com

7 TinaW erborg 
Forlagsredaktør 
Tønsbergvej 104 
4000Roskilde 33314189 
werborg@get2net.dk

8 Pernille Marie Truelsen 
Overassistent 
Woltersgade 7 A, 4. tv 
2300 Københavns

25797279
pmt@oncable.dk

9 Jane Bech (Hjulmand 
Nielsen)
Skibelundvej 15
2720 Vanløse 33155532 
rikkejanebech@yahoo.dk

10 Me Svejstrup Laurberg 
T røjborggade4,2 .th . 
1757KøbenhavnV

29722388

11 Mette Juel Stanbury 
(Larsen)
Regiona] coordinator 
7 Avon Close, Terrigal 
NSW 2260
Australien +61 2 4365 5870
mpstanbury@
bigpond.com.au

12 Anne Sotie Morberg Krogh 
Biegdamsvej 34, 2. tv.
2200 København N

13 Henriette C. Ganderup 
Lærer 
Lindevej37
7470 K arupJ 97100473 
henrys@oftr.dk

14 Anne Louise Bøggiid 
Skt. Nicolajvej 5 B 
1953 Frederiksberg C

33244215
Kontaktperson: Beathe 
Schrøder-Madsen (1).

Studenter 1991 x
1 * Susanne Wind Kristensen

(Christiansen) 
StampemøHevej 20 
6510Gram 74820053
windman@privat.dk

2 * Anders Eriksen
Nørremarksvej 160, st.tv. 
7120 Vejle Øst 76410097

3 * Marie Skødt (Johannsen)
Odinsvej 223
6500 Vojens 73590059
mjo@afm.dk

4 * Lars Linding Urup
Kronborggade 22, 5. tv.
2200 København N

35830113
iarsurup@hotmaii.com

5 * Tanja Schøsler Olsen
Carit Etlars Vej 9 ,1  tv 
1814FrederiksbergC

35388025
tanjaolsen@ 12move.dk

6 * Karoiine Brøndum Petersen
Kirstinedalsvej 2A, 3.th. 
2500Valby 36301803
karoiinebp@hotmail.com

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

8 * Tina Marie Bach Aaen
(Sørensen)
Klokkerbakken 2 
8210Å rhusV  61335533 
eco932286@ 
bragel.econ.au.dk

9 * Jens Sherman Christensen
Hus 10, 504 , Storgata 55
0182 Osio
Norge
j.s.christensen@fys.uio.no

10 * Randi Christiansen
5012 48 Street NW 
Calgary, Alberta T3A OE9 
Canada + 1-403-228-0204 
randi.christiansen@ 
encana.com

11 Anders Kristian Kværnø 
Hybenvej 19
3200Heisinge 29270787 
akv@novozymes.com

12 Christine Brønholt 
Lassegade 29, st
8600 Silkeborg 86800163

13 M argrethe Erbou Andersen 
Gummersmarkvej 16
4632 Bjæverskov

38808555
havrevej@maii.dk

14 Iben Fugieberg
Lustrupvej 49,Lustrup 
6760Ribe 75420213

15 Hanne Ribergaard Hansen
Brønshøjvej 74 C
2700 Brønshøj 35811897
hribergaard@.yahoo.dk

16 Malene Holm
Askelunden 27 
4340Maiiing 87818040

17 Charlotte Jespersen
Sundvej 15, Sundstrup 
8832Skals 26296909

18 Pia Bjerrum 
Kirkevej 9, Sejstrup
6740 Bramming 75101829
bjerrum@newmaii.dk

mailto:jeaandersen@hotmail.com
mailto:baekgard@vip.cybercity.dk
mailto:clausheide@hotmail.com
mailto:daveiottenzdk@yahoo.com
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mailto:liha@postl.tele.dk
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mailto:hmpetersen@hotmail.com
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mailto:iarsurup@hotmaii.com
mailto:karoiinebp@hotmail.com
mailto:j.s.christensen@fys.uio.no
mailto:akv@novozymes.com
mailto:havrevej@maii.dk
mailto:bjerrum@newmaii.dk
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19 Anne Kamilla Krogh 

C/O  Niels Krogh,
Engparken 67
6740 Bramming 75101050

20 Tue Laurberg 
Vordingborggade 91, 2. tv 
2100KøbenhavnØ

20668006
21 Heine Lorentzen 

c /o  Anne Margr. Paulsen 
Fæstedvej 8
6630 Rødding 74845533

22 Morten Boas Petersen
Fjordbakken 8 
4040Jy!linge 46368070 7
mortenogtrine@ 
petersen.maii. Dk

23 Ditte Pouisen 
Cathrinebergvej 1.
Sengeløse
2630Taastrup 38793033
ditte__pou@hotmail.com

24 Jesper Stig Rohrsted 
Langesvej 29
3400Hillerød 48244509
rohrsted-fam@tdcadsl.dk

25 Berit Aagaard Thuesen
Langetvedvej 15 
6630 Rødding 61747198
berit@langetved.dk

26 Mette Tobiasen 
Fabriksgatan 6, lgh 641 
21137 Malmø
Sverige 40924739
met@sfi.dk

27 Daniel Koch 
R .Feriou9 
85300 Kos 
Grækenland

+30 2242 020239 
dkoch@dk-media.dk

Kontaktperson: Tanja Schøsler 
Olsen (5).

Studenter 1991 y
1 * Benno Jensen 

c /0  Børge Jensen,
Vestergade 27 A 
6510 Gram

2 * L issieK lingenbe rg  
Jørgensen
Chr. Svendsensgade 8, 3.tv.
2300 København S

32543808
dizzymisslissie@e-box.dk 

3 * Mette Kathrine Lauridsen 
Dyhr
Kirkestræde 11 
4296Nyrup 86251050 
sadyhr@mail.tele.dk

4 * Palle Mullesgaard Pedersen
V. Vedstedvej 38A 
6760Ribe 75443375
adr.palle.agnethe@ 
get2net.dk

5 * Lene Bjerrum Silberbauer
Engparken 40 
6760 Ribe 
lene_silberbauer@ 
hotmail.com

6 M orten S. Lasthein
Vestre Skovvej 7b 
8240 Risskov 87415041
lasthein@hotmail.com 
Louise Hindsgavl 
(Bruun-Petersen) 
Lipkesgade 19, 4. tv,
2100 København 0

24413035
keramik@ 
louisehindsgavl.dk

8 Anne Junker Klepp 
(Christiansen)
Pasopvejen 23 
1279
Norge +47 22625028
steinar.klepp@
nordia.moelven.com

9 CasperD ichD yssel 
Øresundsvej 136, St 
2300 København S

51345755
dyssel@hotmail.com

10 Trine Hadrup 
Ingen oplysninger

11 Agnethe Frisgaard Hansen 
Pedersen
Faunedalen 5
4700 Næstved 29820858
palle.agnethe@mail.tele.dk

12 Kristian Quist Hansen 
Ingen oplysninger 
kqs@phaseone.dk

13 Sven Dalgas Jensen 
Ingen oplysninger 
sdalgas@worldonline.dk

1 4 G e r tS .B e rn d t  
Ribevej 10
6520 Toftlund 40334810
gert_berndt@hotmail.com

15 Lene Jensen (Larsen) 
Sviegade 45
6740 Bramming 75179897

16 Bente M. Alberg 
Gabelsparken 123
6740 Bramming 75174828

17 Heidi Braagaard Madsen 
Nielsen
Bindeleddet 2, Grejs 
7100Vejle 75853361
bindeleddet@mail.dk

18 Axel Bøgh Pedersen 
Ingen oplysninger 
ax-el@wanadoo.dk

19 Hanne Midtgård Rasmussen 
Hostrups Have 1,4 Th
1954 Frederiksberg C

61656134
20 Rikke Wiwe Steensen 

Ingen oplysninger 
wiwe.@adr.dk

21 Susanne Aagaard Tønder
Stensbækvej 10, Arnum 
6510 Gram 74826193

22 Troels Østergaard 
M arthagade 6, st.tv.
2100 København 0

39206014
toestergaard@
krafteurope.com

23 Maiken Lynge Jørgensen 
Gammel Postvej 18
6720 Fanø 20778279

Kontaktperson:

Studenter 1991 z
1 * Iben Blaabjerg

Adler Lunds Gade 20 
8600 Silkeborg 86816699

2 * Tina Skov Larsen
Øster Digetoft 13 
6760Ribe 75446922
skovlarsen@hotmail.com

3 * Thomas Gredal Kristiansen
Gartnervænget 6
6780 Skærbæk 74750078
thomkri@post.tele.dk

4 * Lene Lodberg Michaelsen
Hørgårdsvej 39B
8240 Risskov 86103739
llme@post4.tele.dk

5 * Hanne-Metha Popp
Hasselstræde 11 
7100Vejle 75722559

6 * Malene Rank Friend
Flat 3, 3 Portland Terrace, 
Portland Road 
Southsea, Hampshire 
P05 3H W  
England

7 Vibeke Kamp Jensen 
Fanningers Alle 11
6760 Ribe 74421102

8 Jesper Hansen Bonde 
Ingen oplysninger

9 Anne Reinholdt Christensen 
Grenåvej 793B
8541 Skødstrup 86993369

10 Rikke Duve 
Ingen oplysninger

mailto:ditte__pou@hotmail.com
mailto:rohrsted-fam@tdcadsl.dk
mailto:berit@langetved.dk
mailto:met@sfi.dk
mailto:dkoch@dk-media.dk
mailto:dizzymisslissie@e-box.dk
mailto:sadyhr@mail.tele.dk
mailto:lasthein@hotmail.com
mailto:dyssel@hotmail.com
mailto:palle.agnethe@mail.tele.dk
mailto:kqs@phaseone.dk
mailto:sdalgas@worldonline.dk
mailto:gert_berndt@hotmail.com
mailto:bindeleddet@mail.dk
mailto:ax-el@wanadoo.dk
mailto:skovlarsen@hotmail.com
mailto:thomkri@post.tele.dk
mailto:llme@post4.tele.dk
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11 Klaus Evald 
C /0  Aage Evald, 
Vestermarksvej 30, Roager 
6760 Ribe

12 Mads Grarup 
Ingen oplysninger

13 Henriette Ringhus Hansen 
Ingen oplysninger

14 Karen Boe Hauggaard- 
Nielsen
Løgstørgade 14,1. tv 
2100 København 0

26852808
15 Martin Mølgård Holm 

Store Glasvej 42, 3.
5000 0 d en seC  26149633

16 Joan Bjerre 
Ingen oplysninger

17 Niels Boje Jensen 
Ingen oplysninger 
Iarsenjensen@get2net.dk

18 Mogens Agerbæk Thomsen 
Ingen oplysninger

19 Louise Westphal Jepsen 
Puggårdsvej 9, Sejstrup 
6740 Bramming 23963519

20 Ask Svejstrup Laurberg 
Ingen oplysninger

21 Lisa Mohner 
Stratvej 20, Sejstrup
6740 Bramming 76141412

22 Eva Schmidt 
Ingen oplysninger

23 Michael Strange 
H arespringetl7 ,st.
2400 København NV

35364036
24 Mette Holm Sørensen 

Borrehusvej 5
6000 Kolding 39180840

25 Rikke S. Ishøy 
Ingen oplysninger

Kontaktperson:

10 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1996  a

1 * Susan Christensen
Projektkoordinator 
Stevnsgade 35, 2. tv. 
2200KøbenhavnN

27623801
susanchristensen01@
yahoo.dk

2 * Marie Lund Grøn
Bibliotekar
Sjøstrupvej 63, Sjøstrup 
9600Aars 98621814
lycern@hotmail.com

3 * Marie Vejrup Nielsen
Ph.D.-stipendiat 
Vestervang 20, 5. mi.
8000 Århus C 86181214
marievejrup@yahoo.dk

4 * Maja Rasmussen
Administrative Co-ordinator 
Tesdorpfsvej 50, 1.
5000 0dense  66113840
maja@european-agency.org

5 * T in a B o lle rs lev  
Sproglærer 
45 Hulatt Road 
Cambridge CB1 8TH 
UK +44 1223 563 903 
tbollerslev@hotmail.com

6 Marie Mon! Skov Madsen 
Medievidenskabstuderende 
Kronprinsensgade 28
5000 Odense C 24404064 
maria_moni_skov_madsen@ 
hotmail.com

7 Anders Benmoyal 
Ønsker ikke adressen oplyst

8 Lene Dahl Christensen 
sygeplejerske 
Sportsvej 9
6740 Bramming 75101468

9 Thomas Kreipkejuu)
Dalgaard 
Fredsvænget 2 
4295Stenlille 51890059

10 Kristina Frisk 
Ejendomsmæglersekretær 
Savværksvej 25
6230 Rødekro 22485075
kbf75@hotmail.com

11 Trine Randbo Jepsen 
Viborggade 28, 2 t.v 
2100 København 0

20118650
jepsentrine@hotmail.com

12 BirgitteCarstensen 
Jørgensen
Fysioterapeut og stud. med. 
Haslevej 12c
8230Åbyhøj 35111072 
birgcj@yahoo.com

13 Anders Sandberg Andersen 
Skolelærer
Solvej 7,5
2000 Frederiksberg

28976080
sandberg@
poppenheimer.dk

14 Jesper Beck Lassen 
Data Management 
Koordinator 
Mindevej 2,1.
6000 Kolding 75572887 
jespertassen@hotmail.com

15 Simon Vedstesen 
Tømrer 
Kragevænget 2
6760 Ribe 75410388

16 Joan Mattrup 
Grafisk designer 
Frederiksberggade3, 
Holsted St
6670Holsted 75391316
joanm@Spotex.com

17 Maiken Bjerre Nielsen 
Socialrådgiver i 
Statsfængslet Midtjylland 
Dartingsvej 2
8700 Horsens 75682211
maiken_b_nielsen@
yahoo.dk

18 Line Burmeister Clausen 
Pedersen
Frederiks Allé 133
8000 Århus C 86195656
linchenlein@hotmail.com

19 Per Kim Pedersen 
Souschef/kok 
Gillesager268,7.
2605 Brøndby 26237666
en4cer666@wanadoo.dk

20 Maya Ravn 
Stud. theol.
Smedetoften 10 A, st., Vrold 
8660 Skanderborg

35827916
21 Laila Sørensen 

Cand. mag.
Bjørnemosen 81 
5260O denseS 29464492
lailasoerensen@hotmail.com

22 Charlotte Hubschmann
Thomsen 
Socialpædagog 
Obbekjærvej 32 6760 Ribe

23 Ida ToSegård Knudsen 
Sygeplejerske 
Ærøvej 1
6710 Esbjerg V 75453718
knudsenida@hotmail.com

Kontaktperson: Marie Vejrup 
Nielsen (3).

Studenter 1996 b
1 * Charlotte Brink

Horsbølvej 38, Rejsby 
6780 Skærbæk

2 * Anne Bleeg Christiansen
Duevænget 6
6760Ribe 22994549
christiansenanne@
hotmail.com

3 * Lisbeth Garder
Kurveholmen 2, 2. th.
6760 Ribe

mailto:Iarsenjensen@get2net.dk
mailto:lycern@hotmail.com
mailto:marievejrup@yahoo.dk
mailto:maja@european-agency.org
mailto:tbollerslev@hotmail.com
mailto:kbf75@hotmail.com
mailto:jepsentrine@hotmail.com
mailto:birgcj@yahoo.com
mailto:jespertassen@hotmail.com
mailto:joanm@Spotex.com
mailto:linchenlein@hotmail.com
mailto:en4cer666@wanadoo.dk
mailto:lailasoerensen@hotmail.com
mailto:knudsenida@hotmail.com
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4 * Birgitte Petersen

Grønnegade8 
6760 Ribe

5 * Karina Jensen
Sygepiejerske 
Gravsgade 16
6760Ribe 75411095

6 * Nina Eise Marie Koldby
(Hansen)
Beregszasz Ut 98 Tsz 
1112 Budapest 
Ungarn

7 Maha A. Kassem 
Polensgade 10, l.tv.
2300 København S 
miiius22@yahoo.com

8 Thomas Andersen 
Ingen oplysninger

9 Vita Kathrine Carstensen 
Koidingvej 4, Gabøl 
6500 Vojens

10 inge Christensen 
Brofogedvej 7,1 
2400 København NV

38346959
ingenchrist@hotmaii.com

11 Michaia Jagd Christensen 
Håndværkerhaven 33, st. m i 
2400 København NV

39564550
12A nneK irkholm E ngkebøile  

Gabeisvej 12 
6740 Bramming

13 Kenneth Toft Andersen 
Ydunsgade 4,st Th 
2200 København N

21678413
14 Tina Kjærgaard Jensen 

Projektmedarbejder 
Nygade 53,1.
6900 Skjern 98117454
Tinakjl@yahoo.dk

15 Nina Håhr Østergård 
ingen opiysninger

16 Majken Søgaard Larsen
c /o  Larsen, Gøgevænget 6 
6760Ribe 75420896

17 Heidi Laugesen 
Sygepiejerske 
Kongevej 19,1
6630 Rødding 22130035

18 Turid i Lon 
Spobjergvej 30, 2. 011 
8220 Brabrand

Cederkrattet 3, 1.
6705 Esbjerg 0  75425637

20 Runa Hyidegård Pedersen 
Arkitekt 
Skolegyde 4, 3 
8000 Århus C 61464112

21 Susanne Pedersen 
Ingen opiysninger

22 Lisa Reschefski 
Ingen opiysninger

23 Mette Thonesen 
Pædagog 
Louisevej 9
6630 Rødding 74841203

24 Kåre Weiinder 
Journaiiststuderende 
deM ezasV ej22 ,4 .th .
8000 Århus C 25632374

Kontaktperson: Karina Jensen 
(5).

Studenter 1996 x
1 * Majken Fiøjstrup Hansen

stud. psych.
Montanagade 58, 4.th.
8000 Århus C 86208650
majken@maiil.stofanet.dk

2 * Mai-Britt Hemme
cand. Poiyt.
Kastanieiunden 18
6705 Esbjerg 0  75120967
maibritt_hemme@
hotmaii.com

3 * Heiie Skovda] Thorup
cand. iing. mere 
Trøjborgvej 56, st.tv.
8200 Århus N 86789043 
helle@thorups.dk 

4 * L o n e K a rib y
cand.scient.(geoiogi) 
Generai Bahnsons 
Vej 18, 4.tv 
2000 Frederiksberg

61606365
ikarlby@gmait.com

5 * Rune Bai Nieisen
Redder
Himmerigsgårdsvej 7, 
Ollerup
5762 Vester Skerninge

62242586
bai@nieisen.tdcadsi.dk

6 * Anna Johanne Siinksen
Skov- og iandskabsing.stud. 
Kirkebakke 1
8410 Rønde 86373080
annajohanne@hotmaii.com

7 Louise Langschwager 
Jensen
Spangbjerggade 17,1
6700 Esbjerg 61666740
louiselj@esenet.dk

8 Frank Reinhoit Andersen 
Stud. scient, pot.
Trøjborgvej 56, sLtv.
8200 Århus N 86789043
frank@rejnhoit.dk

9 Karen Ceciiie Andersen 
Hyidegårdsvej 38 B, 2.tv. 
2920 Charlottenlund

23449748
kca@ohr.dk

10 Alexandra Bro 
Vardevej 68,1.
7100 Vejie 58504703
alexandrabro@maii.dk

11 Claus Dam 
Kiostervej 24 B, l.th.
5000 Odense C 24414668
damciaus@hotmaii.com

12 Rune Damgaard 
Hollænderdybet 14, 2.tv. 
2300 København S

26244553
Rune_damgaard@
iele2ads].dk

13 Maria Rossavik Grønlund 
Sygeplejerske 
Gabelsparken 219
6740 Bramming 75173745 
marie@rossavik.dk

14 Henrik Hansen 
Eiektriker,
Eiektronikingeniør stud. 
Gårdkollegiet, Spangsbjerg 
Møllevej 62 F, vær. 7 
6700 Esbjerg 
Hhl325@student.aaue.dk

15 Tanja Hundebøl
Roustvej 154,Roust 
6818Årre 75173113
tanja@postkasse.com

16 Anna Cathrine Andersen 
Tietgensgade 62, l.tv.
1704 København V

33237367
17 Krishan Juhl Kjems 

Jacobsen)
Kollegiebakken 9, st. 4316 
2800 Lyngby 
kjems@msn.com

18 Karen Heuer Jørgensen 
Pædagog
Skotlands plads 4, 5.tv 
2300 København S

32551534
M arenjorgensen@  
hotmail.com

19 Sanne Kristensen 
Damvej 12, Brøns 
6780 Skærbæk

20 Christe) Lau
Cand. Mag. Etnograh og 
antropologi
PO. Box 1075, Manngau 19
3900 Nuuk
Grønland
Christel2@greenneLgl

mailto:miiius22@yahoo.com
mailto:ingenchrist@hotmaii.com
mailto:Tinakjl@yahoo.dk
mailto:majken@maiil.stofanet.dk
mailto:helle@thorups.dk
mailto:ikarlby@gmait.com
mailto:bai@nieisen.tdcadsi.dk
mailto:annajohanne@hotmaii.com
mailto:louiselj@esenet.dk
mailto:frank@rejnhoit.dk
mailto:kca@ohr.dk
mailto:alexandrabro@maii.dk
mailto:damciaus@hotmaii.com
mailto:marie@rossavik.dk
mailto:Hhl325@student.aaue.dk
mailto:tanja@postkasse.com
mailto:kjems@msn.com
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21 Rikke Marianne Mejborn 
Roagervej 155
6760 Ribe 75423409
Fam.mejborn.iund@maii.dk

22 Kasper Maxweii Nørgaard 
Prinsesse Chariottes 
Gade 14, 1. Th
2200 København N

41595270
23 Karen Sofie Pedersen 

Fysioterapeut 
F iat6,S tanieyH ouse,113 
Henderson Street
FK9 4HH Bridge of Alian 
UK
Karensofie76@hotmaii.com

24 Rikke Lindvig Henriksen 
Pedersen 
Foikeskoieiærer 
Fåborgvej 8
5672 Broby 46920792 
rikke@iindvig-henriksen.dk

25 Lisbeth Rosager Pouisen 
Ph.d.stud
Østerbrogade 88 C, 4.tv. 
2100 København 0

35269363
irpo@kvl.dk

26 Juiie Lykke Jacobsen 
Weidekampsgade 13, st.th 
2300 København S 
Jjac98@samnet.sdu.dk

Kontaktperson: Lone Kariby (4).

S tu d en ter l9 9 6 y
1 * Vicki Kjersgaard

Bjergegade 38,1.
5000 Odense C 26822855

2 * Pia Beyer Knudsen (Beyer)
Laborant
Ribevej 46, Egebæk 
6760Ribe 75446900
beyerknudsen@maii.teie.dk

3 * Søren Feddersen
Bjergegade 38, 1.
5000 0 d en seC  41612855
sorenfeddersen@
hotmaii.com

4 * Signe Siot Frandsen
Nygårdsvej 21
8620 Kjeiierup 87706019
signesen@maii.dk

5 * Hans Henrik Gad
Forskningsassistent 
Østergade 5, 3., 5 
8000 Arhus C 41430377
hhg@mb.au.dk

6 * Mette Lønborg Hansen
Sygepiejerske
Spættevænget 2
6760 Ribe 75411772

7 * Dorthe Nørregaard
Andersen
Nørrevænget 50
8600 Siikeborg 40739395
dorthena@gmaii.com

8 * Teddy Lauritsen
Bakken 9
6670 Hoisted 76100060

9 * Ann Holm Sørensen
Sygepiejerske 
Kurvehoimen 2, st.th.
6760 Ribe 75411302
carstenjuiius@mail.teie.dk

10 * Marc Thygesen
Østrigsgade 7, 5.
2300 København S

20785600
thygemarc@hotmaii.com

11 Heidi Lautrup Quijano 
(Lautrup)
AdWords Account 
Coordinator
219 Ramona St. Apt 9, 
PaioAlto 
CA 94301
USA +1-415-640-8495
heidi.quijano@gmaii.com

12 Jakob Bern 
Studerer psykologi 
Snogebæksvej 33,17
8210 Århus V 82506512 
jakobbern@hotmaii.com 

1 3C hristinaF og tm ann  
Sparekasseassistent 
Sønderhoimvej 17,
Sdr. Hygum
6630 Rødding 74841585
cf@froes.dk

14 Otto Hesseiberg Frandsen 
Rypevej 31 G Langesø 
6430 Nordborg 61274227

15 Martin Hansen 
Softwareudvikier
Otto Benzons Vej 15, 1. th 
8210 Århus V 88707108
dengamie@daimi.au.dk

16 Rasmus Junggreen Have
Præstekærvej 10 st th 
2700 Brønshøj 24464442

17 Rikke Elbæk Woliesen 
Lærerstuderende 
Vesteråbøiiingvej 11
6780 Skærbæk 33935117

18 Maj-Britt Lund
Sygepiejerske 
Jernkærvej 11 
6760Ribe 75425542
majbrittl@hotmaii.com

19 Mads Eg Løkkegård 
Musiker
Oehienschlægergade 36,1 tv 
1663 København V

26240320
iokkehat@hotmaii.com

20 ingerTranbergN icoiajsen 
ingen opiysninger

21 Jakob Tranberg Nicoiajsen 
ingen opiysninger

22 Anders Hvass Nielsen 
Journalist
Ø strigsgade7,5 .sai 
2300 København S

26128744
andershvass@hotmaii.com

23 Rene Prinds Petersen 
Lyndby Gade 31, Lyndby 
4070 Kirke Hyllinge

21246141
reneprinds@hotmaii.com

24 Britt Vestergaard 
Bankrådgiver 
Forsythiavej 10 
8660 Skanderborg

86182284
25 Eisebeth Toft Hauge 

Driftskonsuient 
Nørremølievej 2A
8800 Viborg 86765016
elsebeth_hauge@
hotmaii.com

Kontaktperson: Pia Beyer 
Knudsen (2).

Studenter 1996  z
1 * Vibeke Bjørnskov

Kongensgade6
6760 Ribe 75424626
vbjornskov@hotmaii.com

2 * Jens Christian Bruhn
Lintrupvej 17
6660 Lintrup 74857725
Jens.Bruhn@skoiekom.dk

3 * Bertel Dons Christensen
Reventiowsgade 24, l.tv 
1651 København V

38113701
bdons@tiscaii.dk

4 * Anders Aagaard
Wiiiemoesgade 54,1. th. 
2100 København 0

41624053
aagaardanders@
hotmaii.com

5 * Karen M argrethe Vejrup
industrivej 33
6760 Ribe 2282 5765

mailto:Fam.mejborn.iund@maii.dk
mailto:Karensofie76@hotmaii.com
mailto:rikke@iindvig-henriksen.dk
mailto:irpo@kvl.dk
mailto:Jjac98@samnet.sdu.dk
mailto:beyerknudsen@maii.teie.dk
mailto:signesen@maii.dk
mailto:hhg@mb.au.dk
mailto:dorthena@gmaii.com
mailto:carstenjuiius@mail.teie.dk
mailto:thygemarc@hotmaii.com
mailto:heidi.quijano@gmaii.com
mailto:jakobbern@hotmaii.com
mailto:cf@froes.dk
mailto:dengamie@daimi.au.dk
mailto:majbrittl@hotmaii.com
mailto:iokkehat@hotmaii.com
mailto:andershvass@hotmaii.com
mailto:reneprinds@hotmaii.com
mailto:vbjornskov@hotmaii.com
mailto:Jens.Bruhn@skoiekom.dk
mailto:bdons@tiscaii.dk
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6 * Torben Lunding Madsen
Bispeparken 22, 3. th.
2400 København NV

61662494
torben.iunding.madsen@
nordea.dk

7 * Christian Aarup Sørensen
Nyborgvej 325, l.th.
5220 Odense SØ 66154516 
chrisban.aarup@gmaii.com

8 * Thomas Lauridsen
Nivåhøj 60, st.0007 
2990 Nivå

9 JensFriisLund
Anne Katrines Vej 20, l.tv 
2000 Frederiksberg

20627706
jens@kvi.dk

10 Nieis Ebsen Boidt 
Mågevej 50, l.tv 
2400 København NV 
nieisboidt@gmaii.com

11 Rasmus Brøndum 
Tegibrændervej 11, 4.tv 
2400 København NV

29722692
rbrondum@hotmaii.com

12 Maiken Skaiborg Hansen 
Degneshen 2
6760 Ribe 2128 9826
Somsh@nrkadmin.dk

13 Rune Nørgaard Hansen 
Strandvejen 41B
4000 Roskiide
morfarhansen@hotmaii.com

14 Sandra Høegh 
Egebæksvej 85
8270 Højbjerg 25532754

15 Kim Stensborg Jensen 
Gravene 8 1 sai
8800 Viborg

16 Peter Matzen 
Absaionsgade 27, 2
8000 Århus C 61654864

17 Jonas Stræde Nielsen 
Tagensvej 231, 4.th 
2400 København NV 
jonasstraede@hotmaii.com

18 Jonna Nieisen 
Arkonagade 9.3th 
1726 København V

19 Thomas Kjærgaard 
Rosendai
Nørregade 2 C, 2. 0001 
6800 Varde

20 SørenRoschmann 
K uriandsgadel5 1.th 
2300 København S

32550908
roschmann@cooi.dk

21 Jep Seeberg 
Godthåbsgade 16 
8000Å rhusC  20291347 
jep@kaospHot.dk

22 Henrik Stub 
Enghave P!ads 2, 3th 
1670 København V

61657882
hes@MIM.DK

Christian Holgaard Levring er 
afgået ved døden.

Kontaktperson: Bertel Dons 
Christensen (3).

RIBE KOMMUNE
byder velkom m en til de m ange jubilarer!

mailto:chrisban.aarup@gmaii.com
mailto:jens@kvi.dk
mailto:nieisboidt@gmaii.com
mailto:rbrondum@hotmaii.com
mailto:Somsh@nrkadmin.dk
mailto:morfarhansen@hotmaii.com
mailto:jonasstraede@hotmaii.com
mailto:roschmann@cooi.dk
mailto:jep@kaospHot.dk
mailto:hes@MIM.DK
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S ta tis tik  fo r ju b ila re rn e  2 0 0 6

Studenter Realister

Antai Mediems Antal Medlems
Årgang Levende Medlemmer % Levende Medlemmer %

1926 1 1 100% 4 1 25%
1931 2 1 50% 2 1 50%
1936 3 1 33% 7 2 29%
1941 15 9 60% 11 5 45%
1946 15 13 87% 19 11 58%
1951 25 21 84% 16 7 44%
1956 21 14 67% 32 16 50%
1961 32 18 56% 26 14 54%
1966 56 19 34% 11 3 27%
1971 70 23 33% 7 2 29%
1976 68 28 41%
1981 93 30 32%
1986
1991

94
113

21
37

22%
33%

1996 120 35 29%

727 271 37% 135 61 , 45%

Jubilarer i alt 862
Medlemmer i alt 332
% medlemmer 39% Hvilket er lidt over normalgennemsnittet på ca. 37

RESTAURANT

Gfydegade 12 - Ribe 
TU 75 42 1101

Km)t <) tw mode- og 
M fttu M o M t Ml 65 
1eat<eRwan)M +
3 dotthottvzntMf

Stedet hvor man spiser godt 
- og biiiigt.
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Kort over Ribe
Her kan I se, hvordan gamle Ribe ser ud 
lige nu, hvis I skulle have glemt det!

Der er ikke lagt overnatningssteder og 
spisesteder ind, men I kan få alle oplys

ninger fra Ribe Turistbureaus hjemmesi- 
de:www.visitribe.dk.

Der er også denne sommer gadereno
veringer i gang, så vær tålmodige!

7M ÆowwMwe

Damhus

, S ^

http://www.visitribe.dk
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i NOSl ALG1SK1.& HISTORISKE OM(,[VELSER EHHYHER V!:

DAGMARs FROKOSTER

2 retter - 149,-
3 retter - 185,-
4 retter -215,-

S O M M E R M E N U

OVERNATNiNG:
-1 0  % JUBILARRABAT

Hotel Dagmar & Vægterkætderen 

Torvet 1 - 6760 R!BE -  Ttf. 7542 0033

2 retter - 225,-
3 retter - 265,-

4 4 4

SERVERES ! RESTAURANT DAGMAR & RESTAURANT VÆ GTERKÆ LDEREN

KØKKENET ÅBENT HELE DAGEN KL. 12 - 22

(Husk at opgive jubiiartype & -årgang)

DER ER MANGE ANDRE FORSLAG PÅ: www.hoteidagmar.dk

http://www.hoteidagmar.dk
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Legater til studenter 
fra Ribe Katedralskole
Ribe Katedralskole uddeler i juni 2006 nogle 
portioner af ambassadør Frode Schon og hustru 
Valborg, født Windfeld's Fond.
Fondens grundlag er en testamentarisk gave fra ambassadør 
Frode Schon, der blev student fra Katedralskolen i 1925. Skolen 
modtog i 1998 1,6 milloner kroner til oprettelse af et legat. Det er 
renterne af dette beløb, der uddeles som legatportioner. 
Formålet med fonden og dermed med legaterne er at støtte 
»lovende og flittige studerende«, der har eksamen fra Ribe 
Katedralskole, og som studerer ved universitetet eller ved en 
højere læreanstalt. Det er en forudsætning for støtte, at de stu
derende ikke uden økonomisk hjælp vil kunne gennemføre 
deres videre uddannelse på tilfredsstillende måde. Legaterne 
skal derfor gives i så store portioner, at de bliver til virkelig 
hjælp for modtagerne. Legaterne vil også kunne gives for flere 
år ad gangen.
Bestyrelsen har de sidste år i særlig grad støttet projekter som 
for eksempel et studieophold ved et udenlandsk universitet som 
led i studieforløbet. Det er i god overensstemmelse med legatets 
formål.
Således uddeltes i 2005 4 portioner på hver 13.000,00 kr. Por
tionerne gik til støtte for studieophold i Frankrig, Tyskland og 
Kina.
Legatet kan også søges af nuværende elever ved Ribe Kate
dralskole, men mindst 3/4 af legatportionerne skal gå til elever, 
der er i gang med deres studier.
Ansøgningsskema kan hentes og udprintes fra Ribe Katedral
skoles hjemmeside: www.ribekatedralskole.dk 
Ansøgningsfristen er 1. maj 2006.

Bent Karsdal 
rektor

http://www.ribekatedralskole.dk
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Skønt Skolebygningens Beiiggenhed fra dens Stiftelse (13. 6. 1145) har været 
ret skiftende, tænker sikkert de fleste Medlemmer af Ripenser-Samfundet paa 
den Skole, der blev højtidelig indviet den 5. Septbr. 1856, og kun de ældre Med
lemmer erindre endnu den gamle Katedralskole, der havde sine spartanske Lo
kaler (uden Kakkelovne i de egentlige Klasseværelser!) i Ejendommen ret vest 
for Domkirken.

Skolen blev i 1855—56 bygget paa en Del af Grunden til den gamle Ejen
dom ^Puggaardg, som Biskop Kristjern i 1298 havde foræret Skolen, og hvor 
Skolen iøvrigt omtrent havde ligget i det 14de Aarhundrede.

Selvfølgelig var den Bygning, Skolen Hk i 1856 ligefrem ^stora og spragt- 
fuldx. Den indeholdt 7 Klasseværelser, Lærerværelse, Naturhistorisk Museum, 
Fysisk Kabinet, Rektors Værelse, Syngesa! og Gymnastiksal. Lærerstaben bestod 
af Rektor og 8 Lærere.

Den store og pragtfulde Bygning blev imidlertid en Menneskealder efter for 
lille, og Udvidelser har derfor atter og atter funden Sted. 1887 blev saaledes 
den sydlige, i 1888 den nordlige Fløj forsynet med en anden Etage, og selve 
Gymnastiklokalet blev udvidet. Skolen Hk Centralvarme.

1905 gik den gamle Rektorbolig ud af Sagaen (s.Puggaard6) og blev til 
Sløjd- og Haandgemingslokale. Den blev derpaa i 1913 ombygget og restau- 
¡eret, hvorved Skolen Hk to længe tiltrængte Lokaler til Fysik- og Kemiunder
visning. ! 1914 indrettedes en stor Gymnastiksal vinkelret paa SydHøjen, hvor
ved Biblioteket opnaaede en betydelig Udvidelse. Skolen indeholder saaledes nu: 
11 Klasseværelser, 4 andre, store Undervisningslokaler, Rektorværelse, Lærer
værelse, Syngesal og 2 Gymnastiksale.

Elevantallet har naturligvis været ret skiftende. Det var saaledes i en Række
af Aar 60—70, men gik ned efter Krigen i 1864 og var i 1874 kun 33. (An
tallet af Studenter i 1875 var Een!)

Derefter steg Antallet langsomt, indtil det i 1889 naar 101. Ca. 100 er 
derefter Antallet ligetil 1903, da Almenskoleloven aabner kvindelige Elever Ad
gang. 1 1909 begyndes med 179 Elever, og i Decbr. 1915 tæller Skolen 213 Elever, 
hvoraf 59 Piger.

Antallet af Skolens Embedsmænd gik ogsaa lidt ned efter 1864 og var i
1874 Rektor og 7 Lærere, men allerede i 1884 er der 9 Lærere, og nu Hndes
følgende S tab * ): Rektor, 4 Overlærere, 8 Adjunkter, 1 Gymnastiklærer (Si-

*) Rektor Nielsen (Latin og Tysk), Overlærer Amorsen (Matematik, Regning, 
Naturlære), Overlærer Dybdal (Dansk, Historie, Tysk), Overlærer Bech 
(Latin, Oldtidskundskab, Historie), Overlærer Knudsen (Tysk, GeograH, 
Sang, Skrivning), Adjunkt Høst (Matematik, Regning, Naturlære), Adjunkt 
Bloch (Religion, Dansk, Fransk), Adjunkt Reincke (Tysk, Fransk, Historie, 
Tegning, Sløjd), Adjunkt, Frk. Wulsten (Engelsk, Dansk), Adjunkt Christian
sen (Historie, Matematik, Naturlære), Adjunkt Nørregaard (Dansk, Historie), 
Adjunkt Wang (GeograH, Naturhistorie, Naturlære), Adjunkt Jensen (Græsk, 
Historie og Dansk).
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monsen), ! do. Lærerinde (Frk. Munck) og 1 Haandgerningslærerinde (Frk. 
Forsberg).

Allerede i 1893 havde en enkeit kvindeiig Eiev faaet særiig Tiiiadeise ti] at

Nive optaget i Skolen, og senere (1900—03) opnaaede enkelte, andre unge Piger 
lignende Tilladelse. Forberedelsesklasserne, der i mange Aar havde haft Lokaler 
paa Skolen, maatte rykke bort i 1903.
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Ribe afdeling
Seminarievej 8 - 6760 Ribe 

Tlf. 7541 11 11

Din /oica/e K øbm and;

LA R S'
Sønderportsgade 24 

6760 Ribe 
Tlf. 75 42 00 49

n?cig t̂UC
HOTEL

j j P S B r ?  RESTAURANT 
t C I M M  TORVET 
l e i k W W  6760RIBE

TLF. 75 42 07 00

^«**^*^ ... Overdamm en8 6760Ribe
Telefon 75 42 28 30

Æ * - Æ PRØV VORES % 
PORTVINS- 

MARINEREDEr W  FRUGTER ^

gør det du er bedst til 

det gør vi

vi mødes i
Somlnarfwve] 1,0700 Rib*
TLF. 75 42 11 00
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Generalforsamling 
i Ripenser Samfundet 2 0 0 6
Generalforsamlingen blev afholdt lørdag 
den 25. februar 2006 kl. 15.00 på Tårn
borg i Ribe. I alt 33 personer havde til
meldt sig, inkl. bestyrelsen. Mødet fandt 
sted i det smukke kælderrum, hvis mure 
går helt tilbage til 1400 årene.

Formandens velkomst
Jeg vil gerne byde Jer alle velkommen til 
Ripenser-Samfundets Generalforsamling i 
2006, som jo hvert andet år afholdes i 
Ribe. I år har vi brudt med traditionen og 
afholder ikke generalforsamlingen på sko
len, men har i år valgt at holde den her på 
Tårnborg. Alle har jo passeret denne byg
ning utallige gange til og fra skole, eller 
benyttet posthuset, da det lå her. Vi gen
kender jo også bygningen på mange bille
der, og fra vor egen korrespondance med 
medlemmerne.

I forbindelse med sidste års transloka
tion, holdt Bente og Torben Bramming

W;7/:'ow! tw g M j& r  a t ¡iy& wt-
7arMiw?g.

åbent hus, som gav os mulighed for at 
besøge den meget smukt restaurerede 
bygning. Vi faldt omgående for husets 
atmosfære og fandt at det ville danne en 
perfekt ramme om vor generalforsamling. 
Vi takker Bente og Torben for den meget 
venlige modtagelse og glæder os til at 
høre dem fortælle om husets historie og 
restaurering efter Generalforsamlingen.

Med hensyn til Generalforsamlingens 
dagsorden er denne omdelt sammen med 
en faksimile udgave af Ripenser- Bladets 
første nummer.

Som dirigent for forsamlingen vil besty
relsen foreslå Knud Andersen, der er stu
dent fra 1951, og som i mange år har været 
tandlæge her i Ribe.

Der var ikke andre forslag, hvorefter for
manden overdrog ledelsen af Generalfor
samlingen til Knud Andersen.

Knud Andersen indledte med at takke for 
valget og konstatere, at Generalforsam
lingen var lovlig, idet den var indvarslet i 
henhold til vedtægterne ved opslag i 
Ripenser-Bladet, der udkom 1. februar. 
Han gik herefter videre til 1. punkt på 
dagsordenen:

Formandens beretning
Ripenser-Samfundet lever i bedste velgå
ende og forsamlingen skal derfor ikke 
vente at denne beretning kommer til at 
afsløre dramatiske interne eller eksterne 
stridigheder, som kan skade foreningens 
overlevelse på længere sigt.

Vi nærmer os foreningens 100 års jubi
læum og i år har vort blad 90 års fødsels
dag. Foreningen har vist sin evne til over
levelse, og det skyldes nok i mindre grad 
de vekslende bestyrelser, end det incita
ment der er kommet fra en trofast med
lemsskare, som har givet støtte til at opret
holde foreningens formål, at fremme kon-
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takten mellem tidligere elever på Kate
dralskolen.

Det er naturligt at bruge medlemsan
tallet som en målestok for tilslutning til 
foreningen.

Vi har takket være vor sekretær Preben 
Husteds energiske indsats et ganske klart 
overblik over bevægelserne i medlems
skaren.

Vi ved således at der er 5432 nulevende 
tidligere elever som er udgået fra skolen 
med en afsluttende eksamen. Af disse er 
1992 betalende medlemmer af foreningen 
svarende, til 37 %. Ikke overraskende fin
der vi størst tilslutning hos de ældre år
gange, vekslende noget fra årgang til 
årgang. Eksempelvis er årgang 95 repræ
senteret med en medlemsprocent på 28 %. 
1 årets løb har 49 indmeldt sig i forening
en, som til trods herfor har oplevet en 
svag tilbagegang. Til en vis grad måske er 
det selvforskyldt og kan henføres til en 
mere kontant fremfærd, hvis man kan 
bruge dette udtryk i denne sammenhæng, 
med skyldnere af kontingent. Sidste års 
studenterårgang var 139 og de vil modta
ge bladet gratis det første år. Derefter sen

des en opkrævning på halvt kontingent og 
tilbud om et egentlig medlemskab i de føl
gende 5 år. Der er grund til at overveje om 
dette skal følges op af en mere målrettet 
indsats, da der er relativt ringe positiv 
respons på denne henvendelse. Med de 
kommende store studenterårgange på 
omkring 130 er medlemspotentialet jo 
betydeligt.

Ripenser-Bladet er udkommet i det 
sædvanlige antal numre. Der har tidligere 
været fremsat forslag om, af økonomiske 
grunde at reducere antallet af numre, men 
bestyrelsens opfattelse at færre numre 
måske kunne svække interessen for for
eningen ved at signalere en nedsat aktivi
tet. Vi styrkes i denne formodning ved det 
betydelige antal positive tilbagemeldinger 
vi har modtaget. Vor redaktør Henrik 
Præstholm gør sig betydelige anstreng
elser for at tilvejebringe balance mellem 
aktuelt stof fra Ribe og stof som vedrører 
foreningens aktiviteter. Som det vil fremgå 
af regnskabet er udgivelsen af bladet abso
lut den post som dominerer udgiftssiden, 
men det er bestyrelsens opfattelse, at vi 
har en meget gunstig aftale med trykkeri-

Der i M&r
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et, som indebærer at trykkeudgifter kun 
har udvist en beskeden stigning. På grund 
af portoudgifterne besluttede bestyrelsen 
allerede for et par år siden at reducere 
sideantallet, med undtagelse af Jubilar
nummeret. Der udsendes 2030 eksempla
rer af hvert nummer af bladet.

Bladet fylder som omtalt 90 år i år. Jeg 
kan afsløre at redaktøren i den forbindelse 
markerer dette ved lanceringen af et spe
cielt nummer.

Ifølge vor adresseefterforsker Hans Erik 
Christensen var der i 2005 i alt 902 tidlige
re elever, som havde mellem 10 og 75 års 
jubilæum. Af disse var 38 % medlemmer af 
foreningen. Vi havde langt de fleste adres
ser, men det lykkedes trods ihærdig ind
sats fra vore kontaktpersoner ikke at finde 
frem til alle. I 2006 er antallet af jubilarer 
871 heraf bidrager 10 års jubilarerne alene 
med 120.

Arbejdet med at finde frem til jubilarer
ne er dog lettet betydeligt efter færdiggø
relsen af vor database, men i sidste ende 
er det stadig kontaktpersonerne fra de 
enkelte årgange, som må tage det sidste 
slæb. Vi bringer vor bedste tak til kontakt
personerne. Uden dem vil arbejdet ikke 
kunne præsteres.

Et andet kontaktorgan til tidligere ele
ver er vor hjemmeside ripensersamfun- 
det.dk, som har flere formål. Udover at 
hjemmesiden bringer information om for
eningens aktiviteter, anvendes den til ind
meldelser, adresseændringer og til nedta- 
gelse af skemaer til legatansøgninger. Der 
har været 2800 besøg på forsiden, men vi 
kan også se, at der har været mange, som 
har kigget på opslagstavlen - desværre for
gæves, idet der ikke har været så mange 
opslag at kigge på. Vi har for nylig om 
døbt stedet til Kontaktforum, som mulig
vis bedre beskriver formålet med stedet. 
Jørgen Kellermann er ansvarlig for hjem
mesiden og dens grafiske udformning.

Herudover bestyrer Jørgen Kellermann 
arkivet, som i årernes løb var svulmet 
meget op. Vi har skønnet at ikke alt var af

en sådan betydning for eftertiden, at det 
for enhver pris måtte bevares. Da ansvaret 
herfor er formandens har jeg sammen 
med Jørgen nøje gennemgået arkivalier
ne, som nu er reduceret meget betydeligt, 
hvilket skulle kunne medvirke til at det bli
ver lettere at finde afløsere til arkivarjob
bet, som ellers kun ville kunne bestrides 
af folk med rummelige kælderlokaler. For 
fremtiden vil kun emner af egentlig rele
vans for foreningen indgå i arkiverne.

Årets translokation fik et meget vel
lykket forløb. Vejret var med os og stem
ningen under translokationen og den 
efterfølgende reception var høj. Besty
relsen har drøftet nogle ændringer i for
bindelse med den praktiske afvikling af 
arrangementet på grund af den store til
strømning og deraf følgende trængsel. 
Ved næste års reception vil vi foretage 
nogle ændringer af bordopstilling og 
udskænkningssteder for at lette adgangs
veje og betjening af de mange deltagere.

En af jubilarerne, Arne Hansen, student 
fra 1945 har skænket et nyt legat til sko
len med en grundkapital på 1 million kro
ner. Legatet bærer betegnelsen "Ripenser- 
Samfundets jubilæumslegat". I legatudval
get sidder rektor, en repræsentant fra sko
lebestyrelsen og lærerforsamlingen samt 
formanden for Ripenser-Samfundet. I for
bindelse med min tale til studenterne var 
der lejlighed til at overrække legatet til 
rektor i Arne Hansens nærvær. Desværre 
døde Arne Hansen pludseligt en måned 
efter translokationen.

I 2005 uddeltes af Niels Lauridsens og 
hustrus legat 6 portioner. Legatudvalget 
består af Kirsten Griinield, Peter Lungholt 
og undertegnede. Som bekendt skal lega
tet ifølge fundatsen uddeles til fattige og 
flittige studenter. Denne bestemmelse har 
indebåret at uddelinger fra legatet ikke 
har været skattepligtige. Vi er imidlertid 
blevet informeret om, at dette er sket ved 
en fejl fra myndighedernes side. Efter en 
ihærdig indsats fra samme myndigheder i 
denne betydningsfulde sag og efter frug-
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tesiøs korrespondance fra formandens 
side må vi nu desværre pålægge legat
modtagerne at svare skat af deres tilde
ling. I forvejen er udbyttet mindsket på 
grund af de herskende konjunkturer.

Undertiden bliver jeg som formand 
kontaktet af pårørende til afdøde med
lemmer. Det er naturligt at man veksler 
nogle ord om vedkommendes ofte lange 
og indholdsrige tilværelse herunder til
knytningen til skolen og foreningen. Det 
er berigende og bekræftende for arbejdet 
som formand.

Jeg vil nu oplæse navnene på de elever 
fra Katedralskolen som er afgået ved 
døden i det forløbne år. Under oplæsning
en vil jeg bede forsamlingen rejse sig.

R. 25 Anna Stouge (f. Sørensen)
S. 28 Gete Rydinger
5.29 Thomas Vrang
5.30 Erik Westergaard 
R.30 Doris C. H. Lund 
R.32 Jacob Ravn
R.34 Carl Aage Toft 
R.35 Tove E. Christensen 
R.35 Carl R. Thomsen
R. 35 Anna Lise Petersen (f. Kittelmann)
R 35 Gunnar Lund
S. 38 Margrethe Lütken
R. 38 Elisabeth Finsen
S. 39 Poul Henrik Hald Larsen 
S.39 Johannes Lindegaard
R. 40 Dorthea Brünnich
S. 42 Kirsten Husted Christensen

(f. Nielsen)
R.43 Jes Havemose
R. 43 Marie Svendsen (f. Aarhus)
S. 44 Olga Høy-Hansen
R. 44 Andrea Johannsen(f.Pedersen)
S. 45 Arne Hansen
S.45 Inger Margrethe Ehlers-Jensen 

(f. Frosch-Hansen)
R.45 Karl Puggaard 
R.47 Karen Marie Sørensen 
R.49 Ole Rosbo
R. 50 Else Nielsen
S. 50 Karen Marie Sørensen
S.55 Maria Alnor(f. Hansen Nybro)

R.55 Kristian Smed Kristensen 
R.55 Kai-Ove Andersen
R. 58 Hanne Meinel-Andersen (i. Skov)
S. 60 Axel Hansen Carl
S.60 Jan Peter Hjarnø (Knudsen)
R.60 Hanne Dau Schnor (f. Kristensen)
R. 60 Preben Rosted
S. 65 Christian Bonde
S.65 Lene Axelsen (f. Bruun)
S.80 Gert B.Andersen
S.85 Rene Rossavik
S.96. Christian Holgaard Levring

Æ ret være deres minde!

Ved afslutning af min beretning vil jeg 
benytte lejligheden til at takke alle, som i 
årets løb på forskellig måde har bidraget 
til foreningens aktivitet. En særlig tak til 
en meget aktiv bestyrelse, som har gjort 
formandshvervet til en glæde.

KwMif ITi/haw ÆasirM))

Ingen havde bemærkninger til forman
dens beretning, som således blev enstem
migt godkendt.

Dirigenten gav herefter ordet til kassere
ren, Kirsten Griinfeld, som gennemgik det 
reviderede driftsregnskab for 2005. Det 
viste et overskud på 13.892,00 kr. (se side 
71).

Der var ikke bemærkninger til regnska
bet, der blev godkendt af forsamlingen.

Herefter gennemgik hun Understøttelses
fondens reviderede regnskab for 2005, 
som viste et underskud på 65,74 kr. (se 
side 74).

Kirsten Griinfeld bemærkede, at fon
dens kapital pt. står på en bankkonto efter 
udtrækning og at den snarest skal place
res på en bedre måde.

Et medlem bemærkede, at genplace
ring burde have været foretaget før ud
trækningen.

Forsamlingen godkendte herefter regn
skabet.
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Endelig gennemgik kassereren forsiag tii 
budget for 2006. Forsiaget, herunder uæn
dret kontingent, biev godkendt af forsam
lingen uden bemærkninger (se side 73).

Der var ikke indkommet forsiag fra med- 
iemmer tii behandling på generalforsam
lingen.

Forsamlingen genvalgte enstemmigt og 
med applaus formanden, Knud William 
Kastrup.

Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg. 
De blev ligeledes alle genvalgt.

}
[ J- ^
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Bra?M7M!Mg riste i & Mater meit ew &/ i^reMfar^a i  700-taltet.

Conny Rom Petersen blev nyvalgt som 1. 
suppleant og Peter Lungholt blev genvalgt 
som 2. suppleant.

Revisorerne Merete Lindqvist og Knud 
Juel, samt revisorsuppleant Kirsten Hinge- 
berg Larsen blev alle genvalgt.

Der var ikke emner til behandling under 
eventuelt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og 
orden og erklærede Generalforsamlingen 
for afsluttet.

77. Præsfftolw

Efter generalforsamlingen fortalte Torben 
Bramming levende om Tårnborg og 
husets historie. Der er en række berø
ringspunkter til Katedralskolen gennem 
århundrederne. Bente Bramming viste 
rundt og fortalte om planerne for anven
delse af lokalerne. Der kan på Tårnborgs 
hjemmeside findes svar på næsten alle 
spørgsmål i relation til huset og institutio
nen. Der er link fra Ripenser-Samfundets 
hjemmeside.

Dagen afsluttedes med servering af en 
meget velsmagende "vintersuppe" fra re
staurant Kolvig i de hyggelige rum i stue
etagen.



71

RIPENSER-SAMFUNDET

Driftsregnskab for perioden 1/1 -  31/12 2005 

INDTÆGTER

K ontingent i ,  1746 m edlem m er 191.389,51
K ontingent 2, 140 m edlem m er 7.000,00
Ekstrabidrag 840,00
R enter (netto)_________________________________________ 5.303,75

Indtæ gter i alt 

U D G IF T E R

204.533,26

Bladet:
Trykning 90.397,50
D istribution 57.136,90
Redigering 3.596,50
-A nnonceindtæ gter -3.550,00

Bladet i alt 147.580,90
A rrangem enter 29.183,55
K ontingentopkræ vning 9.685,25
A rkiv
K asserer 25,00
Sekretær 818,06
Form and 747,50
N æ stform and -

A dresseefterforskning -

D iverse gebyrer, re jser m .m. 2.240,50
H jem m eside 360,50

U dgifter i alt 190.641,26

Årets overskud 

Status pr. 31/12 2005

13.892,00

AKTIVER

K assebeholdning 1.628,75
Indestående på girokonto 61.452,37
Indestående i bank 185.439,48
V æ rdipapirer * -

O rganisationsm anualer 1,00

(187.000) 
( 10.000) 
(  1.000) 
( 3.500)

(201.500)

(150.000) 
( 25.000) 
( 15.000) 
( 200) 
( 200) 
( 900)
( 500)
( 300)
( 2 .200) 
( 6.500) 
( 700)

(201.500)

248.521,60
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PASSIVER

K apitalkonto
O verskud
Kurstab

236.260,58 
] 3.892,00 

- t .630,98

248.52 t , 60

A tterød den 2^ /2  2006

Foranstående regnskab, som  vi har revideret, er i overensstem m etse m ed foreningens bogføring  og 
vedtægter. Som ted i revisionen har vi:

afstem t kasse-, bank-, giro- og væ rdipapirbehotdningem e.
- kontro tteret registrering  a f  m edtem m em es ekstrabidrag.
- sam m enhotdt m edtem skontingentindtæ gtem e m ed foretiggende indtæ gtsbitag.
- sam m enhotdt udgifterne m ed foretiggende dokum entation sam t kontrotteret den 

anvendte udgiffsspecifikation.

K øbenhavn den 2006 K øbenhavn den ^  2006

M erete Lindqvist K nud Juet
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RIPENSER-SAMFUNDET

Bestyrerens fors!ag ti) budget 2006 

INDTÆGTER

K ontingent, gruppe i ,  i 750 m edlem m er å UO kr. 
K ontingent, gruppe 2, 150 m edlem m er å 50 kr. 
Ekstrabidrag 
Renteindtæ gter

192.500 kr.
7 .500 kr. 
1.000 kr.
3.500 kr.

Indtæ gter i alt 204.500 kr.

UDGIFTER

Bladet:
Trykning 96.000 kr. 
D istribution 60 .000 kr. 
R edigering 4 .000 kr. 
- A nnonceindtæ gter - 6 .000 kr.

B la d e tia l t
A rrangem enter
K ontingentopkrævning
A rkivar
K asserer
Sekretær
Form and
N æ stform and
A dresseefterforskning
D iverse, gebyrer, rejser m  m
H jem m eside

154.000 kr. 
30.000 kr. 
10.500 kr. 
2 .500 kr. 

200 kr. 
900 kr. 
500 kr. 
300 kr.

1.000 kr.
4 .000 kr. 

600 kr.

U d g if te r ia lt 204.500 kr.

Til 100-års jubilæ um  henlæ gges 10.000 kr.
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RIPENSER SAMFUNDET
ÅRSREGNSKAB FOR RIPENSER-SAMFUNDETS UNDERSTØTTELSESFOND 2005 

INDTÆGTER
Bidrag tit UF 
Renter, netto 5.052,26

ta t t 5.052,26

UDGIFTER
U ddett tegat 5.000,00
G ebyrer t t8 ,0 0

t att 5. U  8,00

Årets underskud 65,74

Status pr. 31/12 2005

AKTIVER
tndestående på bankbog 100.9) 9,97

100.9 [9,97

PASSIVER
K apitatkonto, prim o satdo t0 2 .5 7 9 ,t2
Kurstab - t.5 9 3 ,4 t
U nderskud -65,74

A tterød den AZ/ 3. 2006

10 0 .9 19,97

K irsten G rünfetd

O venstående regnskab h ar vi revidere t og fundet i orden, idet vi har kontro iieret atie behoidninger, 
gennem gået b itagene sam t konstateret korrekt sam m enhæ ng m ettem  indgåede gaver fra R ipenser- 
Sam fundet og R ipenser-Sam fundets titgodehavende.

K øbenhavn den 3 ^  p? 2006 K øbenhavn den 2006

M erete Lindqvist K nud Juet



75

Grundlagt 1848

A K T IE S E L S K A B E T  R )B E  JE R N tN D U S T R !



Returneres ved varig adresseændring

S) " Q ! T ) -------(j

PP D A N M A R K

Afsender:
Ripenser-Samfundet 
v / Preben Husted 
StormøHevej 26 
4600 Køge

Foreningens organisation
Formand
Kn. William Kastrup, s.54
Eskemosegårdsallé 27
3460 Birkerød 45 81 09 50
kwk@dadlnet.dk
Næstformand
Povl Dons Christensen, s.65
Carstensgade 22
1770 København V 33 25 55 75 
pdc@privat.dk
Kasserer
Kirsten Griinfeld, s.62 
Rønne Allé 15A
3450 Allerød 48 17 63 08
giro 106-6676

Preben Husted, s.81 
StormøHevej 26
4600 Køge 56 63 36 26
p.husted@mail.dk
Arkivar

283(fvJum̂   ̂ 45 85 30 15
kellermann@mail.dk
Adresseefterfiorskning
Hans Erik Christensen, s.65 
Flinterenden 6, 5.th. 32 95 84 95
2300 Kbh. S. fax 32 95 84 96

Redaktør
Henrik Præstholm, s.60 
Klostergade 3
6760 Ribe 75 42 02 41
ribekloster@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Meisen Wéstergaard, s.55
Mikkelborg Allé 7
2970 Hørsholm 45 86 56 96

Hanne Krag Fugleholm, s.84
Christiansholms Parallelvej 3
2930 Klampenborg 39 96 96 97
fugleholm@mail.dk
Suppleanter
Conny Rom Petersen
Højbjerggårdsvej 18
2840 Holte 45 42 42 89
connypetersen@post.cybercity.dk
Peter Lungholt, s.62
Asylgade 12
4000 Roskilde
Revisorer
Knud Juel, s.71
Kristianiagade 22,5.th
2100 København 0  39 90 80 42
Merete Lindqvist, s.76
Århusgade 94,4.th
2100 København 0  35 55 32 71
Revisorsuppleant
Kirsten Hingeberg Larsen, r.65
Sdr. Boulevard 34, l.th.
1720 København V 33 21 16 25

Indmeldelser/
adresseændringer
Sekretæren, hjemmesiden 
eller e-mail.

Kassereren. Giro 106-6676
Foreningens e mail adresse:
ripensersamfundet@
ripensersamfundet.dk
HJEMMESIDEN
www.ripensersamfundet.dk
Webmaster: Arkivaren

RIPENSERBLADET

Henrik Præstholm, s.60 
Klostergade 3
6760 Ribe 75 42 02 41
ribekloster@stofanet.dk
Ripenser-bladet udkommer 
4 gange årligt og udgives af

en forening af
tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende 
og tidligere lærere.
Eftertryk af artikler kun efter afta
le med redaktionen.
Reklamationer over ikke modtaget

dimitendårgang, fulde navn og 
adresse.

mailto:kwk@dadlnet.dk
mailto:pdc@privat.dk
mailto:p.husted@mail.dk
mailto:kellermann@mail.dk
mailto:ribekloster@stofanet.dk
mailto:fugleholm@mail.dk
mailto:connypetersen@post.cybercity.dk
http://www.ripensersamfundet.dk
mailto:ribekloster@stofanet.dk
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N o r d e o ^

D/n /oRa/e K øbm and;

LA R S'
Sønderportsgade 24 

6760 Ribe 
Tlf. 75 42 00 49

Ribe afdeling
Seminarievej 8 - 6760 Ribe 

Tlf. 75 41 11 11

3J9c!g^tup
'7 HOTEL

RESTAURANT 
TORVET 
6760 RIBE 
TLF. 75 42 07 00

Overdammen 8 6760 Ribe 
Teiefon 75 42 28 30

PRØV VORES
Æ&D PORTVINS-  ̂

MARINEREDE 
FRUGTER ,t̂, tt.. -- '

gør det du er bedst til

det gør vi
D a n s k e

S+mtnadwv*! 1,6700 Ribe 
TLF. 75 4211 00
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Ribe Katedralskoles 
Translokation 2 0 0 6
finder i år sted

FREDAG DEN 2 3 . JUNI KL. 10 .00 .
i skolegården. Kun i tilfælde af regnvejr flyttes højtideligheden indendørs, d.v.s. 
ind i Domkirken. Skulle vejret være køligt eller blæsende, men tørt, foregår trans
lokationen i skolegården. Det må anbefales de kuldskære ikke at være for som
merligt klædt. Translokationen varer ca. 2 timer.

Som tidligere stiller skolen også i år Rundgangen til rådighed for Ripenser- 
Samfundets jubilarreception, der Onder sted umiddelbart efter translokationen.

Studenterne kan deltage i receptionen, indtil de ca. kl. 12.30 skal fotograferes, og 
derefter kører de ca. 12.50 fra skolen i hestevogne ud på den store glædes-tur.

Til receptionen indbydes herved
* alle årets jubilarer,
* tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
* og de nydimitterede studenter.

...
Næste blad udkommer ultimo oktober, deadline 15. oktober 2006.
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R i b e  K r ø n i k e r  ved redaktøren

Ribe VikingeCenter har fået stjerner
Ribe VikingeCenter har fået tildelt fire 
stjerner efter bedømmetse af foreningen 
DTA -  Danske Turist Attraktioner. Det 
højeste, der kan gives, er fem stjerner, så 
man er meget glade på centret. De fire 
stjerner vit betyde at turisttitstrømningen 
vit vokse, idet atte er klar over at der her er 
tale om en turistattraktion over gennem
snittet. Knuthenborg Safaripark og Tycho 
Brahe Planetariet har også fire stjerner. I 
hele Danmark er der kun 8 attraktioner, 
som har fem stjerner. Det er for eksempel 
Tivoli i København og Den Gamle By i 
Aarhus.

VikingeCentret har her først i maj haft 
det vanlige vikingemarked. Det blev et 
stort tilløbsstykke og det skyldtes ikke 
mindst det varme vejr, som vi havde i den 
periode. Der var kommet omkring 300 vi
kinger fra alle dele af landet og også fra ud
landet, især Tyskland og Holland, men 
også fra Norge, Sverige og Polen.

I de to dage markedet var åbent for be
søgende kom der mere end 4000 betalende 
gæster.

Ribe har fået røde guider
Turistbureauet i Ribe råder nu over 14 gu
ider, som gennem det seneste år er blevet 
uddannet. De bærer alle en rød jakke når 
de er i funktion. Dermed er de lette at 
kende i bybilledet og mange bliver klar 
over at de findes. De har også fungeret 
under uddannelsen og der er sket en 
mærkbar forøgelse i antallet af guidede 
ture fortæller Grethe Færch Simonsen fra 
Turistbureauet.

Det er ikke kun turisterne, der bruger 
guiderne. Flere Ribe-familier benytter dem 
også når de for eksempel holder familie
træf.

Autocamper-krigen i Ribe
Ikke alt er idyl på turistområdet. Krig er 
måske et stærkt udtryk, men det er brugt i

et læserindlæg fra en autocamper-bruger i 
JydskeVestkysten om det forhold, at der er 
kritik af, at autocampere i stort tal overnat
ter på de store parkeringspladser nord og 
syd for Ribe.

Det har der jævnligt gennem årene været 
kritik af fra Ribe Campingplads, som der
med gik glip af en del kunder. Camping
pladsen har fået nye ejere, som har gjort et 
stort arbejde med at udbygge og forbedre 
pladsen. De har været særdeles aktive, og 
deltog også i en konkurrence for iværk
sættere, hvor de desværre kun blev num
mer to. Førstepladsen ville have givet en 
million kr. i præmie!

På campingpladsen er der indrettet et 
område for autocampere, som har lidt an
dre behov end telte og campingvogne. Det 
er de pladser, som bliver brugt for lidt, man 
gerne vil have gjort reklame for og i den 
forbindelse er lidt pas på at der overnattes 
på de kommunale parkeringspladser.

Det er der som nævnt egentlig ikke så 
meget nyt i, men som en udløber af kon
kurrencen fik campingpladsen for nyligt 
besøg af erhvervsminister Bendt Bendtsen 
himself.

Den lejlighed benyttede ejerne sig af og 
spurgte ham, om han syntes det er rimeligt 
at autocampere kan overnatte på offentlige 
parkeringspladser. Han var vist nærmest 
enig i at det var uheldigt, men at det nok 
var lokalt man skal løse det spørgsmål.

Om det er korrekt gengivet ved jeg ikke 
helt, men i al fald er sagen behandlet igen i 
kommunen, som nu vil forsøge at be
grænse problemerne ved at det kun bliver 
på den sydlige parkeringsplads ved den 
gamle Tøndervej der må parkeres med 
autocampere natten over.

Der bliver desuden forbud mod campe
ring, hvilket betyder at en autocamper ikke 
må slå støttebenene ned, når der parkeres. 
Der bliver noget at se til for dem, der skal 
kontrollere. Handelsstandsforeningen øn
sker ikke kontrol!
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Området ved Domkirken 
endnu en gang
Der er stadig ikke nogen aikiaring om 
Domkirkens omgivelser og "Lindegårds 
ruinens" skæbne. Vort medlem købmand 
Arne Johansen har her på det sidste fore
slået, at ruinen hurtigst muligt jævnes ud 
og udlægges som græsplæne indtil man 
har fundet frem til den endelige løsning. 
Det bliver den ikke, for nu har vi snart en 
afklaring, så de arkæologiske undersø
gelser kan gå i gang, siger menighedsråds
formanden, der er født optimist!

Men der sker sandelig andre ting i 
Domkirkens nærhed. 1 det gamle værts
hus i "Klubbens" bygning er der indrettet 
en kunstforretning "Artizan" som drives af 
en række kunstnere, som kan leje sig ind 
på udstillings- og salgsplads, idet de også 
skal deles om at passe butikken. Der er 
også produktion i forbindelse med butik
ken, f.eks glaskunst.

Der er også åbnet et nyt galleri i områ
det. Det er den gamle sal i "Klubben". 
Galleriet drives af kunstneren Margit 
Enggaard Poulsen og ud over hendes egne

billeder vil der også være skiftende andre 
kunstneres værker udstillet.

Lige her i slutningen af maj er der blandt 
andet en udstilling med værker af Søren 
Parmo, som i de seneste år har brugt me
get af sin tid på at male glade, farverige bil
leder, som mange gerne vil købe.

Litjebjcrgct
Navnet er samlenavn for en række aktivite
ter som er og vil blive sat i gang på forskel
lige måder i området bag Skolegade og 
bygningerne af det gamle Klubbens Hotel.

Her er der med dir. Finn Kristensen i 
spidsen planer om med tiden at lave flere 
kunstværksteder og café-miljø med attrak
tive stiforbindelser.

Ud over de forannævnte to kunst-aktivi
teter er der i området for nyligt indrettet et 
lille øl-bryggeri, som primært skal forsyne 
Ribe med lokal-øl. Tre unge hånd bryggere 
har i England købt et lille anlæg hvor de 
kan brygge 400 1. ad gangen. De vil be
gynde med en brygning om ugen, men vil 
kunne udvide, hvis der er behov. Fore
tagendet kalder de Ribe Bryghus og der
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in terfto ra

Per Mathiesen 
Skolegade 2 - 6760 Ribe 

Hf. 75 42 08 33
flere linier

R/be MasMnfabnk 4/S
75 42 07 44

Ribe Afdeiing 
Saltgade 10-14 

6760 Ribe 
T)f. 76 88 67 00 
Fax 76 88 39 51
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Wer w l vif DTfWy'efg'W s:g Wort.

produceres tre sorter: blond ale, brown ate 
og black ale.

Finn Kristensen er ejer af firmaet Inter- 
Service, som i de senere år blandt andet 
har interesseret sig meget for Ribes udvik
ling med hensyn til aktiviteter for både bor
gere og turister.

I begyndelsen af juni (10. og 11.) har 6r- 
maet været den drivende kraft for gennem
førelse af en Kunst Festival i hele Ribe. Der 
er inviteret kunstnere af mange forskellige 
arter fra Skandinavien og det øvrige 
Nordeuropa. Hele byen vil blive berørt. 
Der vil blive udstillinger Gågaden, på stræ
der og pladser, i Fritidscenteret og Lilje
bjerget.

Det bliver spændende at se hvordan by
sns borgere vil tage imod de nye initiativer, 
som måske også kan være med til at sætte 
god gang i turistsæsonen.

I samme week end er der også andre ar
rangementer i byen. Lørdag den 10. er der 
'åben by", hvor Red Barnet, Ribe med start 
ra  Processionsomgangen formidler ture til 
arivate huse, haver og gårde, hvor man el- 
ers ikke har adgang. Det er årligt tilbage
vendende, og indtægterne går til forening
sns gode formål.

Der er romantik i Ribe
Det er foreningens medlemmer vel ikke 
uenige i, men også mange udlændinge er af 
den opfattelse. 12005 blev der viet 266 rent 
udenlandske par på Det Gamle Rådhus i 
Ribe ud af i alt 386 vielser. Det vil sige at der 
hver dag i snit er mere end ét borgerligt 
bryllup i Ribe. Ikke underligt at duerne ofte 
samles på Von Støckens Plads for at samle 
risengryn!

Aage Grann holder ud
Ribes legendariske vægter, Aage Grann 
fyldte i marts 85 år. Han har i 30 år hver 
sommer næsten dagligt vandret en eller 
flere aftenture med turister og andet godt
folk rundt i Ribes gader. Denne sommer er 
hans 31. sæson. Han har et par medhjæl
pere, men han vil selv fortsætte så længe 
Vorherre vil, siger han. I denne sommer er 
den ene medhjælper en ung amerikaner, 
som amoriner for nogle år siden har lokket 
til Ribe.

Om dagen er Aage Grann også en af 
Ribes røde guider, som man kan leje i 
Turistbureauet.

Ffere FrevM'^er sfefe 102...
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Boganm eldelse
Ny bog med erindringer 
om Ribe Katedraiskole
I de seneste år er der tiere eksempier på, at 
tidligere elever i erindringsboger har be
skrevet deres oplevelser fra deres tid i Ribe 
Katedralskole.

Mange af os har Hans Edvard Nørre- 
gaard-Nielsens beretninger i "Riber Ret" 
stående på nethinden.

På det allerseneste har student fra 1954, 
Erik Jørgen Hansen udsendt en erin
dringsbog, som han har kaldt "Mit 1900- 
tal". Det er en spændende bog, hvori han 
beskriver sin oplevelse af de årtier, han har 
levet med i af 1900-tallets århundrede. Det 
er jo, som han påpeger, helt afgørende for 
oplevelsen af de enkelte årtier, hvornår den 
enkelte er født. Selv er han født i 1935 i 
Bramming (e), og har således oplevet 2. 
verdenskrig der som 5 til 10 årig.

Erik Jørgen Hansens tid i Ribe Katedral
skole har han givet en meget levende be
skrivelse af, som jeg vil forsøge at få lov til 
at bringe uddrag af i bladet på et senere 
tidspunkt. Men jeg vil også allerede nu op
fordre til. at man læser hele bogen. Den gi
ver et indblik i forfatterens oplevelse af de 
årtier, som vi andre har måske ganske an
dre oplevelser af, ikke mindst afhængigt af 
vort fødselsår, men naturligvis også af en 
del andre forhold, som vi ikke selv har haft 
indflydelse på.

Erik Jørgen Hansen blev cand.polit, og 
har i sit arbejdsliv i mange år været tilknyt
tet Socialforskningsinstituttet. Han har i 
alle årene været en aktiv samfundsdebattør, 
som gang på gang har påtalt ulighed i sam
fundet. Han gik på pension i 2005 efter 5 år 
som professor ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet. W

Ripenser-Bladet iylder 9 0  år
Bestyrelsen har drøftet hvorledes jubilæet 
kunne markeres, og besluttede at få lavet et 
genoptryk af det første nummer af bladet, 
der udkom som et dobbeltnummer i fe
bruar 1916.

Med støtte fra vores trykkeri kunne vi, 
som opmærksomme læsere vil have note
ret, uddele et eksemplar af dette første 
nummer af bladet ved generalforsamlingen 
den 25. februar i Ribe. Det var således kun 
deltagerne som Sk glæde af trykkeriets 
gave, men det var allerede besluttet, at 
genoptrykket skulle bringes i nærværende 
juni-nummer 2006. Det er de følgende 16 
midtersider, som eventuelt kan udtages, 
hvis man vil det.

Det er tankevækkende at læse redaktø
rens og vel især bestyrelsens prolog SI bla
det på dets første sider. De var fremsynede 
folk og udholdende. Tænk at redaktør Kai 
Rosenstand var med fra bladets begyndelse 
som redakSonssekretær og først helt måde

slippe redaktøropgaven i sommeren 1971, 
hvor han blev syg og senere døde sidst på 
året.

Da Ripenser-Samfundet blev stiftet i 
1912 var der nogle af de ældste medlem
mer, som nedskrev beretninger om deres 
skoletid i Ribe Katedralskole. De blev trykt 
og vel uddelt eller solgt til samfundets 
medlemmer. De er spændende og interes
sante. En af dem beskriver forholdene 
mens skolen lå i Skolegade lige over for 
Domkirken. Beretningerne findes i vores 
arkiv, og vil kunne ses ved henvendelse til 
arkivaren.

Der er op gennem alle årene jævnligt be
retninger om skoleoplevelser fra forskel
lige af Ripenser-Samfundets medlemmer. 
Redaktørerne af det første nummer opfor
drede, som I kan læse, medlemmerne til at 
levere stof m.m. til bladet.

Den opfordring vil den nuværende re
daktør gerne gentage!



M E D L E M S B L A D F O R  R ! P E N S E R - S A M F U N D E T .

Nr. 1—2 / Februar 1916. 1. Aargang.

1Ripen8 er=Bta&et.
ENNEM Udsendelsen af dette Nummer af Ripenser-Bladet prøver 

Ripenser-Samfundet paa noget i Skolesamfundenes Historie hid
til ganske ukendt: Udgivelsen af et Medlemsblad. Om Forsøget 
har nogen Mulighed for at kunne lykkes, afhænger først og frem

mest af den Tilslutning, Bladet maatte Unde hos Læserne. Det er hidtil 
lykkedes Samfundet at samle og beholde en trofast Medlemskreds, der i 
Størrelse saavidt vides overgaar de øvrige Skolesamfund. Til denne tro
faste Medlemskreds henvender Bladet sig nu og beder dem, der er rige i 
Aanden, at skrive i Bladet om alt det, der som gode Ripensere ligger dem 
paa Hjærte, og det beder dem, der er rige paa Gods, understøtte Bladet 
økonomisk. Samfundets Bestyrelse modtager med den største Taknemlighed 
ethvert Bidrag, stort eller lille, til Bladets fortsatte Udgivelse. Kun der
igennem vil Bladet kunne opfylde sin Mission: at blive et gennem Aaringer 
fortsat, fra en famlende Begyndelse til stedse større Fuldkommenhed ud
viklet, fast Bindeled mellem alle de mange, der med Rette føler sig i Tak
nemlighedsgæld til Ribe og Ribe Skole. Det vil da i Overensstemmelse med 
sit Formaal kunne bringe os alle Bud om alt, hvad der sker og er sket i



vor gamle By og vor unge Forening, og det vil blive det Sted, hvor alle 
Ripensere mødes til Drøftelse af Byens, Skolens og Samfundets Velfærd.

Barnet har nu set Lyset og har faaet sit Navn. Det staar nu til Ripenser- 
Samfundets Medlemmer at gøre det ligesaa gammelt, ligesaa vidtskuende 
og ligesaa tillokkende som den By, hvis Navn det bærer.

R ib e  K a t e d r a l s k o le .

S k ø n t S k o leb y g n in g en s  B e lig g en h e d  f ra  d e n s  S tif te ls e  (13 . 6. 1145) h a r  væ ret 
r e t  sk if te n d e , tæ n k e r  s ik k e rt de  fleste  M e d lem m e r a f  R ip e n se r -S a m fu n d e t p a a  
d en  S k o le , d e r  b lev  h ø jtid e lig  in d v ie t den  5. S ep tb r . 1856, og  k u n  de æ ld re  M ed
lem m er e r in d re  e n d n u  d en  g am ie  K a te d ra lsk o le , d e r  h av d e  s in e  sp a r ta n s k e  L o 
k a le r  (u d e n  K ak k e lo v n e  i de eg e n ttig e  K la s se v æ re ls e r ! )  i E je n d o m m en  re t  ves t 
fo r D om kirken .

S k o len  b lev  i 1855— 56 b y g g e t p a a  en Del a f  G ru n d e n  til d en  g am le  E je n 
dom  ^ P u g g a a rd g , som  B iskop  K r is tje rn  i 1298 h av d e  fo ræ re t S k o len , og h vor 
S k o len  ¡øv rig t o m tre n t h av d e  lig g e t i d e t 14de A a rh u n d re d e .

S e lv fø lg e lig  v a r  d en  B yg n in g , S k o len  Hk i 1856 lig e fre m  s-storg og ^ p ra g t
fu ld ^ . D en in d e h o ld t 7 K la sse v æ re lse r , L æ re rv æ re lse , N a tu rh is to r isk  M u seu m , 
F y s isk  K ab in e t, R e k to rs  V æ re lse , S y n g e sa l og  G y m n a s tik sa l. L æ re rs ta b e n  b es to d  
a f  R e k to r  og 8  L æ rere .

D en s to re  og p ra g tfu ld e  B y g n in g  b lev  im id le rtid  en M e n n e sk e a ld e r  e f te r  fo r 
lille , og  U d v id e lse r  h a r  d e r fo r  a t te r  og a t te r  fu n d e n  S ted . 1887 b lev  sa a le d e s  
d en  sy d lig e , i 1888 d en  n o rd lig e  F lø j fo rsy n e t m ed  en  an d en  E ta g e , og  se lv e  
G y m n a s tik lo k a le t b lev  u d v id e t. S k o len  Hk C e n tra lv a rm e .

1905 g ik  d en  g am le  R ek to rb o lig  ud  a f  S a g a e n  (s .P u g g aard g ) og  b lev  ti! 
S lø jd - og H a a n d g e m in g s lo k a le . D en b lev  d e rp a a  i 1913 om b y g g et og re s ta u 
re re t, hv o rv ed  S k o len  Hk to læ nge tiltræ n g te  L o k a le r  til F ysik - og K e m iu n d e r
v isn in g . 1 1914 in d re tte d e s  en  s to r  G y m n a s tik sa l v in k e lre t p a a  SydR øjen , h v o r
ved  B ib lio tek e t o p n a a e d e  en b e ty d e lig  U dv idelse . S k o len  in d e h o ld e r  s a a ie d e s  n u :  
11 K la sse v æ re lse r , 4  a n d re , s to re  U n d e rv isn in g s lo k a le r , R e k to rv æ re lse , L æ re r
v æ re lse , S y n g e sa l og 2  G y m n a s tik sa le .

E le v a n ta lle t h a r  n a tu r lig v is  v æ re t re t  sk if te n d e . D et v a r  sa a le d e s  i en  R æ kke
a f  A a r  60— 70, m en  g ik  n ed  e f te r  K rig en  i 1864 og v a r  i 1874 k u n  33. (A n 
ta l le t  a f  S tu d e n te r  i 1875 v a r  E e n !)

D e re f te r  s te g  A n ta lle t lan g so m t, in d til d e t  i 1889 n a a r  101. C a . 100 e r  
d e r e f te r  A n ta lle t lige til 1903, d a  A lm en sk o le lo v en  a a b n e r  k v in d e lig e  E le v e r A d 
g an g . 1 1909 b eg y n d es  m ed  179 E le v e r, og i D ecbr. 1915 tæ lle r  S k o len  213  E lev er, 
h v o ra f  59  P ig er.

A n ta lle t a f  S k o len s  E m b ed sm æ n d  g ik  o g sa a  lid t ned  e f te r  1864 o g  v a r  i
1874 R e k to r  og  7 L æ re re , m en  a lle re d e  i 1884 e r  d e r  9 L æ rere , og  n u  Hndes
fø lg en d e  S t a b * ) :  R ek to r, 4 O v erlæ re re , 8  A d ju n k te r , 1 G y m n a s tik læ re r  (S i-

* )  R e k to r  N ie lsen  (L a tin  og T y sk ) , O v e r læ re r  A m o rsen  (M a te m a tik , R egn ing , 
N a tu r læ re ) ,  O v e r læ re r  D ybdal (D a n sk , H is to r ie , T y sk ) , O v e r læ re r  B ech 
(L a tin , O ld tid sk u n d sk a b , H is to r ie ) ,  O v e r læ re r  K n u d sen  (T y sk , G eograH , 
S an g , S k r iv n in g ) , A d ju n k t H ø s t  (M a te m a tik , R egn ing , N a tu r læ re ) ,  A d ju n k t 
B loch  (R e lig io n , D an sk , F ra n s k ) , A d ju n k t R e incke (T y sk , F ra n sk , H is to rie , 
T egn in g , S lø jd ) ,  A d ju n k t, F rk . W u ls te n  (E n g e lsk , D a n s k ) , A d ju n k t C h r is t ia n 
s e n  (H is to r ie , M a tem a tik , N a tu r læ re ) ,  A d ju n k t N ø rre g a a rd  (D a n sk , H is to r ie ) ,  
A d ju n k t W an g  (G eograH , N a tu rh is to r ie , N a tu r læ re ) ,  A d ju n k t Je n se n  (G ræ sk , 
H is to r ie  og D a n sk ).
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m o n se n ) , i do. L æ re rin d e  (F rk . M u n ck ) og 1 H a a n d g e rn in g s læ re rin d e  (F rk . 
F o rs b e rg ) .

A ite red e  i i8 9 3  h av d e  en e n k e it kv in d e iig  E iev  fa a e t  sæ rtig  T iiia d e ise  til a t

b live  o p ta g e t i S ko len , og se n e re  (1900— 0 3 ) o p n a a e d e  en k e lte , a n d re  u n g e  P ig e r  
lig n en d e  T illad e lse . F o rb e re d e ls e sk la s se rn e , d e r  i m an g e  A ar h av d e  h a f t  L o k a le r 
p a a  S k o len , m a a tte  ry k k e  b o r t i 1903.

1878 a fh o ld te s  fø rs te  G an g  R e a le k sa m e n  a f  la v e re  G rad , og i 1880 do. a f
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h ø je re  G rad . M a te m a tisk -n a tu rv id en sk ab eh g  A rtium  h a r  S koten  a fh o id t siden  1898. 
[ i 9 t 6  b iiver d e r  an tag e lig  f ra  R ibe Skoie d im itte re t 26 S tu d e n te r  (9  p a a  den 
k ia ss isk -sp ro g iig e  L inie og i7  p aa  den m atem a tisk -n a tu rv id en sk . L in ie) —  a ltsa a  
p aa  4 i A ar en F rem g an g  p aa  25. T em pora m u ta n tu r!

C. A m o r  s  e n.

O v e r læ r e r  J ø r g e n  M ø r c h  S e c h e r .

Budskabet om, at Overiærer Secher fra sidste Skoieaars Afstutning 
har trukken sig tiibage fra sin Gerning ved Skolen i Ribe, vil vække mange 
Minder til Live hos hans gamle Elever, Minder om Timer, der vel kunde 
være prægede af de Konsekvenser, som daarlig Forberedelse til en dygtig 
Lærer naturligt medfører, men dog Timer, som for alle staar som den 
største og værdifuldeste Oplevelse, Livet ved Skolen i Ribe førte med sig.

Husker jeg ret, findes der i Platons Apologi den Vending om Sokrates, 
at han var som en Bremse, der af Guderne var sat paa Athen som paa 
en Ganger, der vel er stor og ædel, men tung og trængende til at vækkes. 
Det forekommer mig, at disse Ord indeholdes den mest træffende Karak
teristik af Overlærer Sechers Virksomhed i Ribe Skole. Han maatte i 
Sandhed ofte arbejde med et Stof, der fra Naturens Haand var tungt og 
trægt. Men hvor kunde han som ingen anden vække os og fylde os med 
blivende Indtryk af den græske Kulturs evige Værdier. Hvem af os mindes 
ikke den Dag i Dag den Sindets Opladthed og sjælelige Lydhørhed, hvormed 
vi første Gang modtog Apologien, hvem af os har ikke let med Aristófanes 
og i muntert Lag nynnet Anakreons Vers? Ingen vil bestride, at Overlærer 
Secher har arbejdet med sit vestjydske Stof og spillet paa vore Strenge som
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en Mester. Men ingen har ve! he!!er haft bedre Betingetser end han: attid 
optaget af sin Skolegerning som det højeste og vigtigste og dertit en Mand 
med sjældne Kundskaber og med levende Indtryk hentede fra hans Rejser 
til de klassiske Steder.

Kunsthistorien blev for os aldrig en død og unyttig Lærdom. Dette 
Fag, som han har Æren af at have indført i Skolerne, blev tilegnet gennem 
Kunstværker og Foredrag og det med en saadan Fylde, at jeg tør hævde, 
at den, der vil besøge Statens Kunstmusæum ikke let kan faa nogen bedre 
Fører end een af Sechers gamle Elever. Jeg har endogsaa oplevet at se 
Ripensere, som har opholdt sig i Hovedstaden i en Aarrække, besøge dette 
Musæum med den største Interesse. Hvis dette ikke er et Kunststykke fra 
Sechers Haand, ved jeg ikke, hvad et Kunststykke er!

Overlærer Sechers 39-Aars Virksomhed som Lærer strækker sig over 
en Periode, der har været Vidne til gentagne Angreb paa den klassiske 
Undervisning, Angreb, der som bekendt førte til Skoleloven af 1903. Men 
han har, som han udtrykte det i sin smukke Afskedstale, aldrig tvivlet om 
sin Sags Retfærdighed; det har altid staaet urokkelig fast for ham, at de 
klassiske Literaturer, i første Linie den græske, danner et fortrinligt Grund
lag for Ungdommens Uddannelse. Hans gamle Elever vil give ham Ret i 
dette og være ham taknemlige for, at han har bidraget til, at den saakaldte 
nysproglige Linie ikke er bleven indført ved Skolen i Ribe. 1 de 21 Aar, 
han har virket ved denne Skole, har han sendt mange Elever til Univer
sitetet i Kjøbenhavn, hvor de er mødte med den Respekt for videnskabelig 
Forskning, som han ved sin Personlighed, sine Bøger og Lærergerning har 
bibragt dem. Han husker endnu hver enkelt af sine Elever og følger deres 
Færd med Interesse. Det vil ogsaa glæde disse at erfare, at Overlærer Secher 
endnu, sine 68 Aar til Trods, er ligesaa aandslivlig og interesseret som før, 
og at hans Hjem heri Byen bærer Præg af den samme Gæstfrihed og 
Elskværdighed som forhen i Ribe.

J. L. B u c h .

R ip e n s e r - S a m f u n d e t s  H is t o r ie  i 9 1 2 — 1 9 1 5 .

E fte r  a t d e r g en tag n e  G an g e , m en ud en  R esu lta t, v a r g jo rt F o rsøg  p aa  
a t sam le  gam le  R ip en sere  i e t S k o lesa m fu n d , g jo rde  S tu d e n t K nud Th. Fogh i 
! 9 t l  e t n y t Forsøg , og e f te r  a t  d e r  v a r  u d se n d t e t O p raab  m ed 51 U n d er
sk r if te r  a f  k en d te  R ipen sere , ly k k ed es S ag en , og den 27. M a rts  1912 a fh o ld te s  
en k o n stitu e ren d e  G e n e ra lfo rsa m lin g  i S tu d en te rfo ren in g en , e f te r  a t 177 tid ligere  
E lever og L æ rere fra  R ibe K ated ra lsk o le  havde in d teg n e t sig  som  M edlem m er. 
E fte r  en livlig D iscu ss io n  blev d er v ed tag e t Love fo r S am fu n d e t, og som  Form and  
v a lg te s  P ro fe sso r, Dr. phil B ugen W arm ing , som  N æ stfo rm and  O verlæ rer A m orsen, 
m ed en s B esty re lsen  ¡øvrigt kom til a t b es taa  a f  stu d . m ag. B je rg e , s tu d . m ed. 
Fogh, R ed ak tø r F. v. Je s se n , Dr. phil. K inch og cand . ju r . E. S ttirup .

D en fø rs te  o rd inæ re  G en era lfo rsam lin g  a fh o ld te s  den  14. O k to b er 1912 hos 
V i ve!, hvor U n d e rs tø tte lse sfo n d e ts  V ed tæ g te r ved toges. E fte r  S p isn in g en  (d e r
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v a r  le d sa g e t a f  T a le r  og S a n g e )  h o ld t D r. ph il. K inch  a s s is te re t  a f  s in  F ru e  e t 
m eg e t in te re s s a n t  F o re d ra g  m ed  L y sb ille d e r  om  U d g ra v n in g e rn e  p a a  R hodos, 
h v o re fte r  d e r  b lev  d a n se t til Kl. 2.

D en 24. A pril 1913 h o ld te s  i C ity s  L o k a le r  en  S am m en k o m st, h v o r R e d ak tø r
F. v. J e s s e n  h o ld t e t  fo rtr in lig t F o re d ra g  om B a lk a n s ta te rn e s  p o litisk e  H is to rie  
og h a n s  O p le v e lse r  i d isse  E gne. D e re f te r  F æ lle ssp isn in g  og D ans.

D en 8. Ju n i 1913 v a r  S a m fu n d e t a f  F ru  A n n e  M a rie  C a rl N ie lsen  in d b u d t 
til a t  se  D a g m a r-S ta tu e n , fø r d en  s tø b te s  i B ro n ze , og tit S ta tu e n s  A fslø rin g  den  
24. A u g u s t a fs e n d te s  e t  T e leg ram . Til S a m fu n d e ts  æ ld ste  M edlem , H ø je s te re ts 
a s se s so r  H . L u n d s G u ld b ry llu p  d en  24. O k tb r. te le g ra fe re d e s  en  L ykø n sk n in g , 
og  p a a  A d ju n k t L a n g e s  K iste  la g d e s  en  B lo m ste rd ek o ra tio n .

D en 4. N o v em b er a fh o ld te s  den  2d en  o rd in æ re  G e n e ra lfo rs a m lin g  i C ity s 
L o k a le r. ! S te d e t fo r  P ro fe s so r  W arm in g , d e r  ikke  ø n sk e d e  G en v a lg , v a lg te s  
D r. p h il. K inch , og  i B e sty re lse n  afløste K a p ta jn  S ch iø le r  Dr. K inch . U d en fo r 
D ag so rd en e n  o p re tte d e  R o se n sta n d  e t lille  A k tieb u reau  fo r B e p la n tn in g e n  a f  en 
H e d e s træ k n in g  ved G je lsb ro . E f te r  S p isn in g en  (so m  sæ d v an lig  m ed  T a le r  og 
S a n g e ) v a r  d e r  A f te n u n d e rh o ld n in g  (S a n g e  a f  fhv. kgl. S k u e sp ille r  C a r l M ey er og 
O p læ sn in g  a f  s tu d . theo l. T ag e  K ier) sa m t D ans.

D en 2. A pril 1914 h av d e  K ap ta jn  S ch iø le r  a r ra n g e re t  en  m eg e t s to rs la a e t  
F e s t h o s  W ivel. D o b b e ltk v a rte t a f  H e re s te m m e r m ed  can d . th eo l. H o lt som  
S o lis t, d en  14 aarig e  K lav e rv irtu o s  V ic to r S ch iø le r  og  V io lin is tin d en , F rø k en  M arie  
L o u ise  S ch iø le r, lu k u llisk  M a altid , T a le r  a f  Dr. ph il. G ram , D e th le fsen , Fogh 
(A fo r ism e r  m ed  K la v e rak k o m p ag n em en t)  m . fl. og D a n s  til Kl. 3.

D en 20. O k tb r. h o ld te s  den  3d ie  o rd in æ re  G e n e ra lfo rs a m lin g  i S tu d e n te r 
fo ren in g en . 1 B e s ty re lse n  b lev  can d . ju r .  S tiiru p  afløst a f  A ss is te n t i N a tio n a l
b an k en  C . F. C h r is te n se n  og p a a  F o rs la g  a f  P o litifu ld m æ g tig  B u ch  v a lg te s  d e r  
e t  U dvalg  til a t u n d e rsø g e  den  øk o n o m isk e  og  p ra k tisk e  M ulig h ed  fo r  a t  u d 
g ive e t  M ed lem sb lad . D e re f te r  h o ld t P ro fe s so r  W arm in g  F o re d ra g  om  L am arck  
og D arw in , og ved B o rd e t h o ld te s  bl. a. T a le r  a f  P ro p r ie tæ r  N yholm  fo r B lad e t, 
Fogh  fo r  R u s se rn e  (p a a  V e rs )  og  B o rg m e s te r  F ers lev  fo r R ibe.

D en 21. A pril 1915 h o ld te s  d e r  B a l i C ity s  S e lsk a b s lo k a le r  m ed  A fte n u n d e r
h o ld n in g  a f  K o n c e rtsa n g e rin d e  F ru  K aren  P ry tz , can d . ju r .  H a ra ld  P ry tz  (H o lb e rg -  
O p læ se r)  og  P ia n is te n  H a n s  A lm dal. M ad en  v a r  d aa rlig , m en  H u m ø re t som  sæ d 
v an lig  god t, og T a le r  og S a n g e  fu lg te  h u r tig t e f te r  h in an d en . Som  V æ rt fu n g e re d e  
P o litifu ld m æ g tig  B uch , d e r  i M e llem tiden  i h a n s  E g en sk ab  a f  S u p p le a n t v a r  ind- 
t r a a d t  i B e s ty re lse n  i S te d e t fo r R e d ak tø r  F. v. J e s s e n . P a a  sa m m e M aad e  v a r  
s tu d . m ag . R o sen sta n d  in d tra a d t  i S te d e t fo r  B je rg e .

T ro d s  S a m fu n d e ts  rin g e  A lder h a r  d e t u d fo ld e t en  re t  o m fa tte n d e  lite ræ r 
V irk so m h ed . 1 F e b ru a r  1915 u d se n d te s  fø rs te  H æ fte  a f  M e d d e le lse rn e , in d e 
h o ld en d e  S k o le e r in d rin g e r  a f  fhv. H ø je s te re ts a s s e s so r  H . L un d  og In g en iø r  J . 
A n d ersen  sa m t en  T a le , som  Ja c o b  A. R iis h o ld t i R ibe K a te d ra lsk o le . V ed 
N y ta a rs tid  1916 u d se n d te s  H e jm d a ls  Ju b ilæ u m ssk rif t , og  nu  ko m m er M e d lem s
b lad e t. A lt i a lt  m e n e r  vi a t k u n n e  væ re  v o rt A rb e jd e  g ennem  de  fo rlø b n e  3 A ar 
b e k en d t og h a a b e r , a t  M ed lem m ern e  vil g ø re  d e re s  til a t  h jæ lp e  os m ed  F o r t
sæ tte lsen .

K n u d  Th. F o g h .
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R ip e n s e r - S a m f u n d e t s  s i d s t e  M ø d e .

M an d ag  den 18. O k to b er 19)5  a fh o ld t R .-S. sin  4de o rd en tlig e  G e n e ra lfo r 
sa m lin g  i C ity s L okaler. E f te r  a t  S tif tsp ro v s t P e d e rse n  v a r  v a lg t til D irigen t, 
a f la g d e  F o rm a n d en  B e re tn in g , u n d e r  hv ilken  han  bl. a. m ed d e le te , a t  F ru  H ø je s te 
re ts a s se s so r  L un d  a f  s in  a fd ø d e  M an d s B ib lio tek  h avde sk æ n k et R .-S. en S a m 
ling  Love og A n o rd n in g e r m ed L ø fte  om s ta d ig  a t  k o m p le tte re  denne. (D en n e  
L o v sam lin g  u d la a n e s  nu  til en  ju r id isk  S tu d e re n d e  fra  R ibe S k o le ) . A f K a sse 
re re n s  B e re tn in g  frem g ik , a t U n d e rs tø tte ls e s fo n d e t nu  b e lø b e r sig  til 711 K r., og 
a t  d e r  i A are ts  Løb v a r  y d e t e t  r e n te fr i t  L aan  p a a  70 Kr. De a fg a a e n d e  B e s ty 
re lse sm e d le m m e r, D r. ph il. K inch, s tu d . m ed. F ogh og P o litifu ld m æ g tig  B uch  g en 
v a lg te s , og n y v a lg t b lev  som  R e p ræ se n ta n t fo r  de y n g re  M ed lem m er s tu d . po ly t. 
T a n g -P e te rse n .

A n g aae n d e  den  a f  d e t n e d sa tte  B lad -U d v a lg  (B u ch , D e th le fsen  og R o sen 
s ta n d )  a fg iv n e  B e tæ nkn ing  u d sp a n d t d e r  sig , da  O v e rre ts sa g fø re r  P. P au lse n  
o p p o n ered e  m od F o rs lag e t, en  D isk u ss io n , d er re su lte re d e  i, a t d e r  a f  R '.-S.s K asse  
m aa  an v en d es  50 K r. til fo rsø g sv is  a t  udg ive  e t M e d lem sb lad  i 1916. D er blev 
d e rh o s  n e d sa t e t L o v rev is io n s-U d v alg , b e s ta a e n d e  a f  O v e rre ts sa g fø re r  Ju h l, B a n k 
a s s is te n t C. F. C h ris te n se n  og P o litifu ld m æ g tig  B uch.

D e re f te r  h o ld t P o litifu ld m æ g tig  B u ch  e t F o re d ra g  om R ib e r-R e tten , og m an 
sa m le d es  s lu tte lig  ved B o rd en e , hvor den  i H e jm d a ls sk r if te t  S. 63— 64 a f try k te  
S a n g  b lev  a fsu n g e n , og hv o r en  R æ kke T a le re  hav d e  O rd e t. Bl. a. ta lte  G ro s
s e re r  K inch fo r R ibe, O v e rre ts sa g fø re r  Ju h l fo r O v erlæ re r  K n u d sen , P ro p rie tæ r 
N yholm  fo r U ngdom m en , Fogh fo r  R ek to r N ie lsen , R ek to r N ie lsen  fo r  R ipenser- 
S a m fu n d e t, Dr. K inch  fo r  S ø n d e rjy d e rn e , R o sen sta n d  fo r N yholm  og A d ju n k t 
R e incke fo r s in e  gam le  E lever. E n delig  d a n se d e s  d er til lan g t ud  p a a  N atten .

O v e r l æ r e r  S e c h e r s  E f t e r f ø lg e r .

Det vil glæde Ripenser-Samfundets Medlemmer at erfare, at eet af 
vore Medlemmer cand. mag. Anton Magnus Jensen er bleven Adjunkt 
i Ribe, hvor der vil blive stillet ham den vanskelige Opgave at bevare 

bygge videre paa de klassiske Traditioner fra Sechers Tid. Han med
bringer dog hertil særlig gode Betingelser, al den Stund han har gaaet paa 
Skolen fra 1890— 1896. Under sit Ophold der var han et ivrigt Medlem 
af Hejmdal, hvor han bl. a. beklædte Embedet som Arkivar. Siden han 
tog Skoleembedseksamen (Dansk, Græsk og Historie) i 1904, har han været 
Lærer ved forskellige Skoler, sidst i Maribo i 4 Aar og i Ribe som Vikar 
for Adjunkt Nørregaard. Ripenser Samfundet bringer herved Adjunkt Jensen 
sin bedste Lykønskning med Haabet om, at Samarbejdet mellem ham og 
de nuværende og tilkommende Medlemmer af Samfundet maa blive til Glæde 
for begge Parter.
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Ib itsen  tit HKbe.
V i e t s k e  D ig, d u  g a m te B y  

ved A aen s  B red !

Vi, som  h a r  lev e t i d it Ly, —  

h v o r end  vi v a n d re d  u n d e r  Sky, 

vi to g  d it B iiied  m e d ; 
vi e lsk e  A aen s B ø lg ed a n s, 

nu  s tr id , n u  b lid
og S le tte n  m ed  s in  B lo m s te rk ra n s  

og E n g e n s  g rø n t m ed  S n e e n s  P ra g t 

sa a  v in te rh v id .

Vi e lsk e  M in d e ts  K ran s , som  g ro r 

a f  T id e r  g ra a , 

vi e lsk e  K irk en s h ø je  K or 
d e n s  b re d e  H a l æ rv æ rd ig  s to r , 
h v o r s tæ rk e  P ille r  s ta a ,

og  K lo k k en s M alm  n a a r  v id t om  V ang  
og f rit m od Sky.

D en h ilse r  som  en  h e rlig  S an g  

m ed A lv o rsrø s t og  F re d e n s  K lang  
v o r g am le  By.

S ta a , g am le  B y, s ta a  f a s t  i G u d !
sk y d  f risk  og  fro 

i A ld erd o m m en  fr isk e  S kud , 

og g lem  ej f je rn e  F æ d res B ud.
S ta a  f a s t  i F æ d res  T ro !

E lsk  M in d e ts  R øst og L æ rk e n s  S lag  

m od H im len s  H væ lv!
F o rtry d  ej p a a  d it lav e  T ag, 

s træ b  frem  til s id s te  A an d ed rag , 
m en  væ r d ig se lv !

C h r i s t i n e  D a u g a a r d .
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P a s t o r  S im o n  H a n s e n .

Søndag den )6. Januar holdt Pastor Simon Hansen sin Afskedspræ
diken i Ribe og overtager nu sit nye Embede som Sognepræst i Helsingør. 
Naar Pastor Hansen foriader Ribe, hvor han har virket i 24 Aar, vii han 
efterlade et stort Savn hos de mange Venner, han har vunden gennem 
Aarene, ikke alene som Præst, men ogsaa ved sine alsidige Interesser paa 
andre Omraader.

Herunder fortjener det særlig at fremhæves, at Pastor Hansen i 1899 
stiftede Ribe Seminarium, hvis nye Bygning (rejst i 1911) er en Pryd for vor 
By, at han i en Aarrrække har været Formand for Sønderjydsk Forening i 
Ribe, og at han har udfoldet en betydelig Foredragsvirksomhed. Endvidere 
vil det være Læserne bekendt, at han tillige en Tid har været knyttet til 
Skolen som Lærer i Historie og Religion, og som Leder af den ugentlige 
Andagt.

Naar Pastor Hansens Afrejse vil vække Savn i vide Kredse, vil dette 
ikke mindst være Tilfældet hos de mange Unge, Disciple fra Skolen og 
andre, der har nydt godt af hans og hans Hustrus Gæstfrihed. De vil 
med Vemod mindes de mange hyggelige Timer, de tilbragte i den gamle 
Præstegaard, hvor de fandt saa megen Forstaaelse, og hvor man i de blom
sterfyldte Stuer glædedes ved Sang og Musik, eller naar Præsten læste 
højt, helst af Holberg, som han altid har været en stor Elsker af. De 
vi! med de andre Venner ledsage Pastor Hansen og hans Familie med 
Tak og Ønsket om en lys Fremtid i det nye Hjem.

K a i R o s e n s t a n d .
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„ H e j m d a ! " s  5 0 . A a r s  J u b i læ u m s f e s t ,
som  a fh o ld te s  p a a  R ibe K a te d ra lsk o le  d. 8. J a n u a r ,  fo rløb  m eg e t ve lly k k e t. 
C a . 100 D e ltag e re , H e jm d a lis te r  m ed  G æ s te r  h av d e  g iv e t M øde. B la n d t de  s id s te  
s a a s  fo ru d e n  s tø rs te  D elen  a f  S k o le n s  L æ re re , fo rhv . A d ju n k t L a sse n  m ed F ru e  
og den  g am le  R ibeven , P ro p r ie tæ r  JVyAoim, H ø rsh o lm . D e æ ld s te  tils ted ev æ ren d e  
H e jm d a lis te r  v a r  A d ju n k te rn e  M. BfccA og J e n s e n  sa m t B o rg m es te rfu ld m æ g tig  
FrffscA e, E sb je rg . F o r R ip e n se r -S a m fu n d e ts  B e s ty re lse , d e r  v a r  in d b u d t, m ødte  
O v e r læ re r  A m o rsen , s tu d . p o iy t. T ang  P e d e rse n  og s tu d . m ag . P o se n s ta n d .

Kl. 7 '/s  s a m le d e s  m an  til D isc ip len es v e lly k k ed e  O p fø re ls e  a f  H o lb erg s 
^ Ju le s tu e s  i S k o len s  sm u k k e  nye G y m n a s tik sa l, p a a  h v is  V æ gge m an  m ed  G læ de 
g e n s a a  de  s to re  B ille d e r  a f  g ræ sk e  og n o rd isk e  G u d e r , d e r  s id e n  8 0 e rn e , da 
B a n k b o g h o ld e r  B ra u n  m a led e  dem , h a r  p ry d e t G y m n a s tik sa le n s  V æ gge ved fe s t
lige L e jlig h e d e r. D en m u sik a lsk e  S ide a f  S ag en  v a r  i gode H æ n d e r h o s F ru  
O v e r læ re r  D y b d af, A d ju n k t A ø rre g a a rd , S e m in a r ie læ re r  P in g  og O rg a n is t  B eA rends 
C fau sen .

Kl. 9*/,i b æ n k e d es  m an  i S y n g e sa le n  om d e  b lo m ste rsm y k k e d e  B o rd e , hvor 
F o re n in g e n s  fu n g e re n d e  P ræ sid e n t D isc ipel M ufA /erg  bød velkom m en.

N u  b ru se d e  *Sol e r  oppec  g en n em  S a ie n , h v o re f te r  R e k to r  M 'efsen  tog  O rdet. 
H an  ta ite  fo r p H e jm d a l*  som  d e n  F o re n in g , h v o r D isc ip len e  b e d s t læ rte  S e lv 
stæ n d ig h ed  og h v is  G ru n d to n e  i de fo rlø b n e  50  A ar h av d e  væ re t p ræ g e t a f  K æ r
lig h ed  til S ko len , den  g am le  By, v o rt F æ d re lan d  og d e ts  S p rog . A d ju n k t PefncA e 
h o ld t en T a le  p a a  H e x a m e tre  fo r  R ibe S k o les U ngdom , som  g en g iv es h eri B lade t. 
A d ju n k t A førregaard  ta lte  fo r  S k u e sp ille rn e , D isc ipel J . F og  fo r R ek to r og L æ 
re rn e  og AfyAoBn u n d e r  s tæ rk t B ifa ld  fo r D am ern e . D esu d en  ta lte  O v erlæ re r  
A m o rsen  og flere a n d re .

E n d n u  e t  P a r  S a n g e  b lev  su n g n e , h v o re fte r  m an  i den fo rn ø je lig s te  S tem 
n in g  beg av  sig  til de til D a g lig s tu e r  o m d an n ed e  K la sse v æ re lse r , hv o r K affen  
in d to g e s , og h v o r e n d n u  e t P a r  T im er t i lb ra g te s  u n d e r  h y g g e lig t S am væ r. T ils id s t 
d rog  m an  —  T rad itio n en  tro  —  i s lu t te t  T ro p  til H vide B ro.

K. H. R.

O m  L i v e t  i R ib e  K a t e d r a l s k o le .
T ale  h o ld t ved  H e jm d a ls fe s te n  8. J a n . 1916 

a f
Adjunkt H. R e i n c k e.

Gerne jeg vilde i Aften som en, der hør' til de gamle 
sige, hvad ofte jeg tænker, naar Ungdommens Færd jeg betragter; 
men De maa tilgi', at jeg, der til daglig gaar med Galoscher, 
kæk og dumdristig ta'r Sporerne paa og bestiger Pegasen.

5  H v is  en  b e d a g e t M a g is te r  hvad  e lle r  en  væ rd ig  H r. R ek tor, 
som  a lt  i flere A a r tie r  fre d e lig t h v iled  i G rav en , 
p lu d se lig  r e js te  s ig  op f ra  den  H v ile , vi a lle  ham  u n d er, 
fo r a t  e r fa re  h v o rd an  d e t s to d  til i de  h e llig e  H a lle r , 
m on  h an  d a  ej v ilde  s t ir r e  fo rv ir re t m od ly se n d e  H im m el,

10 ry s te  p a a  H o 'd e t og h e lt  b ed rø v e t m um le  i S k æ g g et: 
x.Er m in e  Ø jn e  i A a re n e s  Løb da  b iev n e  s a a  dum m e, 
e l le r  e r  d e tte  d e t  S ted , h v o r M u se rn e  h e rsk e d  a le n e ?
H er, h v o r i fo rd u m s T id de  b rilleb æ re n d e  K nøse 
v a n d re d e  v æ rd ig t om k rin g  og m u m led e  k la s s isk e  O d er,
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]5  ty d e r nu  H a m m e re n s  S tag  f ra  den  v æ rk tø js s tru tte n d e  S tø jd sa t. 
O v e n p a a  s id d e r  d e r  M øer og k tip p e r  og sk æ re r  i L æ rred .
O g u n d e r  L in d e n es  Løv, h vor fø r k u n  M æ ndene v an k ed  
—  e tte r  dog V æ sen e r som  m ed  T iden  M æ nd k u n d e  vo rd e  —  
h ø res  n u  U n g p ig e p tu d re n  og v istn o k  ej om H o m ero s.

20 K un  i de ta v se s te  K roge, i S k o ten s  f jæ rn e s te  H jø rn e r ,
s id d e r  d e r  g a n sk e  sm a a  S k a re r  og ø se r  a f  O td tid e n s  K itde, 
den , d e r  dog e n e  k an  s tu k k e  en Y ngtings T ø rs t e f te r  V isdom ! 
E tte rs  de t ty d e r  om k rin g  m ig  m ed  ty sk e  og f ra n sk e  V ok ab te r 
og d e t b a rb a r isk e  E n g e tsk , d e r  hv erk en  h a r  F o rm  e tte r  F a rv e ;

25 N ø je  D isc ip ten e  ved, h v o rd an  d e r  s e r  ud  p a a  B orneo , 
e tte r  h v o r m an g e  P ro c e n t a f  S u k k e r  d e r  e r  i K arto fte r:
N æ ppe nok P u rk e n  h a r  tæ rt a t  k n ap p e  sin  T rø je  og B u k se r , 
fø r h an  k an  gø re  d ig  R ede fo r  A an d en  i o t te o g fy rre :
M en om den  A and , d e r  h e rsk e d  ved H e tta s ' k la s s isk e  S tra n d e ,

3 0  der, hv o r den  heitige  T ran g  tit T in g e n es  G a a d e r  a t  tøse, 
fød te  h in  F o rsk n in g e n s  A and , som  s id e n  A a rtu s in d e r  næ red. 
h a r  de en  V iden , d e r  re t  b e se t e r  væ rre  en d  ingen .
O g dog findes d e r  end  ved R ibe æ rvæ rd ige  Skote,
M æ nd, d e r  fø te r  sig  h jem m e ved H e tta s ' og  T ib e re n s  S tra n d e  

35 —  m en je g  k an  tæ nke, de  m æ gted  vei ikke  S trø m m en  a t  vende.
(E j vit je g  d erm ed  h a ' s a g t  n o g e t o n d t om de  a n d re  M a g istre , 
m en  je g  m a a  t i ts ta a , de H e r re r  m ig  sy n e s  B a n a u se re  a tte , 
sk ø n t de  p a a  m an g e  S ta g s  T ing ved b ed re  B esk ed  en d  vi g a m te ) .s

S a a d a n  je g  tæ nker, a t  O td in g en s  O rd  o m tre n t v itde fa td e ,
40  og d e t n y tted  v is t ikke, vi sø g te  a t  v en d e  h a n s  T an k er.

N æ gte  d e t k an  vi jo  ik k e : ! R ibe  æ rv æ rd ig e  Skote 
—  som  h an  den  v irk e tig  k a td te  sa a  pæ n t, den  g am te  M a g is te r  —  
h o td t i de  s id s te  A a r tie r  en  N ytid  s it  d a rm e n d e  In d to g :
H u s e t  b tev  n y t m o n te re t, i H a s t  og m ed  n y m o d en s M øbter,

45 og  d e t e r  m u tig t, a t  e t e t te r  a n d e t b tev  m in d re  ged ig en t, 
ja , a t  e t n y e re  S ty k k e  fo rtræ n g te  e t g am m eit og b ed re .
M en tad  o s  v ise  d e t k ta rt, m en s p ro 'e r  og c o n tra 'e r  re g n e r  
o v e r v o r sy n d ig e  K rop, sa a  H ø ren  og M æ te vi m is te r :

er end MøMerne ny, snu er Annden t Huset den samme,
50 og den  e r  e n d n u  i S iæ g t m ed  A anden  f ra  H e tta s ' S tra n d e .

E nd  e r  d e t M u se rn e s  M und , d e r  a a n d e r  p a a  Y n g tingens P a n d e ; 
m en  de æ rvæ rd ige  D am er e r  fu tg t tid t b e d re  m ed  T iden  
en d  den  g am te  M a g iste r , d e r  n y s  sa a  s træ n g t o s  ti t ta te d ;  
th i, som  d e  K v in d er de  e r , h a r  de te t ved  f rem m ed e  T u n g er.

66 E nd e r  U den e j s tu k t, d e r  tæ n d tes  ved H e tta s ' A ttre,
se tv  om  d en  n æ res  a f  V ed, d e r  ej voksed  p a a  H e tik o n s S k ræ n ter. 
D og tad os ta g e  M a g is te re n s  O rd  som  e t  m a n e n d e  T itra a b  
f ra  en  æ rvæ rd ig  P e rso n , d e r  m e n e r  d e t go d t m ed o s  a tte ; 
og tad  os v ise  de  g am ie , d e r  v ag tso m t fø tg e r  v o r F æ rd en :

60 E nd e r  v o r S kote  e t  S ted , h v o r k u n d sk a b s tø rs te n d e  U ngdom  
kvæ ger m ed U ng d o m s B egæ r s in  T u n g e  i K u n d sk a b e n s  K itde,
( se tv  om ve! s tu n d o m  en  B u k  fa n d t ind m ettem  F a a re n e s  F to k k e ) . 
E n d n u  h a r  ikke A th en e  s in  F ug t k a td t h jem  fra  d e n s  B otig  
( se tv  om d e t h æ n d e r ib tan d t, d en  m aa  h ø re  tid t G æ s tin g e g a k k e n ) . 

65 E nd  kan  vi se n d e  tit a tm a  m a te r  en  h ig en d e  S k a re :
End i Studenternes ffotc med Hæder sAmf nævnes Efpensts.

H.
O g som  m ed  A an d en  i S k o ten , sa a  e r  d e t m ed  U ngd o m m en s F æ rd en : 
R a m m ern e  k u n  e r  d e t ny, m en  U ngdom m en  se tv  e r  den  sa m m e : 
E n d n u  d e t hæ n d er, a t P u rk e n  sa av e tso m  den  m o d n ere  Y ngting 

70  k o m m er fo r s e n t a f  D y n ern e  ud  og m aa  dø je  In sp e k to rs  
b ru m m e n d e  S kæ nd, h v o r i fo rd u m s T id  h an  F e rten  Hk sm age.
End h o td e r  R e k to r  s in  R u n d g a n g , n a a r  H a tv a a rs c e n su re n  e r  fa td e t, 
u d d e te r  H u g  e tte r  K tap  —  ja  H gurtig  ta t t  s e tv fo rs ta a e tig t —  
(B irk esk o v en  ved R ibe e r  nem tig  o m tre n t fo rsv u n d e t.



75 se lv  om  i S tilh ed  d e t h æ n d e r b ia n d t A rg u m e n te rn e s  M æ ngde, 
a t  d e r  Bad h o m in em s k a n  fa td e  e t e i ie r  f te re ) .
E nd , n a a r  S ko ten  h a r  *L ovs, d e r  s trø m m e r en  ju b le n d e  S k a re  
u d  i den  frie  N a tu r , o m end  ej p a a  A p o s tle n es  H e s te  
a ltid  d e t sk e r , m en  som  o f te s t  p a a  ra p p e  S ta a lh e s te fø d d e r .

80 O g  v o re  F æ d res tro sk y ld ig e  aSo i H u ls  og de  an d re  
L eg e  f ra  fo rd u m s T id  e r  afiøst a f  K rick e t og  Fodbold .
E n d  m an  i a H e jm d a lg  s ig  ø v e r  i B ru g  a f  d e t B levende O rd s , som  
b e d s t a f  a l t  i v o r t L an d  k an  b r in g e  s in  M and  op  til T oppen .
K un  e r  d e t fo rh o ld sv is  s jæ ld e n t, a t  k la s s isk e  E m n e r d e r  d rø f te s :  

85 B S am fu n d e tss  b ræ n d en d e  S p ø rg sm a a l e r  d e t, d e r  nu  d e b a tte re s :
En e r  G e o rg is t om  en  H a ls , en an d e n  e r  rø d  R a d ik a le r,
een  g a a r  a l t  tro d s  s in  U ngdom  m ed  F o lk e tin g sm a n d e n  i M aven ,
flere tro r  je g  e n d d a  e r  g lø d en d e  A fh o ld sa p o s tle .
G e rn e  h ø re r  de  til, n a a r  en  a f  S k o le n s  M a g is tre  

90  fo ld e r  s in  L æ rdom  u d  fo r  de u n g e s  ly tte n d e  Ø re n ; 
h e lle re  dog  de  se lv  —  je g  ik k e  d eri dem  fo rtæ n k er —  
y t r e r  om  L iv e ts  P ro b le m e r  en  u fo rg r ib e lig  M ening .
U n g d o m m en  b liv e r  s ig  se lv  m ed  P la n e r , P ro je k te r , K a s te lle r , 
se lv  om  i T id e rn e s  Løb b a a d e  S p ro g e t og T o n en  fo ra n d re s .

95 O g  je g  vil tro , a t  den  B H ejm d a ls , d e r  n u tild a g s  s tø d e r  i L u re n , 
en d  e r  d en  so rg lø se  S v en d , som  fem ti V in tre  tilb ag e  
s a t te  T ro m p e ten  fo r  M u n d e n  og b læ ste  o s a lle  e t  S ty k k e .
( F a s t  d e t m ig  u n d re  dog  vil ved  d e tte  fo r træ f 'l ig e  S a m fu n d , 
a t i d e ts  s lu tte d e  R æ k k er de  U n g m ø er ikke Hk S æ d e:

100 th i m in  E rfa r in g  h a r  læ rt m ig  —  ja , m is fo r s ta a  m ig  n u  ik k e  —  
a t i d e t s le v e n d e  O rd s  de  s t ik k e r  ej op fo r  M an d en .
O g i K o m ed ien  vi se r , d e r  Ann vi dem  ikke u n d v æ re ,
th i i K om ed ie  a t  sp ille , je g  t ro r  f a s t ,  de  o v e rg a a r  M a n d e n ) .
E en  T in g  ved je g  i a l F a ld  e r  u fo ra n d re t  d en  sa m m e ,

105 og  vil d e t b liv e  sa a  læ nge, som  S ol ru l le r  h en  o v e r  H im m el: 
R ib e d isc ip le n e s  T ro p  h a r  P riv ile g iu m  in d e  
som  d e  p fe t/n 'e  Rid*re / o r  S k ø n h e d e n s  B lo m s te r  1 Ri'he.
U ng d o m m en  se lv  e r  som  B lo m s te r  i V e rd e n s  lid t b la k k e d e  H a v e ; 
ly k k e lig  U ng d o m , d u , som  n y d e r  d e t  h a rm lø se  V en sk ab ,

110 U ngm ø og  S v en d  p a a  R ad  i en  m u n te r  S ø sk en d e k ly n g e .
V il vi d a  e n d n u  en  G an g  lad e  sa m m e n  B æ g re n e  k lin g e , 
d r ik k e  v o r U n g d o m s S k a a l, d en  g am le , d en  ev ig  u n g e !

N o t i t s e r .

Dødsfald.
S id en  G e n e ra lfo rs a m lin g e n  i 1914 e r  a f  S a m fu n d e ts  M ed lem m er In g en iø r. 

P ro fe s s o r  C h r . R a m sin g  a fg a a e t  ved  D øden  (d e n  9. D ecbr. 1914).

Af det sidste Skoleprogram
h id sæ tte s  fø lg e n d e : S k o le n s  A rk iv  h a r  m o d ta g e t en  S a m lin g  B rev e  f ra  A d ju n k t 
P. C . A d le r til F o rfa t te re n  P. V. Ja c o b se n . S k o le n s  L y sb ille d sa m lin g  e r  b leven  
fo rø g e t m ed  25 B ille d e r  f ra  K rigen  1864. D en 9. J a n . 1915 o p fø rte  G y m n a s ie 
e le v e r  H o s tru p s  F e r ie g æ s te rn e  i v e lg ø ren d e  Ø jem ed . D en 18. A pril 1915 gav 
^ K a te d ra lsk o le n s  D a m e k o rs  en  K o n c e r t i G y n m a s tik sa le n . E n  B gam m el R ip e n se rs  
h a r  sk æ n k e t S k o len  500  K r. til A n v en d e lse  som  B o g leg a t.

D et v ild e  væ re  sm u k t, om a n d re  a g am le  R ip e n s e re s  v ild e  fø lge d e tte  E k sem p e l 
og  fo rø g e  L e g a tk a p ita le n .

„Hejmdal' s Jubilæumsskrift
k an  fa a s  til K øbs e n te n  ved a t  in d se n d e  1 K r. 50  Ø re  til S a m fu n d e ts  S e k re tæ r  
e l le r  ved  H e n v e n d e ls e  til B o g h a n d le r  B u sc k , K ø b m ag erg ad e  49. M e d lem m e rn e
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b e d e s  a f  H e n sy n  ti] S a m fu n d e ts  K asse  a g ite re  fo r S a tg  a f  B ogen . D et sa m m e 
g æ ld e r R ip e n s e r -S a m fu n d e ts  M e d d e le lse r  ! (7 5  Ø re ) .

Ripenser-Samfundets Sekretær.
S e k re tæ r-F o rre tn in g e rn e  v a re ta g e s  in d til v id e re  a f  s tu d . m ag. K. R o se n sta n d , 

N ø rre sø g a d e  13*, T e te fo n : B y en  3820.

Nye Wedtemmer
f a a r  ind ti] v id e re  H e jm d a ts -S k r if te t  g ra tis . E fA vert M ed/em  Aør m indst
e e t n y t M edlem .

V. Btoch: Af Ribe Katedralskoles Historie gennem 700 Aar.
A f d e tte  in te re s s a n te  V æ rk  e je r  S a m fu n d e t ca. 25 E k se m p ta re r , d e r  k an  fa a s  

g ra tis  ved  H e n v e n d e lse  ti] R e d ak tø ren .

Ripenser-Samfundet og Hejmdalsfesten.
] A n ied n in g  a f  F es te n  i R ibe h a v d e  D r. K inch  og h a n s  e lsk v æ rd ig e  F ru e  

in d b u d t B e s ty re lse n s  h e rv æ ren d e  M e d lem m er ti) en  fe s ttig  S am m en k o m st m ed  
D am er i h a n s  H jem . D er a f s e n d te s  T e teg ram  ti! R ibe, og se n e re  ind løb  T e teg ram  
d e r fra .

Bidrag til Hejmdalsskriftet.
e r  fo ru d e n  a f  de i S k r if te t  n æ v n te  in d se n d t a f  P a s to r  R o se n s ta n d , F re d e rik ssu n d , 
og H e rre d s fu td m æ g tig  S ø re n se n , N exø.

Lovrevisions-Udvalget
h a r  n u  i d e t  v æ se n th g s te  a f s lu t te t  s it  A rb e jd e . F o rs ta g e t, d e r  fo re læ g g es  p a a  
næ ste  G e n e ra tfo rs a m tin g , vit n av n lig  in d eh o ld e  R e g le r  om  fo rh ø je t  K o n tin g en t 
fo r  de  i K jø b en h av n  b o en d e  M e d lem m er, b o r ts e t  f ra  S tu d e n te rn e , og om  N e d 
sæ tte lse  a f  U n d e rs tø tte ls e s fo n d e ts  In d tæ g te r  til F o rd e l fo r  R ip e n se r -S a m fu n d e ts  
K asse .

Ripenser-Bladets Hovede
e r  te g n e t og o s  v e lv illig s t o v e r la d t a f  A rk ite k t P e te rs . O g sa a  K u n s tm a le rin d e n  
F ru  H e lv ig  K inch  h a r  te g n e t e t sm u k t U d k as t, som  vi h a a b e r  a t k u n n e  p ry d e  
B la d e t m ed  i n æ ste  A arg an g .

Brev-Kasse.
D en 15. M a rts  1794 b lev  d e r  v e d ta g e t e t ^ F o rs la g  til e t V ide- og V ed tæ g ts

b rev  sa m t M a rk a n o rd n in g  fo r  R ibe B ye, u d a rb e jd e t  og  v e d ta g e t ud i B o rg e rse l
sk a b e t  til o econom isk  og m o ra lsk  V e ls  B e fo rd rin g  i Ribe%. B la n d t D ire k tø re rn e  
fo r  d e tte  S e lsk a b  n æ v n es en  N. F riis . D e t v ild e  g læ de m ig , h v is  n o gen  k u n d e  
m ed d e le  m ig , hvem  d e n n e  N. F riis  er.

J .  L . B u c h .

Til næste Nummer
m o d ta g e r  R e d a k tø re n  g e rn e  T e k s tb id ra g  og  K lich éer, m en  a lle rh e ls t  P en g e . D ette  
b e d e s  v e lv illig s t e r in d re t.
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M e d le m s - F o r t e g n e l s e .* )

Bestyrelsens Medlemmer;
D r. p h ii. K. F. K inch , F o rm an d . 
O v e r tæ re r  C . A m o rsen , R ibe , N æ s tfo r 

m and .
s tu d . m ed . & ch ir . K. Fogh, S ek re tæ r. 
B a n k a s s is te n t  C. F. C h r is te n s e n , K a s

s e re r .
P o iitifu id m æ g tig  J .  L . B u c h , R e d ak tø r, 
s tu d . m ag . K. R o se n s ta n d , R e d a k tio n s

sek re tæ r.
s tu d . p o iy t. T an g  P e d e rse n .

itvsimrtge Medlemmer; 
in g e n iø r  J . A n d ersen .
L æ ge M ax  B ra m m e r, A a rh u s . 
G o d s fo rv a ite r  G . G je s s in g , H as iev . 
P o iitiin sp e k tø r  H . M ad sen .
P ro f . em er. D r. p h ii. E ug . W arm in g . 
K o n su i D. L a u ritz e n .
D e su d e n : D r. K inch  og  O v e r iæ re r  

A m orsen .

Ordt/Kere Medlemmer;
H . L u n d  A n d e rse n , s tu d . ju r .
M. A n d e rse n , s tu d . m ed .
S. A a g a a rd , H e rre d s fu id m ., H o rse n s .
A. L y h n e  A n d e rse n , T o id a ss is te n t, E s 

b je rg .
J e n s  A n d e rse n , M a n u fa k tu rh d i., R ibe.
N. A n d e rse n , B o rg m e s te r, N . S u n d b y . 
P . M. A n d e rse n , fhv . O v e rd o m m e r og

B o rg m e s te r.
G eo rg  A bei, P o s te k sp e d ie n t, R ibe. 
G u d ru n  A m o rsen , R ibe.
J .  M . A b ra h a m se n , Læ ge.
H . V. A rn tz , fhv . D is tr ik ts iæ g e .
J e n s  A rn u n g , M u re rm e s te r .
H . B. S o m m e r A n d e rse n , s tu d . ju r .
C h . B a iiin , G ro sse re r .
V. B a is iev , can d  th eo i. & m ag. 
im . B an g , K o n to rch e f.
L F. B a rth o iin , R e d ak tø r.
C . B ech , O v e r re ts s a g fø re r ,  U ifb o rg .
H . B ro rse n  C h r is te n s e n , A ss is te n t.
B . P . B e rte is e n , can d . m ag .
A ug. B in z e r, can d . p h ii., G rø n ian d .
J .  S . B je rg e , s tu d . m ag .
J .  P . B je r ru m , P ro f . D r. m ed .
C h r . B iin k e n b e rg , D r. ph ii.

A. B iin k en b e rg , P ræ st, H oven .
V. B ioch , A d ju n k t, R ibe.
H . B o isen , A d ju k t, H iiie rø d .
E. B ov ien , can d . m ag.
Th. B rin ch , O v eriæ g e , E sb je rg .
C . T. B ro rse n , can d . th eo i., N. F åru p . 
E. B ry n d u m , P ræ s t, T hybo rø n .
V. P. B øggiid , A ss. i M a g is tra te n .
J .  E. B øggiid , G e n e ra ik o n su i, L ondon. 
J .  B ech , s tu d . m ed.
V. B e n d tse n , can d . ju r .
V. K. C h r is te n s e n , M a sk in m e s te r.
C . L. C h r is te n s e n , s tu d . m ag .
K aj C h r is te n s e n , can d . ju r .
E in a r  C h r is tia n s e n , can d . ph ii.
Th. C h r is t ia n s e n , T o id a ss is te n t, R ibe.
L. C . C h r is t ia n s e n , A d ju n k t, R ibe.
C a ri F. C h r is te n s e n , M a sk in k o n s tru k tø r . 
C . D e th ie fse n , R e d a k tio n sse k re tæ r.
C . D ybdai, O v e r iæ re r , R ibe.
J .  D ybdai, s tu d . ju r .
H. P. D eia , s tu d . ju r .
E. C . E iisch o u , A p o tek e r, N yk ø b in g  S. 
E. E b b esen , A ss is te n t i P o iitik o n to re t. 
H . F. F e iib e rg , D r. ph ii., A skov.
H . F. F e iib e rg , S k o ie b e s ty re r .
P. F e iib e rg , E ta ts ra a d .
C . V. F e rs ie v , B o rg m e s te r , K øge. 
in g a  F e rs ie v , K øge.
A. F in sen , A rk itek t.
M a rie  F a r re r  Jø rg e n se n .
E iien  F o g tm an n , N y k ø b in g  S j.
F rø k en  M. F o rsb e rg , R ibe.
A xei F riis , can d . p h a rm . 
iv e r  F riis , O veriæ ge.
A. F ritsc h e , B o rg m e s te rfu id m ., E sb je rg . 
C. A. S. G ad , G ro sse re r .
G o sv ig , s tu d . m ed .
H . G je s s in g , F u id m æ g tig  i O v e rre tte n . 
H . G je s s in g , B y fo g ed , K a iiu n d b o rg .
P. G a d e g a a rd , s tu d . m ag .
A xei G je rn , M a sk in m e s te r .
H . G jø r iy n g , M a ie rm e s te r , R ibe.

J .  P . G ra m , D r. p h ii, R a a d sfo rm a n d .
P. G re g e rse n , S k o ie in sp e k tø r , E sb je rg . 
K aren  J .  G re ise n , T e ie g ra fm e d h jæ ip e r  i 

A a rh u s .
S. P . G ro th , A gen t.

) H v o r in te t H je m s te d  e r  a n fø rt, e r  d e tte  K ø b en h av n .



1 5

M arie  G rønbæ k , s tu d . ju r .
B. G io e rfe id t-T o rp , can d . po lit.
A. B e c h -H a n se n , stu d . m ag., Lydom  

M øiie.
C h. H a n se n , P o stek sp ed ien t.
K ars ten  H a n se n , A m tsfo rv a ite r, A arh u s . 
S im on H a n se n , P ræ st, H e is in g ø r.
E iien  F a s tin g  H a n se n , H e is in g ø r.
C . R. F as tin g  H a n se n , s tu d . m ed.
P . N. H a n se n , O veriæ ge, D r. m ed.
H . C . H arck , O v e rre ts sa g fø re r , V arde.
O. H a rp ø th , H e rre d sfu id m ., N æ stved.
P. G . H eim s, P ro v st, B orris.
H . J .  H e im s, can d . theo i.
A strid  H eiie , S vendborg .
N. H jo rtv ad , Læge, Ø igod.
J . H im m eis tru p , cand . ju r .
K. M . H jo r t, s tu d . poiit.
C h r. H jo r t, s tu d . m ag.
A gnes H u n d e ru p , Ribe.
R igm or H øst.
N. T. H ø y er, Læge, B ørkop .
A. W. H ø st, A d ju n k t, R ibe.
A. H iib sc h m a n n , Læge.
K. H es tb eck , s tu d . m ed.
G udm . H eiie , can d . ph ii.
C . H oppe, E ie k tr ik e r , A arh u s . 
G u n n a r H a g e n ,  s tu d . po iit.
E. von H u th , A ssisten t.
In g eb o rg  J e n se n , cand . phii., K iam - 

penborg .
Th. A. Ja c o b se n , s tu d . poiy t.
H . C . Ja c o b se n , M ø iiee je r, N yborg .
J .  J e n se n , B o rg m es te r, Rødby.
A. M. Je n se n , A d ju n k t, R ibe.
J .  A. M. H . J e n se n , S k o ieb es t., O dense . 
H a n s  Je n se n , s tu d . ju r .
H. J e n se n , H o sp ita is fo rs ta n d e r, Ribe. 
C . J e sp e rs e n , K asse re r .
F ra n z  v. J e s se n , R edak tø r.
S. C . Ju h i, O v e rre ts sa g fø re r .
P. iv e rse n , G ro sse re r .
P. P. Jø rg e n se n , cand . theoi., V iborg. 
A nna Jø rg e n se n , F åru p .
S te n e r  Jø rg e n se n , s tu d . poiy t.
O tto  K inch , G ro sse re r , S tockhoim .
J . K inch, H e rre d sfu id m . N . S undby .
V. J . K inch , A p o tek e r, H ornbæ k.
K inch, M a rin ek ap ta in , A nhoit.
A age K irk eb je rg , s tu d . m ed.
K. K n u d sen , O v eriæ rer, Ribe.
S ig u rd  K ris ten sen , A d ju n k t, H o rse n s .

F r. K oivig, fhv. S ta tio n sb e s ty re r .
V. K jæ r, O v e rre ts sa g fø re r .
P ou i L an g e , T andiæ ge.
H. L a sse n , fhv. A d ju n k t, R ibe.
L. L a u rid se n , s tu d . ju r .
N. L ind, A po tek er, Ribe. 
in g eb o rg  L ind, Ribe.
C . L ind b e rg , Ingen iø r.
Jo h s . L indbæ k, D r. phii.
A. L u n d , O b e rs t a f  A rtiiie r ie t.
N. J .  L iitken , F u idm æ gtig  i O v erre tte n . 
H akon  M oe, Lyngby.
A xei M oitesen , cand . ph ii., B rø ru p . 
L o u is e M o r te n s e n , s tu d . m ag.
E. M unk, G y m n as tik iæ re rin d e , Ribe.
O. O. G. M iiiier, A ss. v. S ta tsb .
C. T. M øiier, F u idm . ved K rak s V ejv iser. 
A nton N ie isen , G ro sse re r , K onsu i, A ar

hus.
J . N ie isen , R ek to r, Ribe.
Ax. N oack , S k o ie b e s ty re r , R inge.
Fr. N u tzh o rn , A ssist. i N ord . L iv sfo rsk r.
N. N yhoim  P ro p ritæ r.
T. N ø rre g a a rd , A d ju n k t, Ribe.
O. N ø rg aa rd , s tu d . ju r .
R oger N ie isen , R e d ak tø r, A m erika.
F ru  E m a  N ie isen , A m erika.
E iisab e th  N o ru p , Ribe.
H . R. N orup , exam . p h arm .
E. O k sen , P ro v s t, H erfø ig e .
Jo h n  O iesen , s tu d . m ed.
O. O isen , O v e rre ts sa g fø re r .

V. O tto se n , O v e rre tssa g fø re r .
F. O u tzen , K æ m n erfu id m ., V iborg.
P. P a u ise n , O v e rre tssa g fø re r .
A. P e d e rse n , Læ ge, H as ie .
J . C . P e te rse n , H ø je s te re ts a s s e s so r .
P . J . P e d e rse n , fhv. S tiftsp ro v s t.
J .  P e d e rse n , s tu d . m ag.
C h r. P e te rse n , O v erin g en iø r.
A gner P e te rse n , s tu d . ju r .
H. M. P e d e rse n , ise n k ræ m m er, Ribe.
J . G . P e te rse n , O v erb e tjen t, Ribe.
L. P a iu d a n -N ie ise n , cand . ju r ., V arde. 
E iien  P o n to p p id an , Ribe.
S v end  P o n to p p id an , s tu d . m ed. 
N ie i s P e te r s e n ,  s tu d . theoi.
J .  J .  P o u ise n , Ingen iø r.
J .  B. M. P o u ise n , In g en iø rk ap ta in .
H . P e te rs , A rk itek t.
C. A. R am sing , E ta ts ra a d .
K. R a sm u ssen , P ro v st.
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H. R eincke, A d ju n k t, R ibe.
Jo h s . R ich te r, can d . ju r ., N ykb. S j.
C . R o sen sta n d , S tif ts k a s s e re r , R ibe.
F. R e chnagei, R ig sd a g ss te n o g ra f.
R. C . S ch iø ie r, K ap ta jn .
H o ig e r  S c h jø rrin g , s tu d . m ed.
P. S chm itz , R eserveiæ ge.
J . M. S ech e r, fhv . O v eriæ rer. 
S tockhoim  S im o n sen , G ym n astik ]., Ribe. 
A. S k e ttru p , P ræ st.
G . Th. S o rt, can d . theoi.
O . S to rm , in sp e k tø r .
E. S tiiru p , F u ldm æ gtig  i O v erre tte n . 
F rø k en  K. S tiiru p , Læ ge.
S . S tiiru p , S tad sin g en iø r , F re d e rik sh av n . 
J e n s  S tiiru p , in g en iø r.
A rne  S u n d b o , cand . ju r .
Th. S ø re n sen , P ro v s t, S k an d e rb o rg .
S. S ø re n se n , H e rre d sfu id m æ g tig , N exp.
P. T a n g -P e te rse n , cand . m ag ., K oiding. 
C. T an g  P e te rse n , F o rp a g te r, V em b.
C. T eiim an n  F riis , fhv. A poteker.
P. L erch e  T ho m sen , cand . ju r ., Ribe.
A. T h o rn v a i, Læge.
N. A. T ho m sen , A po teker, Køge.
L. T ob iesen , P ro v s t, F iem iøse .

J .  T ran b e rg , in g en iø r , A arh u s .
A. T h ie iiesen , T o id a ss is ten t.
N. T ra n b e rg -Je n se n , O v e rre tssg f ., R ibe. 
H o ig e r  T ra n b e rg -Je n se n , can d . ju r ., 

Ribe.
A n d ers  T h u d b o rg , F o rfa tte r , S tru e r. 
M ogens T verm o es , in g en iø r.
S ig rid  T verm oes.
C. U ssin g , G u id sm e d , Ribe.
B. C . V eibei, S ta tio n sfo rs t.,  G ed ser.
C . V este rb y , S a g fø re r .
P. V ibæk, P ræ st, T aarn b y .
E. V iidenskov , T o id fo rv a ite r, E sb je rg , 
ib  W in d fe id , S ek re tæ r.
K nud  W ind fe id , Fu idm æ gtig .
J . A. W in d fe id -H a n se n , F ab rik an t.
J .  E. W in d fe id -H a n se n , cand . pharm . 
ib  W in d fe id -H a n se n , E ie k tr ik e r , Ribe.
H . W in d fe id -H a n se n , B a n k d ire k tø r , Ribe. 
H . V. W oif, P o stk o n tro iiø r.
F røken  D. W u is ten , A d ju n k t, Ribe. 
i. W in d fe id -H a n se n , B e iy sn in g sd irek tø r. 
E. K. V iiand t, D am p sk ib sfø re r .
G. K. W iese, stu d . m ag.
E. Y ding, D irek tø r.
C . V. Z o eg a -N ie isen , S a g fø re r , H iiierød .

M e d ie m sa n ta iie t e r  sa a ie d e s  ia it 232, d e ra f  8  iiv svarige . A f M ed iem m erne 
b o r i 29 i K øbenhavn  og 35 i R ibe.

S k u id e  d e r  i fo ra n s ta a e n d e  L iste  væ re  U n ø ja g tig h e d e r  e iie r  U fu id s tæ n d ig -  
h ed er, m o d ta g e r  R e d ak tø ren  g e rn e  M ed d eie ise  herom , iigesom  M ed iem m ern e  in d 
træ n g en d e  a n m o d es  om a t se n d e  S ek re tæ ren  M ed d eie ise  om in d træ d en d e  B opæ is- 
e iie r  a n d en  F o ra n d rin g . M e d d e ie ise  k an  o g sa a  ske  tii K a sse re re n , B a n k a ss is te n t 
C h ris te n se n , T e ie f.: H e iiru p  t6 7 8 x .

A N N O N C E R

Tartdiæge H e t g a  S t u r u p ,
Vestmannagade 2 ,̂ Hj. af ¡stands Brygge.

Tetefon Amager 1014 v.

Udgivet af Ripenser-Samfundet.
R e d a k t ø r :  cand . ju r . ,  P o iitifu id m æ g tig  J .  L. BucA, G a m m e ito f tsg a d e  iO,

T e ie fo n : B yen  342 v.
R e d a k t i o n s s e k r e t æ r :  s tu d . m ag . K. R o se n s ta n d , N ø rre sø g ad e  )3 ,

T e ie fo n : B yen  3820.
A bo n n em en t ( i K rone a a r iig )  kan  a f  ik k e -M ed iem m er te g n e s  hos B o g h a n d ie r  
A. B u sck , K ø b m ag erg ad e  49, K øbenhavn , e iie r  h o s B o g h a n d ie r  T e rm an sen , Ribe.
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HASSE THRANHOLM

Sdr. Fårup  . 6760  Ribe 
Telefon 75 44 52 52

ALT 1 ELEKTRISKE ARTIKLER 
OG INSTALLATIONER

Jens Pedersen ApS

Ydermøiten 75 42 08 25
Nederdammen 38 75 42 32 32

Ribe
Fo lkeb ib lio te k

Ctørfz - 6763 - 7% 75 42 i 7 33
Mandag-fredag kl. 10-18 - Lørdag 10-13

MELLEMDAMMEN 14 
6760 RtBE. Ttf. 75 42 02 26

A. Rasmussens Bogtrykkeri
Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing

http://www.saethunden.dk
mailto:saelhunden@stofanet.dk


102

Vandstanden i Ribe Å
Gennem de seneste år har der været ar
bejdet med undersøgelser af vandstands
forholdene i Ribe A.

Vi har vel alle gennem vor skoletid lagt 
mærke til, at der om vinteren har været en 
meget højere vandstand i åen end om som
meren. Det skyldes meget gamle aftaler 
med ejerne af engene øst for Ribe. Egentlig 
går problemet helt tilbage til ca. 1250, da 
"dæmningen" (gågaden) blev anlagt for at 
skabe vandkraft til Kongens Mølle, der lå 
ved Frislusen/Toldboden. Ribe-bispen ej
ede engene øst for byen (Lustrupholm) og 
han forlangte vist allerede dengang en la
vere sommervandstand, så der kunne bjer
ges hø.

Det primære formål med vandstands
undersøgelserne nu, har været at belyse 
vandstandens indflydelse på stabiliteten af 
Ribes gamle bycenter. Vi kender alle ek
sempler på skæve huse i Ribe og det skyl
des sætninger i undergrunden. Hvis den 
tørrer ud slår husene revner. Spørgsmålet 
om sætningerne er så vidt jeg ved ikke 
ganske afklaret, og der er ikke af hensyn til 
bycentret sket ændringer i opstemnings- 
praksis.

Det var der imidlertid af en anden grund 
i 2005, hvor man tilrettelagde en stemme
praksis, som skulle være mere naturvenlig. 
Forstået på den måde, at vandstanden sæn
kedes til sommerniveau på et senere tids
punkt af hensyn til bedre ynglemulighe- 
der for padder og dermed forbedring af 
storkens fødegrundlag. Lodsejerne langs 
Ribe Østerå, Ribe Amt og Ribe Kommune 
var enige om forsøget i 2005, men sidelø
bende undersøgelser har ikke vist bety
dende forøgelser i paddebestandene. Stor
ke havde vi kun en af sidste år og i år har 
den forladt byen igen efter at have været 
her i nogle uger i det tidlige forår!

Ande-øen
Når vi nu er i gang med Ribe Å, så har vin
teren budt på bekymringer over tilstanden 
på Ande-øen. Det er den ø, som vi alle ken
der, og som siden 1970'erne har været pas-

sérbar ad de flotte træbroer. Vort medlem 
Kurt Johansen gjorde i vinter kommunen 
opmærksom på, at øen er i fare for at for
svinde. Åens vande gnaver hvert år i brin
kerne og det vel især om vinteren med høj
ere vandstand og stærkere strøm. Kurt 
blev beroliget af et andet af vore medlem
mer, teknisk udvalgs formand Jørgen 
Elsted Hansen, som har lovet kommunal 
opmærksomhed om spørgsmålet.

Ny Stormflodssøjle
Der er kommet endnu en stormflodssøjle i 
området. Det er borgerne i Vester Vedsted, 
som ved Mandø Rampe på ydersiden af di
get har fået opsat en søjle. Den er naturlig
vis forsynet med ringe, der viser vand
standshøjden ved de forskellige storm
floder. Men søjlen er også forsynet med en 
ring, som viser hvor højt det nuværende 
havdige er. Den ring sidder små 2 m over 
den højeste ring, som angiver vandstan
den i 1634. Den næste ring herunder er vi
ser vandhøjden ved orkanen i 1999.

Øverst på stormflodssøjlen står der en 
kvindeskikkelse, en sagnfigur ved navn 
Ingeborg, som jeg ikke kender begrun
delsen for. Men smuk ser hun ud!

Seem Skole lukker
Der har været nervøsitet for de små skoler 
i den nye kommunestruktur fra 2007. Det 
er dog ikke af den grund Seem Skole er 
under lukning. Det er faktisk forældrene i 
sognet, som er bekymrede over at der vil 
være for få børn om ganske få år. De øn
sker derfor allerede nu truffet beslutning 
om at deres børn skal gå på Vitten- 
bergskolen. Det har byrådet fulgt dem i, og 
fra august 2007 er skolen lukket!

Sognet har også mistet sin sognepræst. 
Efter Søren Krarups pensionering sidste år 
efter 40 år i embedet, betjenes sognet nu af 
Domkirkens præster, som det i øvrigt blev 
indtil for ca. 150 år siden.

Men i Seem bevarer man optimismen. 
Seem Skole blev også i år vinder i 
Tulipanfestoptoget med en ridende Thor 
med lynende hammer!



KOLVIG
Restaurant & Café /  V e l k o m m e n

til
Restaurant og Café KOLVIG - www.kolvig.dk

På gensyn - Bo Roß Mogensen og Gry Thomsen

K oivig' Meiiemdammen 13'6760 R ibe' Tif. 7541 0488 - Fax 7541 0499' Mai):

RESTAURANT

Stedet hvor man spiser godt 
- og biüigt.

RIBE KOMMUNE
lykønsker de kommende studenter!

http://www.kolvig.dk
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Adresseændringer (15. maj 2006)
Af pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet, kun medlemmer 
fra tør 1990. På foreningens hjemmeside findes adresseændringer for samtlige årgange.
Adgang til adressedata kræver password. Log på foreningens hjemmeside på
www.ripensersamfundet.dk
Find <adresseændringer>
Brugernavn/Username: RipenserBladet 
Adgangskode/Password: liTTeris

S.35 Hervert Pedersen
Solbakken Egevej 8, Stue 210 
9460 Brovst 22144062

R. 42 Bent Milan
(Andersen)
Langballevej 5 M
8320 Mårslet 86291230

S. 49 Carsten Friis Jespersen
Lupinvej 30
2970 Hørsholm 35367213

R. 50 Kirsten Vejrup Knudsen
(Danielsen)
Christianslund 37,2. th.
3460 Birkerød 45812140

S. 53 Preben Pedersen Maare
(Pedersen)
Søllerødlund 23 
2840 Holte 20838314
til@ppgruppen.dk

S.56 PaulFrølich
Vestervangen 2, Nordby
6720FanøW74650364
paul@frolich.biz

R. 57 Kirsten Marie Bruun
(Nielsen)
Nørrelundparken 9B 
6760 Ribe 75398196

S. 61 Claus Seeberg Friis
Andreas Bjørns 
Gade 23,3. th.
1428 København K47987494 
claus.friis@it.dk

R. 65 Olaf Møller
Østergårdsvej 23-25 
8464 Galten 86222413

S. 66 Elsa Falk
(Schmidt)
Herman Bangs vej 55 
8600 Silkeborg

S.68 Kirsten Luthje 
Østre Havevej 33 
8520 Lystrup

S.69 LisAbildtrup
Teglgårdsvej 843, st. tv.
3050 Humlebæk 49190601 
Lis.Abildtrupl@skolekom.dk

5.72 Anna Helvig Brandt 
Egevænget 49 
8382 Hinnerup

5.72 Knud Rosenstand 
Skolegade 6 B, 1.027 
6760 Ribe 75422023

S.74 Hans Thuesen Madsen 
Vestervej 6, Stilling 
8660 Skanderborg 86572730

S.77 Lone Herbst Nørgaard 
(Hansen)
Elboparken 30
7000 Fredericia
lone.norgaard@nordea.com

S.80 Eva Lau Olsen
Bakkegården 2, Rinkenæs 
6300 Gråsten 74651454
eol@ses.dk

5.82 Maj-Britt Pedersen 
Skyttevej 30
6760 Ribe 75775677

5.82 Ole Juul Jørgensen 
Dagmarsgade 17 
6760 Ribe 
oj@rmgroup.dk

5.83 Lars Henrik Kvisgaard 
Hansen 
Krobakken 2
3480 Fredensborg 48244742

5.84 Birgitte Skovmand Bruun 
Sadolinsgade 114D
5230 Odense M 66142032
birgitte-bruun@
vinens-verden.dk

5.84 Henriette Quebec 
Hollænderdybet 4,5 tv 
2300 København S25125275 
heq@cowi.dk

5.84 Malene Bendix 
Tølløsevej 25
4330 Hvalsø 44440990
malene@skoven-i-skolen.dk

5.84 Jesper Vind Jensen 
Strandbovej 8
2650 Hvidovre 45664512
vindjensen@hotmail.com

5.84 Jørn Thyssen Pedersen 
Syrenparken 7
6760 Ribe 75422527
jtp@sva.dk

5.85 Lars Søvsø Jensen 
Muldvadparken 44
6740 Bramming 75101321
lsj@juLdk

5.87 Karin Yde Waidtløw 
Vagtelvej 5
6000 Kolding 28924220 
tilkarin@yahoo.dk

5.87 Jan Birck Jensen
9 Holland Gardens 
Brentford TW8 0BE 
England 077-20814375 
jbirck@ukonline.co.uk

S.89 Jesper Lauridsen
Søndre Ringgade 9,5. tv. 
8000 Århus C 86144896

NYE MEDLEMMER

U.ÅR Poul Worm 
Sølvgade 4,1. tv.
1307 København K 
(Mellemskoleeksamen 1954)

S.56 Anders Riber 
Skovagervej 11 
8240 Risskov 
anders.riber@mail.dk

S.61 Gunnar Lausten Kaltoft 
Skjoldagervej 41, st.tv.
2820 Gentofte

http://www.ripensersamfundet.dk
mailto:til@ppgruppen.dk
mailto:paul@frolich.biz
mailto:claus.friis@it.dk
mailto:Lis.Abildtrupl@skolekom.dk
mailto:lone.norgaard@nordea.com
mailto:eol@ses.dk
mailto:oj@rmgroup.dk
mailto:heq@cowi.dk
mailto:malene@skoven-i-skolen.dk
mailto:vindjensen@hotmail.com
mailto:jtp@sva.dk
mailto:tilkarin@yahoo.dk
mailto:jbirck@ukonline.co.uk
mailto:anders.riber@mail.dk
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RH

S.66

RH

S.71

RH

5.76

5.76 

S.81

5.85

5.86

5.86

5.86

5.87

5.87 

S.91

MargitLyst S.91
Solsortevej 1 
6740 Bramming

Erik Axelsen Monrad
KirkevejlO KM
6372 Byiderup Bov
erikmonrad@maii.teie.dk

Eiien Bach Andersen
Langbaiievænget 113 S.96
8320 Mårsiet

Lis Nieisen
Færgebakken 9
8600 Siikeborg S.96

Lone Aagaard 
Svansbjergvej 8 
4681Herføige
ione.aagaard@astrazeneca.com S.96 

ingerLiseingvartsen 
Våesvej 27, Vilsiev 
6771 Gredstedbro

inger Marie Arndai
Li. Madsegade 8 S.96
3700 Rønne

Vagn Pedersen 
Bouchard 557, Piso 19 
C1106ABG 
Argentina
Vagnogpedersen@hotmaii.com 

Lotte-Mariann Schuiz 
Ved Trekanten 16 C 
9220 Ålborg Øst

Karen Marie Bøggiid 
Skt. Nikoiaj Vej 5B, 4.th 
1953 Frederiksberg C 
rskab@ra.dk

Jane Sørensen 
Toften 25 
6650 Brørup 

Chariotte Petersen 
Rugtoften 59, Skodborg 
6630 Rødding 
giipet@get2net.dk 

Eva Brigitte Lau 
Moidaugade 9,1. tb. 
2300 Københavns 
eva.iau@get2net.dk

Dorte Reinhoidt Østergaard 
Tannisbugtvej 61a, Tversted 
9881Bindsiev 
dorte@tankegang.dk

Mette Enemærke 
Borups Aité 154B, s t  
2000 Frederiksberg 
men@db.dk

Casper Dich Dyssel 
Øresundsvej 136,St 
2300 Københavns 
dyssei@hotmaii.com 

Tina Skov Larsen 
Øster Digetoft 13 
6760 Ribe
skoviarsen@hotmaii.com

S.98 Kenneth Grothe Toustrup 
Jægersborggade 47, s t  th.
2200 København N 
Kennethtoustrup@hotmaii.com 

S.03 Anders Larsen 
Broagervejll 
8240 Risskov 
hraiarsen@hotmaii.com

Thomas Kreipke 
Juui Daigaard 
Fredsvænget 2 
4295Steniiiie 

Per Kim Pedersen 
Giiiesager 268,7.
2605 Brøndby
en4cer666@wanadoo.dk

Henrik Hansen
Gårdkoiiegiet, Spangsbjerg
Møiievej62F,vær.7
6700 Esbjerg
Hhl325@studenLaaue.dk

Sanne Kristensen
Damvej 12, Brøns
6780 Skærbæk

Christina Fogtmann
Sønderhoimvej 17, Sdr. Hygum
6630 Rødding
cf@froes.dk

Hans Henrik Gad
Østergade 5,3., 5
8000ArhusC
hhg@mb.au.dk

Anders Hvass Nieisen
Østrigsgade 7,5. sal
2300 KøbenhavnS
andershvass@hotmail.com

Søren Roschmann
Kuriandsgade 15 l.th
2300 København S
roschmann@cooi.dk

DØDE

R.26 Bodii Agerbæk 

R.26 Ingeborg Lind 

R.31 Emii Bunde Jørgensen

R. 33 Eiien Have

S. 36 Eise Dam Bekker 

R.39 Thora Ervatd

R. 41 Hanne Lehmann

S. 43 Gerhardt Heide Petersen

R. 43 Kristian Houmøiier Jørgensen

S. 46 BentBennedsen 

R46 Aase Toft

S.49 Verner Lyst

5.51 Ejvind Dam Laursen

5.51 Bodii Kaidan 

R.51 Johannes Gosvig

R. 51 AimaWoif

5.52 Jette Nieisen

S. 54 Sven Berg

5.63 Teddy EegHoffbeck

5.64 Peder Raskmark

5.65 LeneAxeisen

5.66 HeiieHøimkjær

Henrik Stub 
Enghave Piads 2 ,3th 
1670KøbenhavnV 
hes@MiM.DK

n  aTw  - i
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Kontingentbetaling!!
Jeg har netop udsendt rykker til de sidste 
ca. 225 medlemmer, som endnu ikke har 
betalt kontingent for 2006. Jeg må des
værre også konstatere, at der er en del 
medlemmer, der ikke formår at betale 
indenfor betalingsfristen, men op til flere 
måneder senere. Men nu; bedre sent end 
aldrig.

Det er dog væsentligt mere besværligt 
for mig, når jeg modtager betalingerne lø
bende gennem flere måneder, frem for til 
fristens udløb. Lad dette være en opfor
dring til dels at huske at betale sit konting
ent og dels at gøre det til tiden.

Jeg vil samtidig gøre opmærksom på, at 
hvis kontingentet ikke er betalt ved udløb 
af fristen angivet på rykkeren, bliver man 
slettet uden yderligere varsel.

Vores registreringsystem er delvist auto
matiseret. Derfor er det en stor hjælp for 
mig, hvis man benytter det fremsendte ind
betalingskort i sin netbank, frem for andre

betalingsløsninger, da disse ofte kræver 
manuel behandling fra min side.

Jeg laver naturligvis også fejl engang 
imellem, og hvis det skulle være tilfældet, 
og du har fået en rykker, så giv mig endelig 
besked, så vi kan få fejlen rettet.

Sekretær
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Returneres ved vang adresseændring

- s '  P O S T )-------( t

PP DANMARK

Afsender:
Ripenser-Samfundet 
v / Preben Husted 
StormøHevej 26 
4600 Køge

Foreningens organisation
Formand
Kn. William Kastrup, s.54
Eskemosegårdsallé 27
3460 Birkerød 45 81 09 50
kwk@dadlnet.dk
Næstformand
Povl Dons Christensen, s.65
Carstensgade 22
1770 København V 33 25 55 75
pdc@privat.dk
Kasserer
Kirsten Griinfeld, s.62 
Rønne Allé 15A
3450 Allerød 4817 63 08
giro 10&6676
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Preben Husted, s.81 
Stormøllevej 26
4600 Køge 56 63 36 26
p.husted@mail.dk
Arkivar
Jørgen Kellermann, s.47
Kongsbjergvej 16
2830 Virum 45 85 30 15
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Hans Erik Christensen, s.65 
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4000 Roskilde
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Ribe Katedralskoles Translokation 200 6
Translokationen fandt sted fredag den 23. 
juni kl. 10.00 i skolegården. Vejret var end
nu engang med os, så vi kunne nøjes med 
at kikke over til Domkirken. I det følgende 
bringes som vanligt talerne fra rektor, stu
denter og Ripenser-Samfundet. Ingen af 
årets jubilarer havde meldt sig som taler. 
Som noget nyt var der en tale til studen
terne af skolens nye bestyrel
sesformand, biskop Elisabeth 
Dons Christensen.

Umiddelbart efter transloka
tionen afholdt Ripenser-Sam
fundet traditionen tro en velbe
søgt reception i Rundgangen 
for årets studenter, alle jubila
rer og skolens lærere. Der var 
atter en meget fin stemning 
med mange gensyn med knus 
og glade smil.

Studenterne tog efter recep
tionen ud på turene med heste
vogn til hjemmene i Ribe og 
nærmeste omegn. Et enkelt 
hold måtte ty til traktor-trukket 
festvogn!

Jubilarerne begav sig efter 
receptionen til de forskellige 
mødesteder rundt om i byen, 
hvor der spistes og mindedes. 
Medlemmer af bestyrelsen, 
tog den vanlige tur rundt til 
feststederne og fotograferede 
mange af jubilarerne. Nogle af 
bestyrelsesmedlemmerne var 
selv jubilarer og har sørget for 
billeder fra deres respektive 
arrangementer.

Vi bringer så mange af billederne som 
vi kan, men må erkende, at de alle ikke 
kan rummes i bladet, hvis det ikke skal 
blive til en hel bog. I kan derfor heller ikke 
i år alle regne med at kunne dokumentere 
jeres deltagelse i jubilartræffet med hen
visning til bladet!

Af)

Generalforsamlingen i København afholdes den 24 . 
februar 2 0 0 7  kl. 15 på Vartov. Nærmere oplysninger vil 
komme i næste nummer af bladet, som udkommer ca. 1. feb. 
2007, med deadline 10. jan. 2007.
Translokationen i 2 0 0 7  afholdes fredag 2 9 . juni kl. 10
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Rektors beretning 2 0 0 6
Ribe Katedralskole dimitterer i år 126 stu
denter, 55 sproglige og 71 matematiske 
studenter. Det er de 126 studenters eksa
men, vi fejrer her ved translokationen.

Næste år optager vi 196 nye elever. I 
dette skoleår har vi haft fem klasser i 3.g -  
årets studenter. Vi har også næste år fem 
3.g-klasser, men seks 2.g-klasser og syv 
nye l.g-klasser. 196 ansøgere er vi da 
meget glade for. Det er det højeste ansø
gertal i skolens historie. Det viser, at der 
er brug for gymnasiet og for Ribe

Katedralskole. Det er godt, at vi har fået 
bygget så meget i de senere år, så vi også 
har plads til at optage alle de nye elever.

Jeg vil vende tilbage til årets studenter 
senere i programmet. Her vil jeg koncen
trere mig om en ting. Hvordan er gymna
siereformen kommet i gang?

Vi var rigtig godt forberedte, men også 
meget spændte, da vi startede 6 nye l.g- 
klasser.

Gymnasiet består nu af et grundforløb 
på et halvt år og et studieretningsforløb på 

2% år. I både grundforløbet og i 
studieretningsforløbet har ele
verne næsten alle fag sammen, 
så der er gode muligheder for 
samspil mellem de enkelte fag. 
Det er meningen med det første 
halve år i grundforløbet, at ele
verne både skal lære noget og 
samtidig få et godt grundlag for 
at vælge studieretning. Derfor 
har vi indrettet grundforløbet 
således, at de seks klasser, vi 
oprettede i august sidste år, har 
haft helt identiske forløb i alle 
fag. Alle klasser har for eksem
pel haft samme bøger i sam
fundsfag, biologi og historie m.v. 
Derfor har det været uproblema
tisk -  i hvert fald med hensyn til 
stofområder -  at danne nye klas
ser pr. 15. januar 2006.

Det er ikke den normale måde 
at organisere l.g  på. De fleste 
skoler har valgt at danne klasser 
i august 2005 ud fra den for
håndstilkendegivelse om studie
retning, som eleverne havde 
givet i marts 2005. Så skulle for 
eksempel de elever, der havde 
valgt en studieretning med mate
matik og fysik gå i samme klasse 
fra starten. Eleverne ville da i 
januar ved endeligt valg af studi
eretning kunne skifte til en 
anden klasse med en anden stu-

fMtor kays&t skotens Myg AestyrelsM/anTMHil, Ms&of) Æå'saAgtA 
Dans CAn'steMseM.
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dieretning, hvis der var piads. De skoier, 
der har valgt den modei, har imidlertid 
oplevet, at eleverne stort set ikke skiftede 
klasse eller ikke ønskede at ændre deres 
studieretningsvalg. De ville ikke ind i en 
ny klasse med nye lærere og nye kamme
rater.

Det er gået anderledes hos os. Her har 
78 ud af 160 elever i l.g  ændret deres 
ønske om studieretning eller næsten 50 %. 
Det er vores opfattelse, at eleverne har 
valgt studieretning i december på et langt 
bedre grundlag. De har afprøvet evner og 
interesser og valgt i overensstemmelse 
hermed. Så vi vil fortsat lave ens forløb i 
det første halve år for at gøre valg af studi
eretning så velovervejet som muligt.

Studieretningsgymnasiet har ikke givet 
større ændringer med hensyn til de fag, 
som skolen har. Vi har fortsat en række 
sprog: engelsk, fransk begynder og fort
sætter, tysk, spansk, italiensk, russisk, 
latin og græsk. Og vi har fortsat hold på A- 
niveau i alle naturvidenskabelige fag, mu
sik og i samfundsfag.

Vi har også prøvet at spørge eleverne 
om, hvordan de nu har oplevet l.g. De har 
oplevet at være godt informeret om valg 
af fag og studieretning, og det væsentlig
ste, at de har i meget høj grad oplevet, at 
fagene hang sammen, og at lærerne hav
de planlagt temaer og forløb sammen. Det 
er glædeligt at høre. Der er også noget, vi 
skal gøre anderledes med hensyn til ske
ma og introduktion. Også her er det godt 
at have erfaringer.

Det har været lidt af en revolution i l.g. 
Og det væsentligste er, at gymnasierefor
men er kommet godt i gang. Eleverne har 
lært meget i fagene og på tværs af fagene 
det første år -  både med hensyn til kom
petencer og fagligt indhold. Og lærerne 
har gjort en så stor indsats for at få nye 
planer i alle fag og samspil mellem mange 
fag til at fungere godt. Det vil jeg gerne 
kvittere for her og sige tak for.

Jeg vil også gerne sige tak for alt det 
andet, der er sket i undervisningen og i 
skolens liv i det forløbne år. Særligt vil jeg

sige tak til skolens bestyrelse med Elisa
beth Dons Christensen i spidsen for godt 
samarbejde, for at give gode rammer og 
for at gøre bestyrelsen til et godt forum til 
at forberede overgangen til det statslige 
selveje, der træder i kraft næste år.

Skolen uddanner også kommende gym
nasielærere. De får deres faglige kompe
tence fra universitetet og den pædagogis
ke kompetence her. 1 dette skoleår har 2 
kandidater gennemført deres pædagogis
ke uddannelse her ved skolen og er færdi
ge til at blive fast ansat. Til lykke til Line 
Overmark Juul og Anna Cecilie Heilskov.

Endelig har jeg nogle jeg gerne vil rette 
en særlig tak til.

Det er Hans Christian Rasmussen -  
eller HC, der går på pension efter at have 
været ansat her på skolen siden 1972. Du

TfC AesMeMt M. ræMe.
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har spillet en væsentlig rolle for faget 
matematik her på skolen. Du har holdt 
styr på fagets bøger, holdt sammen på fag
gruppen, taget de ekstra hold, det var nød
vendigt at få læst i perioder med manglen
de matematiklærere, og så har du hvert 
eneste år undervist så godt, at dine elever 
hk nogle fantastiske skriftlige karakterer. 
Således også i år. Du kan se tilbage på et 
flot livsværk i skolens og i matematikkens 
tjeneste. Her vil jeg gerne på skolens veg
ne sige dig tak for de mange år og din ind
sats her og ønske ønske dig gode år frem
over.

Også Lars Bjørn stopper her med 
udgangen af året for at flytte til Vejen 
Gymnasium tæt på, hvor han bor. Lars 
Bjørn har været ansat her siden 1993 -  
først som biologilærer og efter et par år 
også som kemilærer. Jeg vil gerne sige tak 
for dine år her, din undervisning og inter

esse for fagene og eksperimentelt arbejde 
og din indsats i forbindelse med indret
ning og ombygning i naturvidenskab. Og 
held og lykke i Vejen.

Til sidst et par ord til Torkil Funder. 
Torkil går ikke på pension nu. Det er først 
til september. Det skal jeg nok markere til 
den tid. Men det er ligesom i fodbold -  når 
man gerne vil skabe en lejlighed til hyl
dest, så bliver man kaldt ud lige før kam
pen stopper. Så kan man klappe. Jeg vil 
gerne give Torkil en buket og sige et for- 
løbigt tak til ved den sidste translokation, 
hvor Torkil er lærer her. Du har gennem 
26 år sat dit præg på skolen -  i dens under
visning, i dens selvopfattelse, i dens histo
rie, i dens samlinger, i dens bygninger og 
haver. Tak for alt, der bidrager til denne 
skoles særlige træk.

Æ t^araf& mange stM '̂ner
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Bestyrelsesform andens tale 
dl studenterne
Kære studenter,
På vegne af Ribe Kathe- 
draiskoles bestyrelse er det 
bievet mig ti! del at få lov til 
at ønske jer hjertelig til lyk
ke med jeres veloverståede 
eksamen,

I har nu overstået, gen
nemlevet og gennemterpet 
nogle af de tre vigtigst for
mende år i jeres liv. I har 
læst og skrevet og afleveret 
og diskuteret. I har fået 
viden og indsigt i fagområ
der og tanker, som I vil kun
ne trække på resten af livet 
-  også selv om I nok en
gang vil sukke lige som alle 
os andre og sige: Hvorfor 
hørte vi dog ikke bare lidt 
bedre efter i historie, biolo
gi eller et af de andre gode 
fag dengang vi havde mu
ligheden? Eller hvorfor su
gede vi da ikke lidt bedre til 
os, mens tid var?

For det er en almenmen
neskelig erfaring, at vi altid 
kunne have hørt lidt bedre 
efter. Læst lidt bedre op.
Husket det hele lidt mere.
Og i det hele taget aldrig Kwt 
helt har gjort nok ud af at 
suge den viden til os, der blev serveret for 
næsen af os.

Men selv om nok, nok aldrig er nok, så 
er denne viden dog den ene side af grund
laget for den kultur, der er vores. Og vi 
skønner alle sammen på den. Vi ønsker, at 
I alle bliver ved med at uddybe den, forbe
dre den, både for jeres egen og for sam
fundets skyld.

I får nemlig flere muligheder, og sam
fundet får mere rigdom, når I gør det.

For vort samfund bygger på indsamling

af systematisk viden, på oplysning og ana
lyse.

Men det er ikke bestemt ikke alt.
Viden står selv i vort samfund ikke ale

ne.
Og viden kan ikke stå alene.
Det vil jeg gerne fortælle jer en historie 

om.
Uddrag af Elisabeth Bergstrand - 

Poulsens bog: "Sangen".
Mia hed en kone, der boede alene på en 

ø et sted i Sverige. Hun havde ikke altid
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boet alene. Da hun var halvgammel pige 
traf hun Karl Alfred og hk sit eget hjem 
med ham på øen - efter at hun i en men
neskealder havde tjent andre. De levede af 
fiskeri og røgeri, og hvad naturen ellers 
gav fra sig af bær og frugter. Og så hk de 
en søn, dvs. Mia hk, for da Karl Alfred gik 
efter jordemoderen var havet islagt, og 
han gik gennem isen og kom ikke tilbage. 
Mia opdrog og forsørgede sin søn ved 
eget hårdt arbejde, og nu havde han for
længe siden forladt øen, men Mia fortsat
te med at plukke bær og røge folks flæsk 
og pølser - lige indtil den dag, da myndig
hederne bragte bud hl hende om, at søn
nen sad i fængsel sigtet for mordbrand. 
Da gik hun til sengs og agtede ikke mere 
at rejse sig. Flæsket kunne få lov hl at 
hænge, og pølserne rådne. For hvad brød 
hun sig om andres pølser og flæsk, når 
hendes eneste søn sad i fængsel. Nogen 
mening skal der være i galskaben, og nu 
var der overhovedet ingen mening mere. 
For hvad mening var der i, at hun og Karl 
Alfred skulle mødes? Hvorfor skulle bar
net fødes? Blive en dreng? Hvorfor skulle 
Karl Alfred drukne i samme stund? 
Hvorfor skulle hun slide og slæbe med 
pølser og flæsk, når han alligevel blev en 
skidt knægt?

Skulle der trods alt være nogen, der 
kunne hnde en mening i denne galskab, så 
var Mia bestemt villig til at stå op igen og 
gå i gang med en ny røgning, men da hun 
var alene på øen, så var der heller ingen hl 
at svare på hendes spørgsmål, så hun blev 
liggende.

Men en dag hørtes skridt udenfor. Det 
er Nanny, der kommer. Hun har hørt om 
den ulykke, der er overgået Mia, og hun 
har også set, at det ikke mere ryger fra 
hendes skorsten. Hun har taget salmebo
gen med, for hun har en sangstemme, der 
kunne have gjort hende til en fejret sange
rinde. Og nu vil hun se, om sangen virke
lig har magt.

Mia vælter straks alle sine bitre klager 
og spørgsmål over på den unge Nanny. 
Nanny prøver at hnde svar på den gamles

klager i salmebogens bønner, men der er 
ingen bøn, der passer i dette hifælde- og 
Nanny er i grunden lige så oprørt som 
Mia. Hvad er glæden ved et jordeliv , når 
man alligevel skal ligge der som Mia rib
bet for alt? Som en gammel forpjusket 
ugle med slidte ljer og tom rede?

Nej, det kan Nanny godt se, nej, der er 
ingen mening i, at et gammelt træ, der 
som ved et mirakel har blomstret og båret 
frugt, og at den frugt siden viser sig at 
være så rådden i kærnen, at den er dømt 
hl at kastes bort. Hvem styrer da alting, 
det kan umuligt være Gud- og Nanny siger 
heftigt, nej bliv bare liggende, der er ingen 
mening - og imens bladrer hun i salmebo
gen - bøn i krig - bøn i krisetider, dyrhd, 
havsnød, nej der er ingen bønner, der pas
ser. Der hndes ingen bønner for en mand, 
der er gået under isen i samme øjeblik, 
hans eneste søn bliver født. Ingen bønner 
for en kone, der har røget tonsvis af flæsk 
bare for at holde liv i denne søn, der bare 
blev en skidt knægt.

Sådan bærer man sig ikke ad, hvis man 
skal forestille sig at være Gud- og imens så 
falder salmebogen op på "Den signede 
dag med fryd vi ser".

Og det var der nu slet ingen mening i. 
For her var ingen fryd - alligevel synger de 
begge af hjertens lyst videre- med varme 
og glæde:

"Om levende blev hvert træ i skov 
og var så hvert blad en tunge 
de kunne dog ej Guds nådes lov 
med værdelig røst udsjunge, 
thi evig nu skinner livets lys 
for gamle og så for unge"
På trods af al fornuft sad nu Nanny og 

sang den lovsang, som også I og jeg lige 
har sunget: "Den signede dag med fryd vi 
ser", som det nu er god skik og brug her 
på stedet.

Nanny lovsang den Gud, der bærer 
skylden for al den ulykke og urimelighed, 
der er i verden. Men hun lovsang også 
den Gud, der er alt levendes ophav, og 
som alene derfor bør lovsynges.

Og på trods af al rimelighed og mening
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og sund fornuft, så rejste Mia sig fra seng
en og sagde med heit forandret stemme: 
Det er i hvert tii fæide synd for det dyre 
fiæsk. Det har da intet ondt gjort. Det er 
vei bedst, at jeg igen begynder at røre iidt 
på mig, så det kan blive røget færdig.

På trods af al rimelighed og mening og 
sund fornuft så rejste den gamle sig altså 
og røgede sit flæsk færdig.

Verden og livet i verden er både urime
ligt, uigennemskueligt og dybest set uret
færdigt. Der er al vores videnskabelighed 
og viden til trods en frygtelig række af 
grusomme tildragelser, som ingen af os 
kan få hverken hoved eller hale i.

Derfor skal sangen med i vort liv. 
Derfor har I på denne skole haft mulighed 
for både at synge og spille og glædes over 
alt det, der ikke kan måles og 
vejes med videnskabens bril
ler. Derfor har vi i Danmark 
tradition for en almendannen- 
de skole, hvor livet i al dets 
mangfoldighed får lov til at fol
de sig ud i sprog og tanke.

Det er en tradition, som vi

skal skønne på og værne om, for i den tra
dition er der plads til både viden om livet 
og glæden ved livet.

Glæden, modet, lysten og viljen til at 
leve livet, som det er og kommer til os, det 
har været en god og rig del af jeres skole
liv her -  sammen med al den viden I har 
fået lov til at tage med jer.

Sådan vil vi også gerne det skal være, 
nu og i fremtiden på denne skole.

Tillykke med livet, glæden, sommeren, 
og alt det, der ligger og venter forude for
an jer.

Der er meget flæsk, der skal røges. Gå I 
bare i gang. Også selv om ikke alt glider i 
smør for jer.

M a g g ie  1. åe? a/Aanfafen, sa?M å r  Mer åbnere t a/D arfe Gange ag aAAaw^agneret a /få s  G#ra^. De jéw 
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118
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Translokationstale 2 0 0 6
Uddannelse og globalisering

Kære studenter. Hjerteligt tillykke med 
den eksamen, I nu har fået bevis på at ha
ve gennemført. Studentereksamen giver 
viden, kompetencer og egnethed til at 
læse videre. Pas godt på beviset og kom
petencerne, og brug dem -  både beviset 
og kompetencerne. Det bliver der rigelig 
brug for i fremtiden.

I slutningen af april måned i år udsend
te regeringen sin redegørelse for globali
seringen og sin globaliseringsstrategi 
med ca. 350 forslag. De væsentligste af 
dem vedrører uddannelse. Blandt andet et 
mål om, at halvdelen af en ungdomsår
gang skal gennemføre en videregående 
uddannelse. Altså ikke halvdelen af jer -  
men halvdelen af en hel ungdomsårgang . 
Der vil være langt flere af jer, der skal 
have en videregående uddannelse. I har jo 
en uddannelse eller en studentereksamen, 
der netop kvalificerer til det. Et af rege
ringens andre forslag er, at I også får 
afsluttet en uddannelse på kortere tid, end 
tidligere studerende gjorde, og at 1 kom
mer i gang inden alt for længe.

Til gengæld vil I kunne blive optaget på 
universiteter, der efter planen skal være i 
international klasse med større krav til 
forskning og til, at forskningen bliver 
anvendt i erhvervslivet. Universitetsud
dannelser -  og i øvrigt alle andre uddan
nelser -  skal have et mere globalt per
spektiv. Det vil sige, at studerende skal 
være gode til sprog og have større indsigt 
i andre kulturer og samfund. Samtidig 
skal mange flere danske studerende skal 
have mulighed for at uddanne sig i udlan
det.

Jeg har ikke tænkt mig at gå de 350 for
slag igennem. I stedet skal vi overveje, 
hvorfor uddannelse spiller en så stor rol
le i vores samfund, når vi taler om globali
sering.

Spørger man velfærdskommissionen, 
vil den sige, at forudsætningen for, at vi 
som samfund kan opretholde en position 
som et af verdens rigeste lande, er, at vi 
har vi har en højt kvalificeret arbejdsstyr
ke. Danmark er meget afhængigt af 
omverdenen, og uden en tæt international

Der Mer lyttet i  fæ%%e.
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integration vil vi ikke kunne fastholde 
vores høje velstandsniveau. Vi har histo
risk vundet ved globaliseringen. Vi har 
beholdt de spændende, de gode og de vel
betalte job. De økonomiske spilleregler, vi 
også i fremtiden skal leve under, ser sådan 
ud. Transportomkostningerne falder. 
Spredning af viden og information koster 
næsten ikke noget. Det er let at flytte pro
duktion og beskæftigelse på tværs af lan
de. Og forholdet mellem løn og kvalifika
tioner bliver derfor afgørende for, hvor 
produktion og beskæftigelse bliver place
ret. Skal vi fortsat klare os, og skal vi kun
ne konkurrere på sådanne vilkår i den glo
baliserede verden, så er uddannelse afgø
rende. Vi får flere job med højt kvalifika
tionsniveau. Vi mister job uden disse krav. 
Beskæftigelsesmulighederne på fremti
dens arbejdsmarked tegner bedst for dem 
med lange videregående uddannelser - 
også i lyset af, at Danmark ikke længere 
har en førerposition her, hvis vi ser på 
andelen af unge med lang videregående 
uddannelse. Der ligger en opgave, som 
jeres årgang skal være med til at løse.

Når vi taler om globalisering i Danmark, 
har det i høj grad handlet om blive kon
kurrencedygtige og om at udnytte mulig
hederne for at hente ting, som kan produ
ceres meget billigere i udlandet. Det er 
imidlertid kun en side af globalisering. 
Der er også en kulturel side, der kræver 
uddannelse.

Svend Erik Larsen fra Århus Universitet 
siger det sådan :

Globaliseringen er en proces, der nok 
skaber ensartethed, men den skaber især 
forskelle. Den intensiverer forskelle og 
skaber nye.

Det får I et par eksempler på. Det globa
liserede samfund og det multikulturelle 
samfund har traditionsforskelle. Traditio
ner brydes og kombineres på nye måder. 
Det globaliserede samfund har værdifor
skelle. Etiske forskelle spiller en ny rolle 
gennem mødet mellem kulturelle normer 
på tværs af grænser eller på samme sted. 
Det globaliserede samfund har også medi

eforskelle -  mange formidlingsformer og 
forskelle i sprog og stil. Og det har erfa
ringsforskelle. Ingen af os kommer til at 
leve inden for kun en erfaringssammen
hæng eller med en overordnet erfarings
sammenhæng. Bolig, arbejde, familie, ven
ner, rejser, fritid, skole, uddannelsesinsti
tution udgør ikke nødvendigvis en sam
menhængende helhed, men kan være pa- 
rallelverdener. Alle disse forskelle bliver 
tydeligere.

Og I skal forme jeres liv i en verden, der 
kræver valg af livsform, tradition, identitet 
og tilhørsforhold i langt højere grad end 
før.

At orientere sig i forhold til alle disse 
forskelle, som er en del af globaliseringen. 
At finde sin identitet mellem så mange 
muligheder og at vælge bevidst på basis af 
viden. Det stiller også krav om uddan
nelse. Og derfor er uddannelse også af 
den grund så stærkt knyttet sammen med 
globalisering. Jeg håber også, at I i jeres 
uddannelse har fået udbygget evnen til 
aktivt at kunne forholde jer til forskellene i 
et globaliseret samfund og bruge dem til 
aktive valg.

Den uddannelse, I har fået, har stor 
vægt på faglighed. Men den har forhå
bentligt givet jer selvstændighed, antiauto- 
ritære holdninger, evne til at organisere, 
evne til konstruktiv kritik, kreativitet og 
omstillingsparathed.

Det bliver rigeligt brug for det hele både 
i det globaliserede samfund og i jeres vide
re udvikling. På sådan en festlig afslut
ningsdag er det godt at vide, at der er brug 
for jer og de uddannelser, I vil få. Der er så 
mange muligheder. Til lykke med eksa
men og held og lykke med jeres valg.

MaM tytte& også åogreå tå  rectors tale.
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Studenternes tale 2 0 0 6
Medaljeoverrækkelsen er nær! Frøerne 
kvækker i sumpen. De hårdtprøvede lille
putter puster ud efter det famøse år, mens 
vi er klar til at træde op på sejrsskamlen, 
hvorfra der er udsigt til fest, sabbatår og 
uddannelse. Vi har betrådt de tre trin op 
mod den imposante dør, som bærer over
skriften "Litteris et artibus".

På det første trin ser man alt i frøper
spektiv. Alle er større end én selv, og man 
betragter med en hvis grad af misundelse 
de næste trin. Man kommer med masser 
af livsenergi og studielyst og ser med 
spænding frem mod de begyndende kam
meratskaber, intro-ture, Heimdal-fester, 
den berygtede lektiemængde og at blive 
en del af atmosfæren her på stedet. En del 
af det nære, intime miljø. Samtidigt fryg
ter man den totale oversvømmelse, som 
dels sker i form af belærende og bevinge
de ord fra trappens øverste trin og dels fly

dende væsker. For den lille grønne frø er 
pr. definition en lille padde Rana 
Esculenta, med en kort, slank krop, hvis 
eneste formål er at springe rundt nede 
mellem græsstrå eller tæt ved vandområ
der -  så vand og frø hører uløseligt sam
men.

Avanceringen til det andet trin er med 
blandede følelser. Man har forladt frøper
spektivet og ser nu skolen i normalper
spektiv. Undersåt-tilværelsen er endt og 
man har lært en del af traditionerne, som 
unægtelig hænger sammen med stedet 
her: Café-fredage, ordentlig og præsenta
bel opførsel til St. Heimdal, den berømte 
og berygtede studietur, hvor 2.g'rne som 
en flok lemminger følger deres lærere ud 
i verden, hvor hovedformålet er at lære 
nye kulturer og kultur er her et bredt defi
neret. Til gengæld er sliddet til hverdag 
næsten ulideligt. Lærerne siger "afleve-

Rere/kr A fer fU'wtAer sfK&MferMM fa/e.
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ringer" i kor, og ved juletid kan de fleste 
ikke skimte lyset for enden af tunnelen. 
Når historieopgaven melder sig, synes alt 
håb ude. Men studieturen giver energi 
eller måske snarere et pusterum. "Snart 
bliver vi de store", summer det fra kroge
ne.

Nogen siger, at det er koldt at stå på top
pen. Men som 3.g'er her på skolen mær
ker man for det meste ikke kulden. Man 
fører sig galant frem til St. Heimdal og 
appellerer til omverdenen om respekt. 
Arets tur til København er en særdeles 
fremragende chance for at erhverve jyder
ne respekt. Man kan godt traske træt 
rundt på museerne og universiteterne, 
men om aftenen gør hver sit bedste for at 
vise sin elegance og erfaring i storbyens 
utallige café- og barmiljøer. Med sit fugle
perspektiv føler 3.g'rne sig hævet over 
resten af flokken, men ikke højere end 
vingerne kan bære. Optimismen fejler 
intet før SSO'en. Tre års lærdom og en 
fremmedordbog og så er man ellers klar 
til at skrive. Men ugen er hård! Aldrig har 
man følt det så jammerligt at sidde ved 
computeren. Minutterne forsvinder ét 
efter ét og man mærker koldsveden som 
en klam hinde omkring kroppen, og med 
ét bryder skriveblokeringen ud igen. 1 elv
te time færdiggøres konklusionen og col
aflaskerne smides væk. Man kan nu hvile 
på fuldendt gerning, men selv i drømme 
hjemsøges man af sadistiske lærere, som 
lader stemplet ramme ens hoved: Du er 
dumpet!

Liflige forårsdufte og mildere vinde 
giver fornyet energi til at lægge an til de 
sidste afslutninger mod mål. Fra sangsa
len lyder hver morgen ambrosiske og 
opløftende stemmer, hvis styrke tiltager, i 
takt med at bøgen springer ud. Skolen 
summer for alvor af liv og luften fyldes af 
forårskåde amoriner. Man ønsker ikke at 
tiden går så hurtigt, men snart er kampen 
ude i overtid. Tankerne om studenterek
samen, studentertilværelsen, tiden efter 
sommerferien og afslutning på tætte ven
skaber fylder mere og mere, samtidigt

med at en halv-sadistisk lærerstand over- 
dænger flokken med terminsprøver og 
prøveeksamener. Men man når endelig 
frem til sidste minut, hvor eksamensfage
ne udtrækkes, og det afgøres, om pusle
spillets manglende brikker bliver svære 
eller nemme at få fat i. For enkeltes ved
kommende blev puslespillet aldrig samlet.

Nu står vi så på toppen. At de fleste af os 
ville gøre det, var ellers ikke forventning
en, da vi startede på skolen. En trang til at 
dreje på skruetvingen var årsag til, at elev
antallet steg til 30 pr. klasse. Forvent
ningerne til dette var blandede, og mange 
ventede en regulær junglelovgivning, hvor 
kun "Survival of the fittest" gjaldt. De sva
ge ville hurtigt blive udstødt, så der kun 
ville blive plads til de stærke elever. Trods 
denne dystre forventning fra flere sider, så 
er frafaldet mindre end ventet. Dette skyl
des rammerne og de sociale kompetencer, 
som vi nu besidder. Kompetencer, som vi 
kendte til i forvejen, men som er modnet 
over de forløbende tre år. Vi har lært at bli
ve kloge. Vi har lært at anvende den viden, 
som vi besidder. Dette er definitionen på 
klogskab. At vi kan kalde os intelligente, 
bør ikke være en fjern tanke for en stu
dent. Almendannelsen giver intelligensen. 
Evnen til at tænke, forstå og analysere. 
Kompetencer, som er en forudsætning for 
at have en fremtid i videnssamfundet. 
Netop derfor blev frafaldet af elever mini
malt. Vi indså hurtigt, at hvis fremtidens 
projekter skulle udforme sig udfra vore 
ønsker og ikke udfra andres ordrer, så er 
det nødvendigt at være almendannet. 
Derfor blev junglelovgivningen blot én del 
af en teori, som forblev en del af vort pen
sum. I stedet har vi ved utallige lejligheder 
hyldet og lovprist vor hæderkronede sko
le. Skolen har med succes forsøgt at skabe 
de optimale rammer for den enkelte elevs 
udfoldelse. At blive et helt menneske sker 
nemlig ikke kun gennem slavisk gennem
gang af pensa men også gennem sociale 
arrangementer. Her har skolen medvirket 
til et hav af oplevelser, som sent vil blive 
glemt. Oplevelser, som er blevet til i form
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af skotens utallige og for enkeltes ved
kommende unavngivne traditioner. Man 
kan med rette tale om kultisk tid her på 
skolen, da arrangementerne har deres 
vanlige plads i kalenderåret, og det er 
arrangementer, som vil blive savnet af 
årets studenter.

Ribe Katedralskoles lærerkollegium er 
imponerende. Man troede det ikke muligt, 
men den Sorte Skole lever endnu. Vi har 
oplevet adskillige lærere, som besad de 
antipatiske egenskaber eller snarere 
evner, som Lektor Blomme m.fl. yndede at 
udfolde. Sagesløse elever er blevet over- 
bebyrdet med afleveringer og læselektier, 
og forståelsen for begrebet ferie eller bare 
frihed, synes at ligge på et lavpunkt hos 
Lektor Blommes disciple. Det kan derfor 
ikke overraske nogen, at det at være sko
leelev anses for at være det hårdeste job. 
Man har psykisk set aldrig fri. Meningen 
bag den forjættede forfølgelse synes der
for ikke at Unde. Eller hvad? Årsagen er, at 
vi aldrig havde avanceret fra det nederste 
trin uden lærerkollegiet. Vi var aldrig ble
vet modnet eller fået vækket den indre 
ånd uden hjælp fra et særdeles kompetent 
lærerkollegium. Dets engagement er ikke 
at tage fejl af. For udefra kommende synes 
det umuligt at vække den slumrende ånd i 
eleverne mandag morgen, hvor stupide 
ringetider igen har forhindret skønheds
søvnens udfoldelse. Men et blændende 
engagement og en herlig humor virker 
fortrinligt som opkvikningsmiddel. Vi kan 
derfor kun ærbødigst takke Ribe Kate
dralskoles imponerende lærerkollegium, 
som bestemt ikke hylder sofistiske læ
ringsprincipper og samtidigt håbe på, at 
vi, trods søvntunge øjenlåg eller fredag
skuller, har givet lærerne modspil. For en 
lærer har udtalt, at det mest meningsgi
vende er at undervise. At give viden og 
indsigt videre og samtidigt se blomsterho
vederne springe ud må være det mest 
meningsfyldte et menneske kan opnå. Vi 
kan derfor håbe på, at de sidste tre års 
undervisning har givet gensidigt udbytte.

Vi står nu endeligt på det øverste trap
petrin. Øverst på medaljeskammelen. 
Fremtiden ligger for vore fødder, som sid
der solidt i et par fodboldstøvler, som sym
boliserer selvstændigheden -  evnen til at 
tage stilling til problemstillinger og danne 
en egen mening. Tre års lektier har givet 
os en solid almendannelse, som vidner 
om, at studenten har bukserne på i sit liv. 
Hvad enten det handler om at løse en 
energikrise, at forhandle politiske incita
menter, at skabe tryghed for medborgere, 
at videregive lærdom eller Snde den 
anden halvdel, som Aristófanes udtrykker 
det, vil der unægteligt være udfordringer, 
som kræver selvstændighed og almendan
nelse. Kundskaber som Ribe Katedralsko
les velansete atmosfære og imponerende 
lærerkollegium har givet os. Vi kan derfor 
trygt drage ud i verden. Denne tur kan 
som tiden på Ribe Katedralskole symboli
seres ved trapperne under den imposante 
dør. Først kommer festerne, så sabbatåret 
og siden uddannelsen. Engang kan vi træ
de op på livets sejrsskammel. Skolens sejr 
og studiets sejr kan tilskrives indenfor en 
overskuelig årrække, men den sidste sejr 
fås først, når vi finder os selv, for som 
Søren Kierkegaard siger i "Enten-Eller": 
"Det store er ikke at blive dette eller hint, 
men at blive sig selv!"

Velan studenterkammerater!
Vi er nu rede til at gå ud i verden. Vi vil 
dog aldrig glemme den gamle skole, hvor 
frøerne fortsat kvækker i sumpen og glæ
der sig over, at regntiden er endt. Lille
putterne er ved at tage mål til fodboldstøv
lerne, men forinden skal der lyde et viva 
academia fra årets studenter. Jeg vil derfor 
bede jer rejse jer, så vi sammen kan løfte 
huerne og udbringe et tre-foldigt leve for 
Ribe Katedralskole!

Ribe Katedralskole længe leve 
HURRA, HURRA, HURRA!

Peter IT Afoge%se%
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Frode Schons Fond
Efter kantatens anden del uddelte rektor 
Karsdal sommerens legater ledsaget af 
følgende redegørelse for uddelingen af 
Frode Schons Fond.

delegation ved FN og ved verdenshandel
sorganisationen WTO i Geneve. Opholdet 
er forhåndsgodkendt som en del af stats
kundskabsstudiet ved Århus Universitet.

Ribe Katedralskoles legater består af Am
bassadør Frodes Schons Fond og en 
række andre legater. Legaterne fra Am
bassadør Frode Schons Fond gives til stu
denter fra Ribe Katedralskole, der nu er i 
gang med deres studium, og som får 
mulighed for at gennemføre et projekt, det 
ellers ville være vanskeligt at skaffe penge 
til. Legaterne tildeles efter ansøgning. 1 
fondsbestyrelsen har vi også denne gang 
fået mange ansøgninger med velbeskrev- 
ne projekter. Vi har valgt at støtte studier 
ved et udenlandsk universitet, der kunne 
indgå i en dansk eksamen. Vi uddeler i alt 
52.500 kr. - 5 legater på hver 10.500 kr.

De går til

Thomas Ladelund Birk, student fra 
1999, får støtte til et universitetsophold i 
New Zealand. Studiet der er i et led i 
uddannelsen som miljøgeograf ved Kø
benhavns Universitet.

Carsten Gram Hansen, student 1998, får 
støtte til et phd ophold ved Cambridge 
University. Han bliver kandidat i biologi 
fra Århus Universitet og er nu spe
cialestuderende ved Center for Psykia
trisk Grundforskning Risskov.

Stine Dahlgren, student fra 1999, og lit
teraturstuderende på sidste år ved 
Københavns Universitet får støtte et uløn
net praktikophold på et forlag i New York.

Henning Gram Hansen, student fra år 
2002, der får støtte til et studieophold ved 
universitetet i Montreal. Han har fået en 
udvekslingsplads som led i uddannelsen 
ved Landbohøjskolen i København.

Jacob Slot, student fra 1999, får støtte til 
en ulønnet praktikstilling ved den danske

Der er spændende projekter. Og det viser 
en stor spredning på studier. Så når I nu er 
kommet i gang med jeres studier, og har 
et godt projekt, er I også velkomne til at 
søge. Vi har også et andet legat -  Ripen
sersamfundets Jubilæumslegat, der også 
kan søges til studieophold i udlandet.

Her er wogfe o /åe  års iegatWMåfa^ere.
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Ripenser-samfundets formands tale
Kære Rektor, kære studenter og frem
mødte tidligere elever og jubilarer.

På Ripenser-samfundets vegne vil jeg 
gerne takke for muligheden for at hylde 
årets studenter. Forhåbentlig vil I tænke 
tilbage på den tid I har tilbragt på den 
gamle ærværdige skole med glæde, ikke 
mindst over de kundskaber den har bragt 
Jer, og som jeg er sikker på I vil udnytte til 
Jeres eget og samfundets bedste. Mit 
ønske for Jer er også, at I må tage glæden 
over Jeres samvær med kammerater i og 
udenfor skolen med Jer videre i livet. Vi vil 
fra Ripenser- Samfundets side gerne med
virke til at I bevarer denne kontakt.

Ripenser-samfundets blad har 90 års 
fødselsdag i år og i det første nummer fra 
1916, som vi nu har genoptrykt, omtales 
en fest i Hejmdal, som jo stadig lever i bed
ste velgående. En af skolens adjunkter 
holdt en festtale på heksameter, og det er 
ikke noget tilfældigt valg. Hans fag var his
torie, men han udtrykker en vis bekym
ring over den klassisk sproglige linje, som 
allerede dengang var noget trængt og 
måske trænges yderligere i nutiden af 
kravet til samfundsrelevant og kompe
tencegivende uddannelse.

Som gammelsproglig student føler jeg 
mig både forpligtiget og fristet til at citere 
forfatteren, som sætter sig i en gammel 
magisters sted:

f &  faesesfe Arage, 
i sAafe%s jJerMesfe A/'arMe 

.S'fåågr ågr gHMsAe Swå sAargr 
og oser a/afåffåe%s Affåe 

Den, åer åag eMe AaM sfMAAe 
eM y%gf f%gs forsf e/fer efsåaw/

Effers fyåer åef awArf^g mfg 
weå fysAe og JraMsAe eaAafer 

Og åef AarAarfsAe ewgefsA,
åer AcerAeM Aar Jbrw efferfarce. 

fVo/'e åfscffåewe eeå,
AcaråaM åer ser Mif gå Ear^ea,

Effer Aror macge graceMf sMAAer 
åer er f Aarfoffer;

Afew ow åeM å ^ å  åer AersAeå' 
eeå f/effas AfassfsAe sfra%åe,

Oer, Acor åee Aefffge fra%g fff 
ffMgeMes gååe af fose,

Eaåfe AfM ̂ rsA^MgeMS å^å,
S07M sfåee årfMsfMifer ccereå' 

fiar efe e% cfåee, åer ref Aesef 
er eærre e^å f̂ geM**

Også dengang havde en større ombygn
ing og nyindretning af skolen fundet sted, 
det besynges som følger:

TVægfe åef Aa% cf Jo fAAe, 
i  EfAe ggreærå^ge sAofe 

ffoMf f efg siåsfe årffer ee Myffå 
sff farwe^åe ¿Måfog, 

ffasef Afee Myf woMferef f Aasf 
og meå My?MaåeMS woAfer 

Og åef er 7MMffgf, af ef effer a^efef 
Afee wfMåre geåfgeMf,

Afee er eeå woAferMe My,
så er åeåeM f AMsef åee saoiwe.

Og so??! weå åcåeM f sAofew
så er åef meå MMgåowweMS JéeråeM 

EawwerMe er Aac åef My,
wee MMgåowweM sefe er åer saw w e."

Det er mit indtryk, at I har sørget for at 
værne om traditionerne, draget nytte af 
lærernes indsats og de nye rammer. Det 
er mit ønske at eksamensbeviset for Jer vil 
betyde mere end den blotte dokumenta
tion af karaktererne, nemlig at I er blevet 
en del af den tradition og ånd som hviler i 
denne gamle skole.

Forhåbentlig vil ønsket om den uddan
nelse 1 stræber imod blive opfyldt, men 
mit ønske er at det uventede og udfor
drende også vil gribe Jer en dag og føre 
Jer hen til nye steder, som kan give Jer 
inspiration og skærpe sanserne.

Må jeg slutte med nogle strofer fra 
Adjunkt Reineckes pen:
"E%å er ear sAafe ef sfeå

Acer AMMåsAaAsfarsfewåe MMgåam
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Avæggf 7MC</ MMg&77MS S!M /MMge

Se/fow! ve/ s/MM</ow ev AMÅ /a%/f 
/v<7 we//ew /arerMex /ioÅÅe.

Ev/MM Aar :'AAe /t/^eve sw /Mg/ AaMgf A/ew 
/ra  s/M Mag,

Se/vow &M x/MWi/aM! wå Aøre /;W/ 
gæ^Mgega^^eM.

E ^ / Aav v: sev</e 0/ /1/wa A/a/er 
ew Afgev^e ^Aare.

Ev^ f s?M&%fer%es /løA we<7 Aie&r 
sAa/ nævnes EfAensfs/

Tillykke med Jeres eksamen!

Der er tradition for ved translokationen at 
uddele Ripensersamfundets dimittend le
gat på 5000 Kr. til en af årets studenter 
efter indstilling fra skolen.
Indstillingen lyder -  og den
ne er ikke på heksameter:

Legatmodtageren har sto
re organisatoriske evner og 
har været i stand til hver uge 
at få en historietime til at 
dreje sig om mange innova- 
tive projekter til gavn for 
skolens trivsel.

Legatmodtagerens organ
isatoriske talent er blevet 
anvendt på arbejde i elevråd 
og bestyrelse, på caféarran
gementer og fodboldturner
inger for alle skolens elever, 
på teaterture for medstud
erende, og endog på danse
kursus for drenge op til 
Store Hejmdal.

Legatmodtageren har et 
stort socialt engagement og 
har, siden lejrskolen i l.g 
gav overskud, investeret 
klassens penge i fjernadop
tion af børn fra den tredje 
verden, og vedkommende 
har korresponderet med de 
adopterede børn, så alle i 
klassen kunne følge med i 
deres liv og udvikling. PornMM&M /yAønsAer Peter we</ legatet.

Legat modtageren har ligeledes solgt 
sin idé om ansvar for næsten, også i den 3. 
verden, til de nye l.g- klasser.

Ripenser Samfundet ønsker at belønne 
denne elev for hans kommunikative evner, 
organisatoriske indsats og store person
lige engagement.

Modtageren af Ripenser Samfundets 
legat på 5000 kr. er Peter Winther Mo
gensen 3cz.

Før jeg slutter min tale vil jeg indbyde 
årets studenter, jubilarer og skolens be
styrelse og lærere til Ripenser Samfundets 
reception, som finder sted umiddelbart 
efter translokationens afslutning

EnM</ IL XastrMp
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Receptionen
Æece^MMgT? f a r  også :' å r  re/ågsogl og g a f  o:M/:g/:eågr Tor af slagge /:'ål gå %ryås og loærs 
weåew årgawgeMe. -SYaåef ierfg sweåe aå  1:7 Tolograyérwg og korsel Må :' Aye::.

7o e/are^ slaå:7:er f ¿sle w/ 
1:7 rgcggåaMgM :' ÆMM̂gKgeM.
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Ripenser-Samfundets
jubilæumslegat

Siden transiokationen i juni 2005 har skoien haft et nyt iegat. 
Legatet er skænket af ingeniør Arne Hansen i taknemmelighed 
over for Ribe Katedralskole og med respekt for mellem- og gym
nasieskolens undervisning i de svære år (1935-45). Arne Hansen 
blev selv student i 1945. Han døde i juli måned 2005.

Legatets formål er at yde støtte til dygtige studerende, som er 
udgået fra Ribe Katedralskole, og som studerer ved et dansk uni
versitet. Støtten skal gå til projekter eller studieophold i udlan
det, der kan anerkendes som en del af studiet, og som er sær
ligt omkostningskrævende. På den måde minder legatet om 
Frode Schons fond, og det er da også praksis ved legatuddeling
er fra denne fond, der har givet inspiration til formålsformule
ringen her.

Fondsbestyrelsen består af bestyrelsesformanden ved Ribe 
Katedralskole, skolens rektor, Ripenser-Samfundets formand 
samt et medlem valgt af lærerne.

Legatets grundkapital udgør 1 mili. kr. Renter heraf samt i sær
lige tilfælde op til 10 % af hovedstolen udgør grundlaget for 
legatuddeling. Første uddeling finder sted i december 2005. 
Ansøgningsfristen er 17. november 2006. Ansøgningsskema fin
des på skolens hjemmeside: www.ribekatedralskole.dk. Skemaet 
udprintes og fremsendes med post til Ribe Katedralskole, 
Puggårdsgade 22, 6760 Ribe.

http://www.ribekatedralskole.dk
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Jubilarbilleder 2 0 0 6

Studenter 1941. Fra ooMs/re.' 4w/oM R  ¿Mstra/;, F:'rs/eM Fasson'/s, Foa/ Fasson/s, Fn'^ (%soM, Foa/ Foj 
Fa^sew, F ar/ Fr/sl/oM SoroMSOM og Iwgor SloeAor

SfK&M/or 
1941. Far/ 
Fn'i//aM 
Sor̂ MSOM, 
F/rs/on 
Fassor/s og 
ægtô r/Ze /// 
Car/ C/)r 
F?/rr fr411

S/M&M/er
1941.
Ægto/æ//o 1// 
Car/ CAr 
F/'ær Ir 411 
Æn'l! Ô soK, 
Fw/oM Rroo 
iMS/rMl) og 
ægto/æ//o /// 
Ær/% O/osoM.
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Studenter 1946. Srewd (%MM og/Mors Ma&r

Studenter 1 9 4 6 .4ase .S'owwer-lasseK og Æn'̂  OheK.

Student 1946. fe&r Cawwe/gaard 
PoM&ØM. Studenter 1946. 0%ø Pd&Ker-PeierseK og Æra /erser.
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Realister 1946. Pytte AMer, j&¡MílAfá%?aarí!, Solveyg^erAo o^N aas CAr &Awl¿t.

Realister 1946. Pelf Graves CArtsteMsew, Parew PAorseM, Palle PaseMMay a^Ptrslett Parser.
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Studenter 1956. Fra venstre; Peter P randtFarregaard, Æ ders PtAer, PAorAdd Frtsttansen, Fewn'A Pn'nA 
Ctaasen, Ætse Afarte Petersen, ÆrtA Datsgaard, Pore Dows/MKd/ensen, /a r t  Dat^as PaneA, ÆatArtne F aw ann, 
/o m  Æy'ær D a^w ar Dats^aard, Ætrsten F aarder Frede Fetteroe Petersen <%? ÆttsaAetA Fegn.
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Studenter 1956. A'rstgM R aar& r /FræstAa/wl, 0/e Fawgsda//eMS^M, Æ/isaAetA DegM, G^rda Foo/ fCAnsteM-

Studenter 1956. Fra r; Fn'A DaAZsgaar</, FgMr/A Ar/^A C/aaseM, FatAn'Me Fawaaw, /a r /  Da/gas PMKcA, Dag- 
w arDaAhgaard ÆasseM/
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Studenter 1961. Øverst; Æ?nar Crawz Madsen, Ætta Mt^^etseM, ylwMO JMa?grett:e l)orMetMW<t og ^ tte  SaM- 
<tatgaar<t. - /voM PogtM, P trte y 4ar#  tVtsseM ag Ctaas SeeAe^g Fnts. - Poat Marttw Rettesew, Ætce PovweM og /vaM 
PagtM. - HeTMWMMg.Bayse?:, Haws Daagaar<t Peters og Ætse Posewitatit.
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Studenter 1966. Fra oe?:stre.' M'eh Æra?!sgaar4, Faws So/iecF Fer WMer Wo! /oerse?!, /¿sAetA /aeo&se?!, 
Rare?! Rrtsti#rse?!, B:'?g!tte Rare S t a ^  Rase W M , Ga&aM Foahe?!, R??&rs /Ra/er og //a?:we Staggaard.

Studenter 1966y. 1. ræA^e GawoorRoFeraF, Mia Soreasea ogRse //aagaan/. 3. ro?Me Rare?! Afadsea og 
DortAeDmese?!. 3. ræMe O^eRrog F/!o??!se?!, FJe??:??!!?!g CArMtewsea ogR?!a/ Sa?!&r 4. ræMe SFgRor&e?! og 
/oer 7%yse?!.



138

Studenter 1976a. Fra oenstre; Snsanne Befe?; /ngrtd CArtsttsnsen, Afono Petersen, Renne ÎHoMMen, Conny 
Pom, B/'arne /ensen, Aferete Btndgntsf og Bodt? BRAof.

Studenter 1976a.
fngrt'd CArtsB'ansen, Afona 
Petersen, Bodtt SRAof 
RytdaAt og Bnsanne Bey'er

Studenter 1976a.
Conny Pom Petersen, R tan ^  

Hdrmtng/ensen, Ranne 
Thomsen, Aferete Blnd^otsf og 
Snsanne Befer As modsat stde.
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Studenter 1976y. Fra MMstrr 6agcstc ræ^r; PrMt FrPPrrsrM, Prr &M&- &M&rw, Fy'M'wd Mrhrw, Pr/f 
P/'rrrMW Jô rMSOK og /r^rw Pr&r St<#MseM. Pra MMstrr ^rrrstr ros^r.' Par:'M SanPAoP, ÅMrttr P/orraw 
/orgrMsrM, G;'MMC SorryMrw, cg Fn'^ Pop /ewsrM.
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Studenter 1981a. Fra venstre.' M'ets Baüde, Peter G. PAysseü, GretAe BaAde tVi'etseM, Sign'd Bitidaw, Birte 
BMadseM-Ni'etsea, Pare PrawAeig CArtstiaMsea, Búgt'tte Pi'Aaig CAn'stewseM, BisAetA Borewzew ag Beae Badat^A 
Bawd.

Studenter 1981a.
Pare PraaAeig 
CArtsBaitsew ag 
GretAe BaAde tVietsea.

Studenter 1981.
BatA tVi'sseii A og 

Mets Boüde a
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Studenter 1981b /åraM Pt&e rM ^ ra r ta t  red Peter PaastMg. Pagerst /ra  reMstre; M arre PttMge, Mi'eAaet 
77!MtstrM ,̂ Srewd P  PareaseM, MteAaet Saada^er ag Peter Paast^g. Parrest /ro  venstre Pat/; tVtssea, Mette 
Østetgaard, Perte P  Metsew, Patre/ Mat:?; tVoMMy CArtstewser ag' Merete Parderap RaaseM.

Studenter 1981b.
tVoMMy CArtsteasea ag 

MtcAaet Paadager

Studenter 1981
Pewe P a d a t#  P a rd  a, 
Mette Øste?gaard & 
ag Pread P a te e r  
Parewsett &
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Studenter 1 981x  Fra venstre PreAew RMsted, /ews PtrcF M'etseM, Feue M'etsew, Raws CAr FtaMsew, feter 
.Andersen, FtsAetF PetsM, Mta FosenAe% Faren PtreFert, Fene l^sterwar^ og Mets Pedersen.

Studenter 1981x.
Fene M'etsen tPoMtsenl 

ogFtstietFPetsAo 
tRenni'ngsenF

Studenter 1981x
CFresten Redegaard 
og Mets Pedersen.
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Studenter 1986.

in terfto ra

Per Mathiesen 
Skolegade 2 - 6760 Ribe 

Ttf. 75 42 08 33
flere linier

/?%?e MasÁf/nfabr/Ár 4/S
75 42 07 44
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Studenter 1991. Sid&M& /ra  wasfra.' Laaa Sc/iraww:, /awa Pari!, Mia PoK/seM, Z^we Æn'Znaa, Fris-
^aar<Z PaasaM Paae Pii&erAaaer SiåaM&^*a vaKsira.' AZic/)aai GraaLay CiaasaM, Z-is&iii P assiar PaMsaM,Paaia 
PcAra&r-AZa&ew, ^MMa Po^a AZarAa^ Prag, Lissi ZSiwgawZarg, Pi^a m rita rg ^a ia  Zp'arwa, Laaise Piadsgavi, 
Paae ZZ/'<ar, Pii;^a CiaasaM, PaZaaa S)<Zaasiarsaw,ZKga ParAy-Passaw, Pwad P ^ a a , Sasaa AZatisaw, Paawa AZi<ZZgaar4 
Paswassan, CZaas P ai&  Paiarsaa, CPristiwa ZZyMaM /a^tsaa ag Paiar PyMa Paa^gaarP
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Studenter 1996a.
Fra ren tre  
SaMM./aaK 

Fette.

Studenterl996a.
Otar/oKe

/es^er

Studenter 1996a.
Fra rettstre 
Fet; Mat'^ett,
Marte St'tttott.

Studenter 1996a.
Btrgt'Me, Maya M ana.
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Studenter 1996b. Fra venstre; F e n n e l .Andersen, Retdt Fan^esen, M na FeMy, Fartna/ensen, MaAa Fassew, 
Fare WWtnder, Mette FAanesen, F t^ ttte  Fetersen, Fartd t Fan, Ftsa FescFe^t;! <% Fn^e CArtstensen.
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Studenter 1996b. MaAa Åassew, Fe:'<& iaKgeseM, ÆeMMetA 7b/?^4M&rseM eg'Xdre WW:'%&?:

Studenter 1996b. Åan'wa /eM êM, Åwwe CAnstMMsew Mette HoMeseM.
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Studenter 1996x. Fra venstre, Aageste ræAAe ̂ rs tr Renn'A Ransen, Fnwe Rat, Fnsttan F/'ems, FtsAetA Pontsen, 
FranA Andersen, PtAAe RenRAsen fPedersenl, Pnne Damgård, Rette FAornF Forreste r%AAe,.tra oewstre.' Afat- 
ARtt Remme, FtAAe Afey'Aorn og Afa;'Aen Ransen.

Studenter 1996z. i. ræAAe CARsttan Sorensen, Faren Afa^gretAe H;'rnF og H'AeAe R/orKsAoo. 2. ræAAe, Sandra 
RoegA, /eA SeeAe^g og Rerte? Dons CArtstewsen. S. reeAAe, AiatAen SAatAo^g Ransen og Pnne Ransen
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RESTAURANT
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R i b e  K r ø n i k e r  ved redaktøren
Ribe Seminarium er nu igen i fare. For 
næsten 20 år siden lykkedes det for ihær
dige iokaie kræfter at undgå nediæggeise 
eller måske rettere sammenlægning med 
Esbjerg Seminarium. Daværende semina- 
rierektor Kyndrup og borgmester Jens 
Christensen sled trapper hos undervis
ningsministeren, som også dengang var 
Bertel Haarder!

Den opdukkede fare er ministerens for
slag om at samle en række videregående 
uddannelser i noget han kalder profes
sionshøjskoler. Meningen er så vidt vides 
at styrke uddannelsesinstitutionerne gen
nem et vidtgående samarbejde og samling 
af administrative og service prægede 
opgaver.

RHe SgwMMayfMM: waf af & Mye

Det har fået bestyrelsen for det nuvæ
rende CVU-Vest (Center for Videregående 
Uddannelser) til at lufte muligheden af at 
flytte læreruddannelsen fra Ribe til 
Esbjerg. Formanden for CVU-Vest er 
Esbjergs tidligere borgmester Flemming 
Bay-Jensen, som var med på det tabende 
Esbjerghold i slutningen af 1980'erne! Der 
argumenteres blandt andet med bedre stu
diemiljø og synergieffekt mellem forskelli
ge uddannelser.

Fra Ribe side argumenteres der med 
Ribe Seminarium er attraktivt idet det i år 
har haft det mindste fald i ansøgertal 
blandt seminarier uden for hovedstadsom
rådet. Desuden er der i de seneste år 
investeret ca. 70 mil. kr. i udbygning m.v. 
af Ribe Seminarium. Også seminariets

øvelsesskole, Valdemarskolen, som er 
nabo til seminariet, udbygges i disse år.

Der er startet en underskriftindsamling 
mod flytning og en initiativgruppe med til
knytning til Ribes handels- og kulturkred
se er meget aktiv for at finde de bedste 
argumenter og skabe de rigtige kontakter 
for at sikre seminariets forbliven i Ribe.

Der har været kontakt til ministeren, 
som skal have sagt, at det aldeles ikke er 
nødvendigt at samle alle de undervis
ningsinstitutioner, som skal udgøre en 
professionshøjskole, på det samme sted. 
Det har givet optimisme i Ribe, men har 
ikke mindsket anstrengelserne.

Sagen er noget giftig set i sammenhæng 
med den sammenlægning af Ribe og 
Bramming kommuner med Esbjerg, som 
længe har været besluttet. Konsekven
serne af de mange nødvendige enkeltbe
slutninger bliver tydeligere og tydeligere 
for menigmand, så smertetærsklen er lav, 
når der tales om den nye Esbjerg Kom
mune. Man er bredt enedes om et budget 
for den kommende kommune, men heri er 
der ikke regnet med erobringstogter fra 
Esbjergs side!

Det er galt nok i forvejen, hvor det af 
regeringen og DF er besluttet at nedlægge 
både det "kongelige" og det "folkelige" 
amt samt rets- og politikredsene i Ribe. 
Der bliver langt mellem højt rangerende 
embedsmænd i gamle Ribe.

Privatskolen Riberhus er navnet på en 
ny skole i Ribe, som begyndte undervis
ning for et par år siden. Den blev midlerti
digt placeret i pavillioner, som blev opsat 
på den del af Ribe Fritidscenters parke
rings pladser, der ligger nærmest Valde
marskolen. Det er ikke det mest inspire
rende miljø, men med skolens vægt på 
daglig idræt og motion for alle elever, er 
det nok ikke så dårlig en placering. Skolen 
har et godt samarbejde med Fritidscentret 
og skal på det seneste have købt et større 
areal ved siden af tennisbanerne ved
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fn'mtsMeM A e r a f  l&MewarsAc/eM.

Fritidscentret. Her ønsker man at bygge 
et nyt skolekompleks med plads til næsten 
300 elever. Skolen har nu ca. 110 elever, så 
man er da optimister -  sikkert med rime
lig god grund!

Ribe Kommune er på falderebet også 
gået i gang med at anlægge tunnel under 
Obbekærvej for gående og cyklende fra 
boligområderne på Nørremarken og det 
nye Klostermarken, hvor der er og bliver 
bygget mange boliger. Det vil blive nemt 
og sikkert at sende sine børn derfra til pri
vatskolen og for så vidt også til Valde- 
marskolen og Fritidscentret.

Café Vedel hedder Ribes nyeste café. Den 
er oprettet i gården bag det tidligere Htel 
Klubben og gartner Mathisens butik. Det 
er en del af projekt Liljebjerget, som jeg 
omtalte i juni nummeret af bladet. Café 
Vedel er ikke en helt traditionel café. Man 
kan ud over drikkevarer købe økologiske 
madvarer og grøntsager, idet en gårdbutik 
har oprettet udsalg. Om lørdagen vil der 
være udvidet marked i gården.

I gården lindes desuden glasværksted 
og kunstbutik samt Ribe Bryghus, som 
alle også blev omtalt i juni nummeret. Ribe 
Bryghus er efter nogle indkøringsvanske
ligheder kommet godt i gang og de laver 
godt øl, skal redaktøren hilse og sige!

Cafe tM e/ "fMtKfMatteM".

Bank

R ibe  A fdeting

S a ltg a d e  10-14  - 6760  R ibe  

H f. 45  12 20 40 - Fax  45  12 20  41



152

Der er <tog /ave? ew raw/te, /¡var/ra eteM :̂^Ae&M Aaw AesAaes

Lindegården som brændte hin anden 
juledag - vist i 2001 - er der stadig ikke sket 
noget med. Det forlyder, at byens æres
borger HENN (Hans Edvard Nørregaard- 
Nielsen) lever op til sin værdighed og har 
skabt kontakt til en af de store pengetan
ke, som vil være behjælpelig med at få styr 
på hele Domkirkeområdet. Det bliver 
spændende at se om det er nogle af de tan
ker HENN har nedfældet i sin lille bog 
"Ribe og Deromkring", der blev omtalt i 
februarnummeret, som nu søges vikelig- 
gjort!

Katedralskolen består, og har I læst rek
tors beretning vil I vide, at der er 7 spor i 
den nye l.g  årgang. Væggene buler ikke 
ud endnu, men en del vinduer trænger 
stærkt til en malerpensel. Der er sket 
omflytninger inden døre. Skolen skal jo nu 
være selvejende, og skal dermed også kla
re de administrative opgaver som amtet 
hidtil har betjent sine gymnasier med. Det 
har medført behov for mere kontorplads. 
Redaktøren har beset og blev helt nostal
gisk, da han så at den gamle sløjdsal og 1. 
mellem a er blevet til kontorer. Her skal 
nu kun tre eller fire kontorassistenter og 
et par af de ledende lærere have arbejds

pladser. I de fjerne 1950'ere var der vel 
plads til ca. 60 elever og et par lærere!

iVye t<&r SMeM Aar /net eM re/rstaticM.
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Ribe Musikforening blev stiftet i februar 
1916. Ripenser-Bladet er altså ikke den 
eneste 90 årige! Der skete noget i Ribe her 
på kanten af 1. verdenskrig. Der mødte 36 
interesserede op til den stiftende general
forsamling på Klubbens Hotel. Det var 
byens organister og to lærere fra 
Katedralskolen, overlærer Knud Knudsen 
og adjunkt Tage Nørregaard, som var 
initiativtagere. I den første bestyrelse kom 
også seminarielærer Oluf Ring! Og over
lærer Dybdals kone Hilda. (Disse perso
ner var også, bortset fra Oluf Ring med
lem af Ripenser-Samfundet kan man se i 
den gamle liste i juni nummeret)

Man havde allerede koncert 11 dage 
efter stiftelsen, hvor Hilda Dybdal, Tage 
Nørregaard og Oluf Ring spillede trio. 
Organist Behrens Claussen fra Set. 
Catharinæ Kirke akkompagnerede tilrej
sende koncertsanger Thøger Rasmussen i 
romancer af Gade, Heise og Lange-Muller. 
Man sluttede af med Carl Nielsens deng
ang kun et år gamle melodi til Jeppe 
Aakjærs, "Jeg bærer med smil min byrde" 
Man var vel med på noderne i Ribe!

Musikforeningen holdt jubilæumskon
cert den 16. september i Katedralskolens 
Sangsal, hvor mange koncerter gennem 
årene er afviklet. Der var ikke så mange 
tilhørere som til stiftelsen af foreningen, 
men de der kom fik en fornøjelig efter
middag. Man havde i anledning af dagen 
gendannet foreningens sangkor, som 
eksisterede i de første år. Koret, der 
bestod af sangere fra Ribe Kammerkor og

kirkekorene, glimrede med en række fler
stemmige sange af både ældre og nyere 
dato. Koret vil forhåbentlig blive genopli
vet til 100 års jubilæet?

Musikforeningen er aktiv og har samme 
kontingentsats som i 1916, 2,50 kr. om 
året!

Formand er komponisten Bo Gunge, 
der blandt andet evner at tiltrække spæn
dende kunstnere til foreningens koncer
ter. Hans kone, Dorte Gunge er musiklæ
rer på Katedralskolen!

Ribes Gader igen, igen. Dagmarsgade er 
igen farbar, men det forlyder, at den nye 
brostensbelægning ikke er korrekt ud
ført. Entreprenøren havde andre arbejder 
i gang og for at være sikker på tidsfristen: 
1. oktober, havde han indkaldt et tysk bro
lægger-sjak, som vist ikke helt har levet op 
til forventningerne. Det er derfor nødven
digt at tage belægningen op flere steder 
for at forbedre bundlaget. Det vil medføre 
en ny periode med total spærring for biler 
mellem Stationen og bymidten. Men nu er 
den nye rundkørsel ved Føtex/Kvickly 
færdig og taget i brug, så det bliver nem
mere at bruge omfartsvejen.
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Adresseændringer (13. oktober 2006)
Af pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet kun medlemmer 
fra før 1990. På foreningens hjemmeside findes adresseændringer for samtlige årgange. 
Adgang til adressedata kræver password.
Log på foreningens hjemmeside på www.ripensersamfundet.d 
Find <adresseændringer>
Brugernavn/Username: RipenserBladet 
Adgangskode/Password: HTTeris

U.ÅR Antonia Niss Thomsen 
Indre Ringvej 8,1.017 
5560Aarup 75422638

R.31 Nieis Oluf Jepsen 
Tyrsbjergvej 4 H, lejl. 3 
5210 Odense NV 66145144

R. 46 Finn Dahl Christensen
Skovbakken 89,009 
7800 Skive 97529430

S. 56 Paul Frølich
Mellemgade 27, Nordby 
6720 Fanø 74650364
paul@frolich.biz

S.56 Tore Donslund Jensen 
Kari Magnussensvåg 17 B 
54147 Skovde 0500/430402 
Sverige

R58 Mogens Petersen 
Skovgården 6
4100 Ringsted 57610356
mogp@danishcrown.dk

5.61 Claus Seeberg Friis
Bybækterasserne 107F 
3520 Farum 47987494
claus@seeberg-friis.dk

5.61 Alice Bonnen 
Ndr. Boulevard 26
6800 Varde 75291841
a.s.bonnen@mail.dk

5.63 Eva Schjørring Munk 
Amb. Tirana, UM.
Asiatisk Plads 2 
1448 København K 
munk@citechco.net

5.64 Ole Elmose 
Esby Strandvej 1
8420 Knebel 87257940

5.65 Henning Dochweiler 
Viking Banke 10
9990 Skagen 98424046
henning-dochweiler@
askov-hojskole.dk

S.76 Inger Lise Ingvartsen 
1813 Bella Vista Way 
Santa Rosa CA 95403, USA 
lise_ingvartsen@earthlink.net

5.80 Karin Høeg Bennetsen 
Østergade 31F
6600 Vejen 75361959

5.82 Sanne Fromberg Kiehn 
Barsøvej 5
7000 Fredericia 75933672 
fromberg.kiehn@mail.tele.dk

5.82 Birthe Poulsen 
Kirkebjergvej 16
6510 Gram 74871356

5.84 JimHagemannSnabe 
Vermehrensvej 15
2930 Klampenborg 39301208 
hagemann.snabe@mac.com

5.85 Lotte-Mariann Schulz 
Ved Dammen 15
9220 Ålborg Øst 30225824

NYE MEDLEMMER
R. 46 Mogens Jegsen

Prestegårdsjordet 30 
N-3070 Sande +4733776291 
Norge

S. 61 Ejnar Gram-Madsen
Risebjergvej 5
4550 Asnæs 59651015
ejnar.gram-madsen@mail.tele.dk

5.66 Anders Skemt Hjuler 
Damtoften 19
2750 Ballerup 39401987
andershjuler@mail.tele.dk

5.66 GunverBollerup 
Gødsvangvej 30
6870 Ølgod 75241008

S.79 Annelise Boysen 
Lavendelhaven 26 
2830 Virum 22272196
anneliseboysen@yahoo.com

5.81 Birgitte Viborg Christensen 
Søkrogvej 12, Ramløse 
3200 Helsinge 
BCH@danskecapital.com

5.81 Mette Østergaard 
Engblommevej 57
2400 København NV 39660820 
kimengfred@dadlnet.dk

5.81 Kirsten Harbo 
Bundgårdsvej 4 
7570 Vemb 97481665

5.81 Lene Nielsen 
Skovfennen 8, Rejsby 
6780 Skærbæk 74753699

5.85 Mette Christensen 
1009 Judy Avenue 
Cupertino CA 95014 
14088610641
USA
mette@silikone.com

5.86 Benthe Bonde 
Vejenvej 41, Askov 
6600 Vejen 7558 8817

5.91 Inge Nørby-Lassen 
Bækgården, Hillerupvej 53 
6760 Ribe 75423104 
baekgard@vip.cybercity.dk

5.92 Klaus Anton Lundgaard 
Fyensgade 52,1. tv.
9000 Alborg 21781202 
funkydisco2000@yahoo.com

S.01 Lotte Ilsøe
Storm Petersensvej 4,2,202 
2000 Frederiksberg 20707607 
lotteilm5@hum.ku.dk

DØDE
S.26 Wilfred Hansen
R26 Dagmar Tangedal
S.29 Halvor Christian Frederiksen
S.35 Knud B. Lindhardt
R37 Gerda Oiling
S.40 Minna Hess Thaysen
5.56 Karen Bente Meinert
5.57 Poul Bruun

http://www.ripensersamfundet.d
mailto:paul@frolich.biz
mailto:mogp@danishcrown.dk
mailto:claus@seeberg-friis.dk
mailto:a.s.bonnen@mail.dk
mailto:munk@citechco.net
mailto:lise_ingvartsen@earthlink.net
mailto:fromberg.kiehn@mail.tele.dk
mailto:hagemann.snabe@mac.com
mailto:ejnar.gram-madsen@mail.tele.dk
mailto:andershjuler@mail.tele.dk
mailto:anneliseboysen@yahoo.com
mailto:BCH@danskecapital.com
mailto:kimengfred@dadlnet.dk
mailto:mette@silikone.com
mailto:baekgard@vip.cybercity.dk
mailto:funkydisco2000@yahoo.com
mailto:lotteilm5@hum.ku.dk
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Grundlagt 1848
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GENERALFORSAMLING
Ripenser-Samfundet afholder ordinær generalforsamling 
Lørdag den 24. februar 2007  Id. 15.00
på Vartov, Farvergade 27, København K 
Mødelokale: Hjørnestuen, opgang H, 1. sal.

Dagsorden:
Valg af dirigent
a. Beretning om foreningens virksomhed i det foriøbne år.
b. Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og understøttelsesfonden 

til godkendelse
Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forelæggelse af for
slag til medlemskontingent

c. Indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af vedtægterne. Forslagene foreligger i 
indeværende nummer af Ripenser-Bladet

d. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse.
Formanden Knud W. Kastrup er på valg -  bestyrelsen foreslår genvalg 
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Kirsten Griinfeld (kasserer), ønsker ikke genvalg.
Jørgen Kellermann (arkivar), ønsker ikke genvalg.
Hans Erik Christensen (adresseefterforsker) er på valg -  bestyrelsen foreslår gen
valg
Jørgen Meisen Westergaard (bestyrelsesmedlem) er på valg -  bestyrelsen foreslår 
genvalg.
Valg af suppleanter:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Lungholt

e. Valg af revisor og revisorsuppleant
Knud Juel (revisor) er på valg -  ønsker ikke genvalg.
Merethe Lindqvist (revisor) er på valg -  bestyrelsen foreslår genvalg.
Kirsten Hingeberg Larsen (revisorsuppleant) er på valg -  bestyrelsen foreslår gen
valg

f. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Ripenser-Bladets redaktør, Henrik Præstholm bidrage 
med en mundtlig Ribe Krønike. "Ribes vilkår i den nye storkommune Esbjerg?"
Traktementet ved generalforsamlingen er sandwichboller med drikkevarer.
Tilmelding er nødvendig. Ikke-medlemmer er velkomne mod betaling af kostprisen på 
75 kr.
Deltagerantallet er begrænset til 40, hvorfor medlemmer i tilfælde af overtegning har 
fortrinsret.
Tilmelding med angivelse af navn, årgang samt navn på evt. ledsager
kan ske på e-mail: ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk,
eller telefonisk til Jørgen Kellermann 4585 3015 senest 15. februar 2 0 0 7

mailto:ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk


160

Forslag til vedtægtsændringer
Ripenser-Samfundets grundlag er foreningens vedtægter.

Bestyrelsen fremlægger ved den kommende generalforsamling forslag til ændringer i 
vedtægterne og vil fremlægge nedennævnte selvstændige ændringsforslag til de enkel
te paragraffer.

Forslagene er begrundet i ønsket om at opnå en større klarhed i fortolkning og sprog
lig udformning.

Forslagene tilsigter endvidere ændringer i bestyrelsens sammensætning begrundet i 
ønsket om tilpasning til ændrede arbejdsformer.

Nuværende vedtægter Bestyrelsens forslag
senest revideret 2003 til ændringer 2007

§1.

Foreningens navn er Ripenser-Sam
fundet. Dens hjemsted er Ribe.

§1-

Foreningens navn er Ripenser-Sam
fundet

§2.

Foreningens formål er:
a) At bevare og udvikle sammenhol
det mellem tidligere elever fra Ribe 
Katedralskole samt lærere, der er 
eller har været knyttet til denne skole.
b) At samle medlemmerne til selska
belige sammenkomster og lignende, 
hvortil også gæster efter bestyrelsens 
bestemmelse kan få adgang.
c) At administrere den at Ripenser- 
Samfundet oprettede understøttelses
fond i henhold til denne fonds vedtæg
ter.
d) At udgive et medlemsblad.

e) At foretage uddeling af "Direktør, 
cand. pharm. Niels Peder Lauridsen 
og hustru Johanne Margrethe 
Lauridsen, f. Riibner-Wissings legat 
for studenter fra Ribe Katedralskole".

§2-

Foreningens formål er:
a) At bevare og udvikle sammenhol
det mellem tidligere elever fra Ribe 
Katedralskole samt lærere, der er el
ler har været knyttet til denne skole.
b) At samle medlemmerne til 
sammenkomster og lignende, hvortil 
også gæster efter bestyrelsens be
stemmelse kan få adgang.
c) At administrere den af Ripenser- 
Samfundet oprettede understøttelses
fond i henhold til denne fonds vedtæg
ter.
d) At udgive et medlemsblad og vedli
geholde en hjemmeside.
e) At administrere legater, hvor Ri
penser-Samfundet i henhold til lega
ternes fundats eller vedtægter er ble
vet udpeget dertil.
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§3.
Som medlemmer kan indtræde de i §
2 a nævnte. Indmeldelser, udmel
delser og ansøgninger tilstilles besty
relsen, der er bemyndiget til at træffe 
afgørelser desangående. 
Ekstraordinære medlemmer kan opta
ges efter bestyrelsens skøn. 
Udnævnelse af æresmedlemmer kræ
ver en generalforsamlingsbeslutning 
med to trediedeles flertal af afgivne 
stemmer.
De første fem år efter studentereksa
men betales nedsat kontingent.

§3.
Medlemsberettigede er de i § 2, litra 
a, nævnte. Indmeldelser og udmel
delser sendes til bestyrelsen. 
Ekstraordinære medlemmer kan efter 
ansøgning optages efter bestyrelsens 
skøn.
Udnævnelse af æresmedlemmer kræ
ver en generalforsamlingsbeslutning 
med 2/3 flertal af afgivne stemmer.

§4.
Kontingentets størrelse fastsættes 
hvert år af generalforsamlingen. Hvad 
der betales ud over det fastsatte kon
tingent tilfalder foreningens kasse, 
medmindre det pågældende medlem 
ønsker beløbet overført til understøt
telsesfondet.
Deltagelse i sammenkomster betales 
særskilt i det omfang, hvori disse ef
ter bestyrelsens skøn ikke kan betales 
af foreningen.

§4.
Kontingentets størrelse fastsættes 
hvert år af generalforsamlingen.
De første fem år efter studentereksa
men betales nedsat kontingent.
Hvad der betales ud over det fastsatte 
kontingent tilfalder understøttelses
fonden.
Deltagelse i sammenkomster betales 
særskilt i det omfang, hvori disse ef
ter bestyrelsens skøn ikke kan betales 
af foreningen.

§5.
Forfaldstid for medlemskontingent 
fastsættes til 1. april. 
Kontingentrestance medfører tab af 
medlemsretten. Det påhviler besty
relsen at give særlig meddelelse om 
slettelse af medlemslisten på grund af 
kontingentrestance.

§5-
Medlemskontingent forfalder den 1. 
april. Kontingentrestance medfører 
tab af medlemskab.

§6.
Generalforsamlingen er foreningens 
højeste myndighed. Enhver ordinær 
og ekstraordinær generalforsamling 
indkaldes med mindst 14 dages varsel 
enten ved bekendtgørelse i medlems
bladet eller pr. brev med opgivelse af

§6.
Generalforsamlingen er foreningens 
højeste myndighed. Enhver ordinær 
og ekstraordinær generalforsamling 
indkaldes med mindst 14 dages var
selved bekendtgørelse i medlemsbla
det samt på Ripenser-Samfundets
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dagsorden. Når lovlig indvarsling har 
fundet sted, er generalforsamlingen 
beslutningsdygtig, uanset hvor mange 
medlemmer der er mødt. 
Forhandlingerne ledes af en dirigent, 
valgt af generalforsamlingen. Alle be
slutninger tages ved simpel, absolut 
stemmeflerhed med undtagelse af de 
' §§ 3 og 15 nævnte. Står stemmerne 
lige, er forslaget forkastet. 
Afstemningerne foretages ved hånd
soprækning. Skriftlig afstemning skal 
dog foretages, når enten dirigenten el
ler mindst to i generalforsamlingen 
deltagende medlemmer forlanger det. 
Medlemmer kan stemme ved andre 
mødende medlemmer ved skriftlig 
fuldmagt. Over forhandlingerne føres 
en generalforsamlingsprotokol, der 
underskrives af dirigenten og to tilste
deværende bestyrelsesmedlemmer 
og derefter afgiver fuldgyldig bevis 
for det på generalforsamlingen passe
rede og vedtagne.

hjemmeside med angivelse af dagsor
den. Når lovlig indvarsling har fundet 
sted, er generalforsamlingen beslut
ningsdygtig, uanset hvor mange med
lemmer der er mødt.
Forhandlingerne ledes af en dirigent, 
valgt af generalforsamlingen. Alle be
slutninger tages ved simpelt flertal 
med undtagelse af de i §§ 3 og 14 
nævnte. Står stemmerne lige, er for
slaget forkastet. Afstemningerne fore
tages ved håndsoprækning. Skriftlig 
afstemning skal dog foretages, når en
ten dirigenten eller mindst to i gene
ralforsamlingen deltagende medlem
mer forlanger det. Fraværende 
medlemmer kan stemme ved andre 
mødende medlemmer ved skriftlig 
fuldmagt.
Over forhandlingerne føres en gene
ralforsamlingsprotokol, der under
skrives af dirigenten og to tilstedevæ
rende bestyrelsesmedlemmer. 
Protokollen er derefter fuldgyldigt be
vis for det på generalforsamlingen 
passerede og vedtagne.

§7.
Der afholdes hvert år i februar en or
dinær generalforsamling med flg. 
dagsorden:
a) Beretning om foreningens virk
somhed i det forløbne år.
b) Forelæggelse af det reviderede 
regnskab for foreningen og understøt
telsesfonden til godkendelse. 
Forelæggelse og vedtagelse af budget 
for det kommende år og forelæggelse 
af forslag til medlemskontingent.
c) De i § 9 omtalte forslag.
d) Valg af formand, bestyrelsesmed
lemmer samt en 1. og 2. suppleant for 
disse sidste.
e) Valg af to revisorer og en revisor
suppleant.
f) Eventuelt.

§7.
Der afholdes hvert år i februar en or
dinær generalforsamling med føl
gende dagsorden:
a) Valg af dirigent og referent.
b) Beretning om foreningens virk
somhed i det forløbne år.
c) Forelæggelse af det reviderede 
regnskab for foreningen og understøt
telsesfonden til godkendelse. 
Forelæggelse og vedtagelse af budget 
for det kommende år og forelæggelse 
af forslag til medlemskontingent.
d) De i § 9 omtalte forslag.
e) Valg af formand, bestyrelsesmed
lemmer samt 1-2 suppleanter for disse 
sidste.
f) Valg af revisor og revisorsuppleant.
g) Eventuelt.
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§8.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 
31. december.

§9.
Forslag, der ønskes behandlet på ge
neralforsamlingen, må være besty
relsen i hænde inden 1. januar.

§10.
Ekstraordinære generalforsamlinger 
kan når som helst indkaldes af besty
relsen på eget initiativ eller efter 
skriftlig begæring fra mindst 20 med
lemmer, der i begæringen nærmere 
må angive og begrunde formålet med 
indkaldelsen af den ekstraordinære 
generalforsamling. 1 sidste fald er det 
en pligt for bestyrelsen at indkalde 
den ekstraordinære generalforsam
ling til afholdelse senest inden seks 
uger efter begæringens indgivelse.

§10.
Ekstraordinær generalforsamling kan 
når som helst indkaldes af bestyrel
sen på eget initiativ eller efter skriftlig 
begæring fra mindst 20 medlemmer, 
der i begæringen nærmere må angive 
og begrunde formålet med indkal
delsen af den ekstraordinære general
forsamling. 1 sidste fald er det en pligt 
for bestyrelsen at indkalde den ekstra
ordinære generalforsamling til afhol
delse senest inden seks uger efter be
gæringens indgivelse.

§11-
Foreningen ledes og repræsenteres af 
en bestyrelse, der består af en for
mand og otte andre medlemmer. 
Mens, som nævnt i § 7, formanden 
vælges af generalforsamlingen, kon
stituerer bestyrelsen sig umiddelbart 
efter generalforsamlingen af sin midte 
med en næstformand, en kasserer, en 
sekretær, en arkivar, en bladredaktør, 
en adresseefterforsker og en webmas- 
ter. De nævnte særposter besættes 
med hvert sit bestyrelsesmedlem, og 
der må normalt ikke forekomme per
sonfællesskab mellem dem og ej hel
ler med formandsposten.
Bestyrelsen udarbejder og vedtager 
en skriftlig funktionsbeskrivelse, ved 
hvilken hver enkelt af de nævnte sær
posters opgave og ansvarsområde 
fastlægges.

§11-
Foreningen ledes og repræsenteres af 
en bestyrelse, der består af en for
mand og 5-7 andre medlemmer.
Mens, som nævnt i § 7, formanden 
vælges af generalforsamlingen, kon
stituerer bestyrelsen sig umiddelbart 
efter generalforsamlingen af sin midte 
meden næstformand, en kasserer, en 
sekretær og en bladredaktør. 
Endvidere fordeles posterne som ar
kivar, adresseefterforsker og webmas
ter blandt bestyrelsens medlemmer. 
Bestyrelsen udarbejder og vedtager 
en skriftlig funktionsbeskrivelse, ved 
hvilken hver enkelt af de nævnte sær
posters opgave og ansvarsområde 
fastlægges.
Formanden, eller i dennes fravær 
næstformanden, og et bestyrelses-
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Ligeledes vælger bestyrelsen af sin 
midte et legatudvalg bestående af tre 
personer, hvis opgave og kompetence 
fastlægges ved en skriftlig forret
ningsorden. Formanden og et be
styrelsesmedlem i forening eller tre 
andre bestyrelsesmedlemmer forplig
ter foreningen i retsforhold. 
Formanden fungerer et år, de andre 
bestyrelsesmedlemmer i to år, således 
at der hvert år afgår Ure bestyrelses
medlemmer. Genvalg kan finde sted.

medlem i forening forpligter for
eningen i retsforhold.
Formanden er valgt for et år, de andre 
bestyrelsesmedlemmer for to år, såle
des at tre bestyrelsesmedlemmer af
går i lige år og de øvrige bestyrelses
medlemmer i ulige år. Genvalg kan 
Unde sted.

§12.
For at der ved bestyrelsesmøder kan 
tages gyldig beslutning, må mindst 
Ure bestyrelsesmedlemmer være til 
stede. Beslutning tages ved simpel, 
absolut stemmeflerhed.
Ved alle møder udfærdiges referat 
som opbevares af næstformanden i 
minimum 1 år, hvorefter de lægges i 
arkiv.

§12.
For at der ved bestyrelsesmøder kan 
tages gyldig beslutning, må mindst 
halvdelen af bestyrelsen være til 
stede. Beslutning tages ved simpelt 
flertal. 1 tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. 
Efter alle møder udfærdiges referat, 
som opbevares i arkivet.

§13
For hver klasse i hver årgang udpe
ges i samarbejde med adresseefter
forskeren en kontaktperson, der fun
gerer som bindeled mellem klassen 
og bestyrelsen, samt koordinerer 
klassens aktiviteter i forbindelsen 
med jubilæer.

Paragraffen slettes

§14.
Foreningen opretholder et arkiv inde
holdende alt materiale af interesse for 
foreningen. Bestyrelsen er gennem 
sin arkivar ansvarlig for arkivet, og ar
kivaren fører en arkivprotokol over 
indholdet.

ny § 13.
Foreningen opretholder et arkiv inde
holdende materiale af interesse for 
foreningen. Bestyrelsen er gennem 
sin arkivar ansvarlig for arkivet, og ar
kivaren fører en arkivprotokol over 
indholdet.
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§15.
Forandringer i og tiiiæg tii disse love 
kan kun vedtages på en generalfor
samling, når mindst to trediedeie af 
de afgivne stemmer er derfor. 
Beslutning om foreningens opløsning 
kan kun vedtages på to på hinanden 
følgende generalforsamlinger med 
mindst 14 dages mellemrum, når 
mindst to trediedeie af de afgivne 
stemmer er derfor ved hver af de to 
generalforsamlinger.

ny § 14.
Ændringer af disse vedtægter kan 
kun vedtages på en generalforsam
ling, når mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer er derfor.
Beslutning om foreningens opløsning 
kan kun vedtages på to på hinanden 
følgende generalforsamlinger med 
mindst 14 dages mellemrum, når 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er 
derfor ved hver af de to generalfor
samlinger.

§16.
Vedtægterne er vedtaget på general
forsamlingen den 27. februar 2003 og 
træder i kraft den 1. marts 2003.

ny § 15.
Vedtægterne er vedtaget på general
forsamlingen den 24. februar 2007 og 
træder i kraft umiddelbart.
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Her på Vartov skal vi holde generalforsamlingen. 
Stedet har en lang historie. Her et par glimt af den.
Efter reformationen kom 
pasning og pieje af syge tii 
at høre under bystyrerne 
og det var derfor Køben
havn, der drev Vartov hos
pital. som stedet hed. Var
tov var en piejestifteise for 
æidre og kronisk syge.

Allerede 1754-55 var det 
nødvendigt med en udvi
delse og i denne forbin
delse blev kirken opført.
Man havde før haft en kir
kesal og herfra overflyttede man alter og 
prædikestol til den nye kirke.

N.ES.Grundtvig var kirkens præst 1839- 
72. Fra denne tid stammer døbefonten, der 
er menighedens gave til Grundtvig på hans 
75-årsdag i 1858. Fonten er udført af nord
manden Chr. Borch. Kirkeskibet «N.ES. 
Grundtvig« er skænket af en sønderjysk 
skibsbygger i 1884.

V a rto vs  n ye re  h is to rie
11850'erne fik Vartov tilføjet en 3. etage og 
var derefter hjemsted for cirka 500 gamle 
og svage mennesker. 1 1930'erne var loka

lerne blevet utidssvarende og beboerne 
blev derfor flyttet til mere moderne for
hold. Københavns Kommune var ejer af 
komplekset og benyttede det som kontor
bygning, men overvejede en overgang at 
rive Vartov ned.

11947 overtog Kirkeligt Samfund Vartov. 
Bygningerne gennemgik en omfattende 
restaurering og blev bl.a. indrettet til deres 
nye formål, som var en videreførelse af det 
grundtvigske ungdoms- og oplysningsar
bejde, der var blevet afbrudt af tyskernes 
beslaglæggelse og ødelæggelse af Grundt
vigs Hus i Studiestrædet.

l&rhws/iKa& fil k PM^a& hi Farre^a&, Awr iw^aMgM er j&rsie M.
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Boganm eldelse

Fra Niels Grue-Sørensen, student fra 
Katedralskolen 1950, cand.polyt et phil. har 
redaktionen modtaget en interessant lille 
bog, som han har udgivet på forlaget 
Underskoven i august 2006. Niels Grue- 
Sørensen har gennem sit liv besøgt afsides 
steder i forskellige dele af verden og har 
længe interesseret sig for menneskers 
tænkemåde i relation til livsbetingelserne. 
Som pensionist efter et langt liv som inge
niør har han fået mulighed for at studere 
og skrive om den danske landalmues for
hold.

Jeg har bedt lærer og historiker Søren 
Mulvad, Seem, der blandt andet har be
skæftiget sig meget med sognehistorie, om 
at anmelde bogen. Søren er i øvrigt gift 
med en datter af Lennart Edelberg.

/fP

F a rv e l t i l  a lm u e n
Forlaget Underskoven, 2006,
ISBN: 87-91844-35-5 
Af Niels Grue-Sørensen

Med undertitlen "Om den menige landbe
folknings overgang fra en traditionel til en 
operationel tænkemåde omkring 1800" har 
Niels Grue-Sørensen her fremlagt en 
"mentalundersøgelse" af den danske al
mues tænkemåde og dennes ændring for 
omtrent 200 år siden.

Undersøgelsen spænder vidt, - fra citater 
af Herman Bang ("De renligste af dem 
[Almuen] stinker af grøn sæbe.") over 
Holberg til Piaget. Undervejs giver han ud
blik til afrikanske kulturer og uzbekistan- 
ske analfabeters tænkemåde. En ejendom
melig - og original - afdeling udgøres af 
studier over variationer i sprogets forbin
defelter; eller med et andet ord, variation i 
brugen af bindeord i skrevne tekster.

Gennembruddet for landalmuens ny
tænkning kom iflg. Niels Grue-Sørensen 
samtidigt med landboreformerne og indfø
relsen af undervisningstvangen med sko
leloven 1814. Hermed smuldrede almuens 
traditionsdirigerede tænkemåde, og den 
blev tvunget til at antage en operationel 
tænkemåde. I denne proces er tildelt sko
lelærerne en måske ufortjent hædersplads, 
idet meget få lærerstillinger igennem 1800- 
årene var besat med seminarieuddannede 
folk.

Læs bogen, den har en ny vinkel på synet 
på vore forfædre og deres tankesæt. Man 
kan evt. sammenholde den med, hvad 
Evald Tang Kristensen har opnoteret om 
almuelivet i det gamle Jylland.
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Læserbrev om Lindegården
Det undrer mig, at der ikke kommer nogle 
indvendinger mod de tegninger af den nye 
Lindegård, som man påtænker at bygge på 
brandtomten ved siden af arresten.

Der er kun kommet bemærkninger til ud
formningen af den såkaldte Elefantgrav, og 
disse Under jeg også meget relevante. Men 
den nye facade, som kommer til at vende 
ud mod Domkirken, finder jeg ikke er sær
lig relevant, da den kommer til at bestå af 
nogle rundbuer, som man har hentet mo
dellen til et sted nede sydpå - og at lave en 
buegang på nordsiden i vort klima - Nej, 
nej. Det harmonerer i hvert fald ikke med 
Domkirkens facade af spidsbuer lige over
for, og det harmonerer heller ikke med 
gamle Ribe.

Tanken er jo, at den færdige plads mellem 
Lindegården og domkirken skal lede tan
kerne tilbage på den gamle processions
gang, som engang har ligget rundt om 
pladsen.

Det havde været betydeligt bedre at fort
sætte med den nuværende processions
gangs facade, således at der var kommet en 
harmonisk helhed ud af indramningen af 
pladsen. Så kunne man senere bygge en 
kort længe ud over det gamle relief med 
kathoveddøren. Man fik så endnu mere 
gårdvirkning og processionsgangsvirkning 
ud af slutresultatet, da denne længe selv
følgelig også skulle bygges i samme stil 
som den nuværende processionsgang.

Man kunne så ved at sætte noget glas i ta
get over relieffet få dette belyst på den rette 
måde samtidig med, at det var beskyttet 
mod nedbrydning af vort barske vejrlig.

Ideen med det store lokale i den nye 
Lindegård er absolut en god ide, men det 
skal bare rykkes længere tilbage, så faca
den ikke brydes. Hvorfor i alverden skal 
det rage ud i gårdspladsen og ødelægge 
den dejlige gårdsplads, der kan blive h e r ..

<%% ...

Generalforsamling år 2007 finder sted på Vartov, 
Farvergade 27 i København lørdag d. 24 . februar 
2 0 0 7  kl. 15.00.

Næste nr. (Jubilar-Service) udkommer i begyndelsen 
af april 2007. Deadline er den 19. marts 2007.

Translokationen foregår fredag d. 29 . juni 2 0 0 7 .
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Lauridsens Legat
Direktør, cand.pharm. Niels Peter Lauridsen og hustru 
Johanne Margrethe Lauridsen, født Riibner-Wissings 
Legat for studenter fra Ribe Katedralskole.

Indkaldelse af ansøgninger
Ripenser-Samfundet uddeler en gang om året portioner af 
dette legat til »fattige, men flittige« studenter fra Ribe 
Katedralskole som støtte til videregående uddannelse.

Særligt ansøgningsskema skal anvendes.
Dette kan rekvireres
-  ved indsendelse af adresseret standardkuvert, 

frankeret med kr. 4 ,75 til legatudvalgets sekretær:
Peter Lungholt 

Asylgade 12, 4000 Roskilde
-  downloades fra Ripenser-Samfundets hjemmeside 

www. ripensersamfundet, dk

Udfyldte ansøgningsskemaer med bilag kan ikke indsendes 
via e-mail, men skal indsendes til ovennævnte adresse og 
være sekretæren i hænde senest 
26. februar 2007

Legatmodtagere vil få direkte meddelelse pr. brev april 
2007.

Legatbestyrelsen
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Nyt fra Katedralskolen
I sommer fortalte rektor Karsdal ved trans
lokationen, at der i den kommende l.g ville 
blive syv spor, eller næsten 200 elever. Det 
har betydet at alle lokaler har været inten
sivt udnyttet. Det første halvår har været 
ens for alle klasser og her op mod jul har 
der skullet vælges retninger og fag.

Det har været et omfattende puslespil at få 
alle ønsker til at gå op i den berømte "høj
ere enhed". Det er nok ikke lykkedes ud i 
alle kroge, men rektor har da til Jyd- 
skeVestkysten berettet at alle er godt til
fredse.

Der er en klasse på hele 30, som har 
valgt matematik, lysik og kemi på højt ni
veau og en anden klasse har valgt biologi 
og matematik sammen med idræt eller 
kemi på højt niveau. Det må dermed siges, 
at det i al fald ikke er på Ribe Katedral
skole, der er manglende interesse for de 
naturvidenskabelige fag. Det må da glæde 
hr. undervisningsministeren!

Rektor Karsdal nævner at en af årsagerne 
til den store interesse for naturvidenskab 
måske hænger sammen med at man har et 
glimrende samarbejde med Aalborg Uni
versitet, som også har en afdeling i 
Esbjerg.

Når de Heste ønsker er imødekommet 
medfører det også at de sproglige og sam
fundsvidenskabelige fag sammen med 
formning og billedkunst indgår med vægt 
i elevernes valg. Det er endogså lykkedes 
at sikre, at der kan præsteres en halv 
klasse med de klassiske sprog, latin og 
græsk i kombination med op til to andre 
sprog.

Vi kan derfor se frem til også i 2009 at 
skulle lykønske et stort kuld studenter ib
landet en hel del af de sort-huede!

N y b e s ty re lse
Datoen 1. januar 2007 betød også væsent
lige ændringer i skolens organisatoriske

ffore^ygMingen fra er sta<%? samlende elements<Men.
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forhold. I forrige nummer af bladet omtalte 
jeg kort, at skolen har indrettet nye konto
rer, hvorfra man nu skal klare alt det admi
nistrative selv. Det har medført at de hidti
dige to skolesekretærer er blevet til fire.

Endvidere er den hidtidige overgangs
bestyrelse, som skulle forberede skiftet fra 
amtseje til selveje, blevet permanent.

Bestyrelsen har stadig biskop Elisabeth 
Dons Christensen som formand og består 
derudover nu af afdelingsleder Jens Bo 
Holm-Nielsen fra Aalborg Universitet, 
Skoledirektør Jørn Henriksen, Esbjerg, fi
lialdirektør Henning Balle, Danske Bank 
Ribe, skoleinspektør Ina Krarup Nielsen, 
Bramming, byrådsmedlem Kurt Jacobsen, 
Ribe, lektor Morten Høyrup, rektor Bent 
Karsdal, samt elevrepræsentanterne Ka
milla Vinter og Ragnhild Petersen.

Som det ses, er det en bredt sammensat be
styrelse skolen nu har. Der er repræsen

tanter for de leverende folkeskoler og de af
tagende erhverv og videregående uddan
nelser. Det bliver spændende at følge ud
viklingen i de kommende år.

Redaktøren er dog lidt forundret over, at 
Danske Bank fra og med 2007 har opsagt 
sin gennem mange år faste lille annonce i 
bladet!

fri som 
fugten

Herreds Sparekasse
6 7 6 0  Ribe ] Telefon 75 41 01 OO I w w w .fro es .d k

http://www.froes.dk
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Hjemmeside: www.saeihunden.dk 
Mail: saelhunden@stofanet.dk

&
!NGENiØRF!RMA 

HASSE THRANHOLM
Sdr. Fårup . 6760  Ribe 

Teiefon 75 44  52 52

ALT ) ELEKTRiSKE ARUKLER 
OG iNSTALLAHONER

Jens Pedersen ApS

Ydermcüen 75 42 08 25
Nederdammen 38 75 42 32 32

A
Ribe

Fo lkeb ib lio te k
Gwriz Hads - 6760 - T% 75 42 7 7 W MELLEMDAMMEN 14

Mandag-fredag kl. 10-18 - Lørdag 10-13 6760 R tB E . TK. 75 42 02 26

A. Rasmussens Bogtrykkeri
Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing

http://www.saeihunden.dk
mailto:saelhunden@stofanet.dk
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Jacob A. Riis er nu synlig i Ribe
Gennem årene har der gentagne gange her 
i bladet været omtale af Ribes berømte søn, 
reporteren Jacob A. Riis, der omkring 1870 
udvandrede til Amerika. Efter strenge år i 
fattige kår slog han igennem som journalist 
og fotograf. Han beskrev og fotograferede 
elendigheden i New Yorks slumkvarterer 
således at byens styre 6k øjnene op og fik 
gjort noget for at forbedre forholdene.

Ribe har tidligere gjort noget for at hæd
re ham. Omkring 1950 blev børnehaven i 
Klostergade oprettet og opkaldt efter ham. 
Mange Ribe-børn har gode minder fra 
"Jacob A. Riis". Der er også opsat en min
deplade på skolehuset i Skolegade, hvor 
han blev født i 1849. Han far var nemlig 
overlærer ved Katedralskolen.

I sommeren 2006 lykkedes det så endelig 
at få opsat en statue eller buste af ham. 
Gennem nogle år har en komité arbejdet 
for sagen og fået billedhuggeren Gudrun

A Ais a/MønugeH, Wien
Acr åAewAart "Mut" Fiwf/

Steen-Andersen til at forme en smuk buste. 
Foreningen "Gammelt Præg" skænkede de 
nødvendige midler. Denne forening videre
tører blandt andet de bygningsbevarings
opgaver, som oprindeligt blev varetaget i 
Ribe Turistforenings regi, men som også 
kunne omfatte opsætning af mindeplader 
for berømte bysbørn.

Der var nogen diskussion om hvor bus
ten passende kunne placeres. Der var først 
tale om Skibbroen, hvor man måske kunne 
komme til at tænkte på udlængsel! Men 
det endte med at det var på den lille grønne 
plet for enden af Badstuegade ved broerne 
over til Andeøen og videre til Kunst
museets have. Den placering har relation til 
Jacob A. Riis' i begyndelsen ulykkelige 
forelskelse i den rige fabrikant Giørtz' dat
ter Elisabeth. Familien Giørtz boede fra 
1864 i det store røde palæ, som senere blev 
hjemsted for Kunstmuseet. Faderen satte 
sig imod forbindelsen, da han vel ikke syn
tes at Jacob var god nok til Elisabeth, så det 
var måske derfor han emigrerede. Han 
kom dog senere hjem og friede og fik sin el
skede med til Amerika!

Busten blev afsløret ved en lille højtide
lighed den 3. juli 2006. Til stede var to ol
debørn og et tipoldebarn af Jacob A. Riis. 
Det var tipoldebarnet på godt et år, som 
trak klædet af busten! Desuden var der 
seks unge mennesker fra Jacob A. Riis 
Settlement House i New York. Et medbor
gerhus, som Jacob A. Riis i sin tid har op
rettet for byens unge med problemer af for
skellig art. Ved indvielsen talte blandt 
andre formanden for Jacob A. Riis komi
teen, Søren Mulvad og Ribes daværende 
borgmester, Preben Rudiengaard.

Nu står Jacob så der ved Ribe Å og ser 
længselsfuldt? over mod Elisabeths barn
domshave! og minder os om de omfattende 
forbedringer for New York's slum, han hk 
givet anledning til.

På pladen under busten står der:
"Ingen anden dansker har haft større ind

flydelse på amerikansk samfundsliv". 7/P
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Det gamle Rådhus
I slutningen af december holdt Ribe Byråd 
sin uigenkaldeligt sidste møde i Det Gamle 
Rådhus på Von Støckens Plads. Bygningen, 
som er opfort 1496 har siden 1709 været

Ribes Rådhus. I mange år blev Ribe Amts
råds møder også afholdt i bygningen. Det 
ophørte, da man fik bygget ny Amtsgård 
ved Koldingvej omkring 1980.

Bygningen har også rummet retsloka
ler, som bliver ledige ved nedlæggelsen af 
"Riber Ret". Hvad der nu skal foregå i byg
ningen ligger endnu ikke fast, men 
Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup ga
ranterer, at den ikke sættes til salg. Han pe
ger på, at Det Gamle Rådhus bør kunne an
vendes til repræsentative opgaver.

Bygningen har gennem årene lagt ram
mer til mange borgerlige bryllupshand
linger, ikke mindst for udlændinge. Det 
kunne være en mulighed for anvendelse. 
Den gamle borgmester Preben Rudien- 
gaard har tidligere peget på at menigheds
rådene måtte kunne anvende den rumme
lige bygning i stedet for at bygge nyt.

Vittenbergskolen skal udvides
Næsten uafhængigt af kommunalreformen 
er det besluttet at nedlægge Seem og Øster 
Vedsted skoler. Det har der naturligvis væ
ret diskussioner om og mange proteste
rede mod især lukningen af Øster Vedsted 
skole.

Der Myg råt ffgye.
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De hjemløse elever skal huses på Vit- 
tenbergskolen, hvor der så bliver for 
trangt, så den må udvides med ca 600 nr. I 
JydskeVestkysten er der præsenteret et 
forslag som så vidt det kan vurderes vil 
danne forbindelse mellem to eksisterende 
fløje, således at der dannes en lukket gård. 
Den nye fløj vil få store vinduespartier ud 
mod omgivelserne. Mange i Ribe funderer 
over om der kan Sndes gode løsninger på 
de trafikale problemer, som allerede i dag 
opstår når de mange elever skal til og fra 
skolen samtidig med afvikling af trafik til 
og fra Ribe by. Man kan håbe på at mange 
flere bilister fra syd bl Ribe by i fremtiden 
vil køre uden om byen og ind via den nye 
rundkørsel ud for Føtex.

Driwejen
Det kalder man den gamle handelsrute 
ned gennem den vestlige del af Jylland. 
Den følger i det store hele hovedvej A ll og 
er en slags pendant til Hærvejen. Gennem 
århundreder har man drevet stude ad 
denne rute til udskibning over Ribe ved 
Hviding Nakke, eller til kvægmarkederne i 
Husum og Hamborg.

Ruten er nu blevet kortlagt og beskrevet 
i et EU-støttet projekt "North Sea Trail" 
som gennem fire år har korbagt gamle han
delsruter i syv lande omkring Nordsøen.

I Danmark er strækningen fra Thy til 
grænsen syd for Tønder beskrevet i en bog 
som udkom kort før jul. Den hedder 
"Driwejen -  ad studedrivernes spor i det 
vestlige Jylland" og er en guide med detal
jerede kort, artikler og beskrivelser af se
værdigheder langs ruten.

Man kan også se meget mere om pro- 
jektet og dets resultater på det hjemme
side, www.northseatrail.org

Der er østers i Vadehavet
I de senere år har man kunnet samle østers 
på en del af blåmuslingebankerne i Vade
havet. Der er jævnligt af Vadehavscentret i 
V. Vedsted arrangeret ture ud bl bankerne, 
hvor man så kunne samle alle de østers 
som man syntes man kunne bære i land. 
For det er nemlig ikke ture for svæklinge. 
Det kræver stor energi og udholdenhed at 
vandre flere kilometer frem og bibage i 
den sine steder ret mudrede vadehavs
bund.

Man skal også være forberedt på at der 
pludseligt kan komme havgus, som kan 
gøre det vanskeligt at Snde i land, hvis man 
ikke har en erfaren guide med. Derfor bør 
man ikke forsøge sig på egen hånd.

På en tur lige før nytår deltog 54 perso
ner. Her hk Klaus Melbye, lederen af Vade
havscentret den ide, at hver deltager skulle

http://www.northseatrail.org
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give to østers som gave til kronprinsepar
ret.

Dagen efter kørte Klaus sammen med 
sin søn til Fredensborg, hvor de afleverede 
de 108 østers til køkkenchefen, sotn var be
gejstret og han sagde, at han gerne tog i 
mod næste år!

Ribe Apotek oprethoides
Det er snart et år siden Ribes apoteker 
Niels Nybro meddelte Lægemiddelstyrel

sen at han ønskede at fratræde som apote
ker i Ribe. Først nu har man fundet ud af at 
Ribes befolkningsgrundlag på ca. 18.000 
personer er stort nok for et selvstændigt 
apotek, således at man har kunnet opslå 
stillingen.

Der er modtaget et antal ansøgninger, 
men der ventes først en afgørelse i februar 
fra sundhedsministeren, som har den en
delige afgørelse. Apoteker Niels Nybro fra
træder til 1. maj 2007.

Der er wæsfeM %KM&r i
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Ribe Handelsskole
Skolen har en målsætning om at være den 
globale landsby således, at den mindre sko
les fordele kombineres med åbne vinduer 
til den store verden. Det praktiseres blandt 
andet ved at tilknytte gæstelærere fra an
dre lande. Gennem det forrige undervis
nings år har der været hele seks gæstelæ
rere.

En af dem var Rachel Valles fra Bar
celona, som i to år har undervist på Han
delsskolen i spansk og tysk. Hun udtalte bl 
JydskeVestkysten ved afrejsen i somme
ren 2006 at det havde været meget dejligt 
og spændende at være i Danmark og ikke 
mindst i Ribe.

Om det danske undervisningssystem 
sagde hun: Det er godt og der er 6n kon
takt mellem lærere og elever. Lærerne ar
bejder godt sammen og prøver at lave me
get afvekslende undervisning. Men hun 
synes eleverne er lidt for dovne. De forbe
reder sig ikke nok derhjemme og de lever 
et let liv. Der kunne godt være lidt mere 
disciplin og ansvarlighed i dagligdagen.

Hun sluttede dog af med at udtrykke sin 
glæde over Danmark og menneskene her. 
Danskerne er meget lette at komme i kon
takt med og man møder næsten altid et 
smil som udgangspunkt i kontakten med 
danskere.

Ribe Byferie sætter rekord
Da Ribe Byferie for godt 10 år siden blev 
bygget var mange i tvivl om det ville blive 
en økonomisk succes. Det er den i al fald 
nu blevet. Direktør Britt Steffensen beret
ter at 2006 har været et godt år med en 
omsætningsfremgang på 11 %. Hvor me
get der er omsat vil hun ikke oplyse, men 
det er et pænt tocifret millionbeløb siger 
hun.

Der har de fleste år været god belægning 
i højsæsonerne, men nu har man også fået 
godt fat i for og efter sæsonerne med wee
kend ophold og temaarrangementer. Det 
har for eksempel været 3-dages ophold 
med alt arrangeret herunder billetter til 
Vadehavsture eller kunst og musik. Det 
har i sær været et hit for mange par uden
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børn. Byferien er også hoppet på wellnes- 
bølgen og har ombygget de to nu 11 år 
gamle saunaer til såkaldte wellnes.væ- 
relser med spabad, massagebrus og sauna.

Man begyndte for tre år siden at tilbyde 
juleophold. Det første år kom der syv gæs
ter, og det næste 16 gæster. I år har der væ
ret totalt udsolgt til juleopholdene, og wee
kenderne i december var også så godt som 
udsolgte.

Ribe Byferie ejes af Fonden Ribe Byferie, 
hvis formål er at drive, vedligeholde og op
gradere centret med vægt på høj standard. 
Centret samarbejder med de fleste af Ribes 
seværdigheder og restauranter. Gæster får 
for eksempel adgangskort til Ribe Svøm
mehal i de perioder, hvor der er åbent for 
offentlig svømning.

Ribes ældste butik er sat til salg
Det er Bottelets Guldsmedeforretning, 
som siden grundlæggelsen i 1904 har lig
get i ejendommen op til Frislusen i alle 
årene. Det var Børge Bottelets farfar, som 
grundlagde forretningen, som Børge over-

Bottetet ./åwn'iM?! s%a! væMMe s:g ttt a t a?!<tvære ¿¡raset 
/ra  stasen.
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tog fra sin far i 1974, da han kom hjem efter 
seks år som guldsmed i New Zealand.

Forretningen har både ure og smykker, 
men det er smykkerne, som optager Børge 
Bottelet mest. Han laver selv udelukkende 
smykker som unika og overlader til sin 
kone og det øvrige personale at passe selve 
butikken.

De vil sælge fordi de ikke har en naturlig 
arvtager i nærmeste familie, og Børge 
Bottelet håber at det bliver en håndværker 
som han selv, der køber ejendommen. 
Flere har henvendt sig, men der er ikke no
gen afklaring endnu. Den endelige afstå
else ventes at skulle ske sidst på året.

Ribe Jazz festival
Den sidste weekend i juli 2006 afvikledes 
den femte jazz-festival i Ribe, så man kan 
vist begynde at tale om en tradition. Hidtil 
havde Finn Ziegler været fast indslag ved 
festivalen. Han var altid glad for at deltage 
og han havde jo også mange gange tidli
gere været i Ribe i forbindelse med tuli

panfester, så han havde mange fans i Ribe. 
Nu efter hans død var det derfor oplagt at 
hædre ham ved at holde en mindekoncert 
for ham. Den blev afholdt på torvet foran 
Hotel Dagmar, hvor Finn Ziegler ved de 
tidligere festivalafslutninger har leveret sin 
medrivende jazzmusik. Det blev en god 
festival med mange deltagere og det lover 
godt for fremtiden. Vi forventer at 
Jazz'nRibe lever op til renommeet!

Endnu en bank ved Seminarievej
Det er længe siden at cykelsmeden ved 
Saltgade måtte rykke ud og alle bygning
erne omkring stadsdyrlægens hus blev re
vet ned. Grunden havde Kvickly for længst 
købt og nu skulle der bygges. Danske Bank 
blev nævnt som lejer i en del af byggeriet. 
Som ved alle andre byggerier i Ribe skal det 
undersøges om der er vigtige arkæologiske 
levn på byggestedet, som skal sikres eller 
udgraves. Det var der også på dette sted 
ved hjørnet af Saltgade og Seminarievej. 
Reglerne er således at bygherren som ud-

Der rar også faæwaseamsAaren sommeren 2006. Rer rar ået Aftes AgAanå, som gar koncert arrangeret ¡' 
samarlte/åe meå Afte ByAernes Be&oer/oren:'ng.
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gangspunkt skal betale for de nødvendige 
udgravninger, og her viste en prøvegrav
ning, at en omfattende udgravning ville 
være nødvendig, hvis der skulle laves kæl
der under bygningen, og det skulle der 
ifølge det daværende projekt.

Siden er megen tid gået med forhand
linger og nu lige før jul kunne man sætte 
spaden i jorden for et ændret projekt, der 
ikke indeholder kælder. Derfor kunne man 
nøjes med en ret begrænset arkæologisk 
undersøgelse, medens de interessante lag 
lades uberørte af byggeriet. Når der om 
måske 100 år skal bygges noget andet på 
stedet vil arkæologerne igen få mulighed 
for at undersøge stedet, hvis man til den tid 
ønsker at lave kældre eller hvad der til den 
tid måtte være nødvendigt at gå i dybden 
med.

Danske Bank bliver det syvende peng
einstitut som lokaliserer sig i Saltgade- 
Seminarievej området, så vi kunder behø
ver ikke at gå langt for at skifte bank
forbindelse!

Der er ikke oplysninger om hvad den 
gamle bankbygning på Overdammen skal 
bruges til, men direktør Henning Balle op
lyser, at der er mange interesserede. Der 
skal være mangel på forretningslokaler i

Ribe, men bygningen ligger jo også lige op 
til Hotel Dagmar, så hvis der er pladsnød 
der, var her måske en mulighed?

Ribes sidste slagterforretning
Da Føtex nærmede sig Ribe valgte Benno 
Jensen i Saltgade, som var vores sidste rig
tige slagter, at sælge sin forretning. Han 
solgte til en dygtig svend, som var uddan
net i forretningen og nu gerne ville tilbage 
til Ribe og forsøge at kåre Bennos velre
nommerede forretning videre. Det lykke
des desværre ikke og efter ca. et år måtte 
han dreje nøglen. Det var vi en del der var 
kede af, men vi var ikke trofaste nok. For 
mange af os lod os af og til friste af super
markedernes slagtilbud.

Ejendommen hvor slagterforretningen 
var ejedes stadig af Benno Jensen, som nu 
har solgt den til et konsortium, som vil 
bygge en ny forretningsbygning ud mod 
parkeringspladsen ved Codanhuset. Her 
er Frøs Herreds Sparekasse hidtil den 
eneste forretning. Den nye bygning vil få 
en samlet facade i forlængelse af Frøs. Der 
vides ikke noget om hvilke forretninger 
som vil få til huse her. Men Edc-Ejen- 
domsmæglerne og Sudan Genbrug ventes 
at fortsætte som hidtil i forretningerne ud



182

Dei &aw <̂MK aw rå& t ot & r  MM Ayggæ ri& w  w<t s<&M afFros'^æMg )oca&.

mod Saltgade. Hvad der så kommer i slag
terforretningens gamle salgslokale vides 
heller ikke.

M useet Ribes Vikinger
Museet er også berørt af kommunalrefor
men og ved heller ikke endnu hvorledes 
den fremtidige organisation skal skrues 
sammen. Men man er ved godt mod og 
glæder sig over godt og stabilt besøg. I 
sommeren2006 passerede man gæst nr.
700.000 uden at man dog gjorde noget 
stort nummer ud af det. Museet åbnede i 
1995, så det er da næsten 70.000 besø
gende i gennemsnit pr. år! Det er vel at 
mærke personer, som har været i selve 
samlingerne. Der kommer også mange 
gæster, som nøjes med at besøge butikken 
og cafeen.

Museet har i efteråret udsendt et digert 
værk om de seneste næsten 20 års udgrav
ninger i områderne nord for Ribe Å. Det er 
tung læsning for menigmand, men værket 
indeholder også en meget spændende 
oversigt over de mange udgravninger og 
de tolkninger man på nuværende tidspunkt 
arbejder med. Naturligt nok må en hel del 
tidligere udsagn og tolkninger revideres 
efterhånden som man gør nye fund.

Man har nogenlunde styr på forholdene 
i Ribe i 700- og 800-årene, hvor der er gjort

rige fund, men 900-årene og det meste af 
1000-årene er meget sparsomt belyst gen
nem fund. Men der kan jo ikke være tvivl 
om at Ribe har eksisteret, for der er jo 
mange skriftlige kilder. Der er muligvis 
tale om, at man har afgravet store arealer 
og brugt fylden andre steder, herunder i 
dæmningen (gågaden), der blev bygget 
midt i 1200-tallet.

En grundig udgravning ved hjørnet af 
Saltgade og Seminarievej kunne måske 
have kastet lys over nogle af gåderne? Ribes 
fortid rummer således stadig store udfor
drende spørgsmål, så vore arkæologer bli
ver ikke arbejdsløse de første mange år!

Ribe Brandvæsen har haft et travit år
Ikke mindre end 119 gange i 2006 blev 
Ribe Brandvæsen kaldt ud til brand. Det er 
rekord og det i et år, som er det sidste med 
den nuværende organisation. Også her be
tyder kommunalreformen forandringer.

Halvdelen af alarmeringerne er sket i 
dagtimerne og resten er nogenlunde lige
ligt fordelt mellem aften og nattetimerne. 
Der har kun været to falske alarmer mens 
der er hele 28 såkaldt blinde alarmer, hvor 
automatiske anlæg har reageret uden at 
der var tale om brand. En del af de blinde 
alarmer skyldes indtrængen af vand og 
fugt.
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Ved den sidste nytårsparole i Ribe regi 
roste beredskabschefen, Torsten Troeisen 
både det faste mandskab på 20 og de lige 
så mange frivillige for god indsats. Indtil vi
dere fortsætter den hidtidige organisation, 
men styret fra Esbjerg. Men hvordan den 
endelige løsning skrues sammen er der 
ikke sluppet noget ud om. Faick står på 
spring til at overtage, hvis der bliver en 
chance, og så bliver der bygget en ny Faick 
station i det nye erhvervsområde ved 
Koidingvej.

Ribe Bibliotek
Bibiioteksvæsnet i Ribe er også bievet slået 
sammen med de tilsvarende i Bramming 
og Esbjerg. Det har betydet at Ribes små 
oplandsbyer, hvis biblioteksfilialer allerede 
for 10 år siden blev nedlagt, nu vil få betje
ning af en bogbus hver torsdag. Oplands
byerne vil derfor opleve en serviceforbe
dring, og ordningen har været en succes 
fra første dag, som var den 3. januar. Men 
man skal være på pletten, for bussen hol
der ikke mere end ca. en time i hver af by
erne Gredstedbro, Spandet, Roager, 
Hviding og V. Vedsted.

Ribe Jernindustri
Der er mangel på arbejdskraft til virksom
heden i Ribe. Der er inden for den seneste

tid ansat fem tyske medarbejdere, som 
overvejende pendler fra deres bolig i 
Sydslesvig, ja en kommer helt fra Kiel! En 
er dog også flyttet til området med sin fa
milie. Travlheden skyldes naturligvis den 
store byggeaktivitet, men hænger også 
sammen med at virksomheden for nogle år 
siden opkøbte en lynsk radiatorfabrik. Den 
produktion bliver nu flyttet til Ribe, således 
at fabrikken på Fyn kan lukkes. I Ribe vil 
der kunne opnås store fordele ved at samle 
produktionen på grund af den langt større 
automatisering, som allerede er sket i Ribe.

Ribe Kunstmuseum
Der har været en del røre om museet på 
det seneste. Museumsleder Inge Mørch 
Jensen har sagt sin stilling op og forman
den Ole Pallesen er gået af i utide. Hvad 
dette dækker over er svært at gennem
skue, for det ser ellers ud til at der er poli
tisk tilslutning til en omfattende renove
ring af museet og dets omgivelser.

Der er stor enighed om at selve byg
ningen trænger alvorligt til en gennemgri
bende istandsættelse. For eksempel skyl
des flere af de blinde brandalarmer utætte 
tage på Kunstmuseet! Museet ønsker også 
at kunne lukke dele af haven af, så der kan 
holdes skulpturudstillinger med tilstræk
kelig sikkerhed mod hærværk. Det bety-
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der at der skal laves et hegn eller mur 
langs stien til å-broerne. Det har vakt kri
tik, men der skal nu være fundet en løs
ning, således at haven hverken visuelt eller 
fysisk bliver lukket helt af for publikum. 
Man forestiller sig desuden at det lille an
læg over for museets indgangsparti ved 
Set. Nicolaigade skal omlægges så det i 
højere grad bliver en del af helheden. 
Måske vil det blive således at biltrafikken i 
højere grad skal indordne sig under den re
alitet, at her er museets indgang. Nu skal 
man så i gang med at skaffe midler!

Der er i øvrigt også sket andre æn
dringer i forbindelse med museet. Hidtil 
har museumsforeningens og museets be
styrelse været den samme kreds. Nu er 
der sket en deling så museumsforeningen 
er skilt helt ud fra museets bestyrelse.

Lektor Bent Mortensen er formand for 
kunstforeningens bestyrelse og Ingrid 
Ilsøe er blevet formand for museets besty
relse. Katedralskolen betyder noget for 
Ribes kulturliv!

Weiss Stue
Gamle heimdalisters sikre havn efter van
dringen til "Hvide Bro" er nu blevet frisket 
op. Weiss har været lukket siden nytår og 
åbner nu i gennemrenoveret stand. Der 
har været en række tekniske forhold, som 
skulle ordnes og så har alle lokalerne sam
tidig fået sig en omgang. Leif Pedersen, der 
driver både Htel Dagmar og Weiss Stue op
lyser således at vandskader i lokalet med 
det ovale stambord er blevet afhjulpet.

Vi kan se frem til en translokation med 
Weiss i topform!
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Vadehavet Nationalpark?
Der er endnu ikke truffet noget endelig af
gørelse, men der er næppe nogen, som 
tror på at Vadehavet bliver Nationalpark i 
denne omgang. Men det afholder nu ikke 
mange Ira at arbejde som om vi er et sær
ligt udpeget område.

På Mandø tilbyder kromanden, Jørn 
Luther flerdages ophold på kroen med sær
lige vadehavsmenuer og han er også gået i 
gang med at lave forsøg med mudderbade 
af særligt udvalgt klæg fra bankerne nord
vest for Mandø. Foreløbig har han fået til
ladelse til at indvinde op til 5 tons, som han 
agter at bringe i land på trillebør!

1V. Vedsted bor Andreas Andreasen, og 
han har i mange år talt om at man skal ud
nytte de særlige kødkvaliteter, som dyr der 
har græsset i marsken og på forlandene op
når. Der er nu dannet et selskab, som vil 
markedsføre vadehavsprodukter under 
mærket 'Vadehavsguld" Man har fået mid
ler fra statens puljer for landdistriktsudvik
ling, og man er godt i gang med at op
bygge organisationen. Der har i 2006 
allerede været så stor efterspørgsel efter 
vadehavslam, at man ikke har kunnet efter
komme alle ønsker!

Restaurant Kolvig er en af de virksom
heder, som bruger 'Vadehavsguld".

KOLVIG
Restaurant & Café v  Velkommen

til
Restaurant og Café KOLVIG - www.kolvig.dk

På gensyn - Bo Roß Mogensen og Gry Thomsen

K olvig. Mellemdammen 13'6760 R ibe' Tif. 75410488 < Fax 75410499< Mail: info@koivig.dk

http://www.kolvig.dk
mailto:info@koivig.dk
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Adresseændringer ao. januar 2007)
Af pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet, kun medlemmer Ira 
før 1990. På foreningens hjemmeside findes adresseændringer for samtlige årgange. 
Adgang til adressedata kræver password.
Log på foreningens hjemmeside på www.ripensersamfundet.dk 
Find <adresseændringer>
Brugernavn/Username: Jan07 
Adgangskode/Password: Ripensis

R. 38 Ruth Irene Petersen
(Riekehr)
Mørkhøjvej 336, -M5 
2730 Heriev 39564921

S. 49 Solveig Hyldahi
(Nielsen)
Korsbrødregade 16 
6760 Ribe 49146165

S.55 Kirsten Urup 
Kongeåvej 32
6600 Vejen 75363680

5.60 Ingemariejiirgensen 
(Svensen)
Retortvej 58,2.002
2500 Valby 36306536

5.61 Alice Bonnen 
(Kofod)
Ndr. Boulevard 26 
6800 Varde 75291841

R. 61 Jørgen Lind
Edelsvej 30
6700 Esbjerg 75164114

S. 67 Gunda Irena Boysen
(Pedersen)
Parkovsvej 38
2820 Gentofte 39654027

S.70 Inga Marie Jepsen
Danevirkestræde 7, st. 02 
6100 Haderslev 74582022

S.74 Vibeke Lundblad Simonsen 
(Thomsen)
Figenlunden 7
8900 Randers 86176900

S.75 Allan Sandhoit 
Gormsgade 52 
6700 Esbjerg 75310602

S.81 Kirsten Harbo 
Bækbyvej 15
7570 Vemb 97481665

5.85 Marianne E .Fræhr Thomsen 
(Heydt)
Dalgade 5,1.
6040 Egtved 75552318

5.85 Lennart Tvede Rasmussen 
Sundvej 12, Søholm
8560 Kolind

5.87 JaneLandergren 
Bygaden 26, Asserballe 
6440 Augustenborg 
74743993

5.87 Michael Møller 
Bøgegårdsvej 44
5471 Søndersø 40282586

5.88 Kirsten Sønderby 
Kirkevangen 8, Bryndum 
6715 Esbjerg N 75167154

NYE MEDLEMMER 
S.59 Inger Nørgaard Ramus 

Skorpionens Kvarter 56 
6710 Esbjerg V 75117012 

S.95 Stefan Sahl
Vesterbrogade 4b, 5.
8000 Århus C 22161032

5.97 Jesper Jespersen 
Kongshusvej 583
8300 Odder 86216989

5.97 Thomas Clausen 
Døckerslundsvej 2b, st. Th 
5000 Odense C 28730300

DØDE
5.34 Johannes Feilberg Jørgensen
5.35 Hervert Pedersen 
S.38 Dorthe Petersen 
S.43 Aksel Jensen
5.48 Otto Karkov
5.49 Verner Schmidt 
R.52 Bente Kjær Jensen
R. 55 Kristian Olesen
S. 56 Paul Frølich
S.64 Niels Kjær

Hjælp os! - Vi, i bestyrelsen, sætter en ære i at oplyse vore medlemmer om alle øvrige 
Ripenseres ståsted i tilværelsen. Det har vist sig yderst vanskeligt at finde ud af, når en 
Ripenser afgår ved døden, og vi vil derfor gerne i denne forbindelse opfordre alle til at 
meddele os det, hvis man får kendskab til nogens død. Send en mail, ring til os eller skriv 
et par linier. Det er underordnet, hvem i bestyrelsen, der får beskeden, vi skal nok 
viderebringe det til sekretæren.

http://www.ripensersamfundet.dk
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Returneres ved varig adresseændring
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Afsender:
Ripenser-Samfundet 
v / Preben Husted 
StormøHevej 26 
4600 Køge

Foreningens organisation
Formand
Kn. William Kastrup, s.54 
Eskemosegårdsallé 27 
3460 Birkerød 45 81 09 50
kwk@dadlnet.dk
Næstformand
Povl Dons Christensen, s.65 
Carstensgade 22
1770 København V 33 25 55 75
pdc@privat.dk
Kasserer
Kirsten Griinfeld, s.62 
Rønne Allé 15A
3450 Allerød 48 17 63 08
giro 106-6676

Preben Husted, s.81 
Stormøllevej 26
4600 Køge 56 63 36 26

Arkivar
Jørgen Kellermann, s.47
Kongsbjergvej 16
2830 Virum 45 85 30 15
kellermann@mail.dk
Adresseefterfdrskning
Hans Erik Christensen, s.65 
Flinterenden 6, 5.th. 32 10 84 95
2300 Kbh. S. fax 32 10 84 96

Redaktør
Henrik Præstholm, s.60 
Klostergade 3
6760 Ribe 75 42 02 41
ribekloster@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Meisen Westergaard, s.55 
Mikkelborg Allé 7 
2970 Hørsholm 45 86 56 96
Billedarkiv
Hanne Krag Fugleholm, s.84
Christiansholms Parallelvej 3
2930 Klampenborg 39 96 96 97
fugleholm@mail.dk
Suppleanter
Conny Rom Petersen, s.76
Højbjerggårdsvej 18
2840 Holte 45 42 42 89
connyrpetersen@post.cybercity.dk
Peter Lungholt, s.62 
Asylgade 12 
4000 Roskilde

Knud Juel, s.71
Kristianiagade 22,5.th
2100 København 0  39 90 80 42
Merete Lindqvist, s.76
Århusgade 94,4.th
2100 København 0  35 55 32 71
Revisorsuppleant
Kirsten Hingeberg Larsen, r.65
Sdr. Boulevard 34, l.th.
1720 København V 33 21 16 25

Indmeldelser/
adresseændringer
Sekretæren, hjemmesiden 
eller e-mail.

Kassereren. Giro 106-6676 
Foreningens e-mail adresse:
ripensersamfundet@

HJEMMESIDEN
www.ripensersamfundet.dk
Webmaster: Arkivaren

RIPENSERBLADET
Redaktion
Henrik Præstholm, s.60 
Klostergade 3
6760 Ribe 75 42 02 41

en forening af
tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende 
og tidligere lærere.
Eftertryk af artikler kun efter afta
le med redaktionen.

blad meddeles til sekretæren med 
dimitendårgang, fulde navn og 
adresse.

mailto:kwk@dadlnet.dk
mailto:pdc@privat.dk
mailto:kellermann@mail.dk
mailto:ribekloster@stofanet.dk
mailto:fugleholm@mail.dk
mailto:connyrpetersen@post.cybercity.dk
http://www.ripensersamfundet.dk
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Praktiske oplysninger
Ripenser-Samfundets mediemmer er mærket med * i Jubilar-Service.
Hermed tak til alle kontaktpersoner og andre, der har hjulpet os med adresseforskning
en. Uden jeres hjælp kunne Jubilar Service ikke udarbejdes. Trods megen omhu både 
ved skrivning og korrekturlæsning kan fejl og mangler ikke helt undgås. Listen er base
ret på de oplysninger, vi har fået fra kontaktpersonerne og vores medlemsdatabase. 
Der er enkelte tilfælde, hvor det ikke lykkedes at finde oplysninger. I de tilfælde er enten 
den sidst kendte adresse angivet eller adressen er markeret 'ukendt'. Rettelser bedes 
sendt til Conny Rom Petersen, Højbjerggårdsvej 18,2840 Holte, tli. 45 42 42 89 eller e-mail: 
connyrpetersen@ post.cybercity.dk.
Ændringer vil løbende blive offentliggjort på Ripenser-Samfundets hjemmeside under 
»Kontaktforum«, hvorfor man opfordres til at besøge www.ripensersamfundet.dk - inden 
man evt. kontakter sine klassekammerater.
Kontaktpersoner. Jubilarer, der ønsker at overvære translokationen og deltage i even
tuelle sammenkomster med deres klassekammerater kan henvende sig til holdets kon
taktperson.
Jubilartalere. Det er blevet skik, at en jubilar eller to (helst ikke flere!) holder en kort 
tale ved translokationen. Eventuelle talere bedes, senest et par dage før translokationen, 
kontakte rektor Bent Karsdal, telefon 75 42 02 66.
Receptionen, som Ripenser-Samfundet arrangerer for jubilarerne, Katedralskolens 
nuværende og tidligere lærere og årets studenter, finder sted umiddelbart efter translo
kationen i Rundgangen, som skolen velvilligt stiller til vor rådighed.
Piadsreservation til receptionen. Rundgangen er ikke stor nok til, at der kan skaffes 
siddeplads til alle. Vi har en reservationsordning for de ældste årgange, d.v.s. 75-50 års 
jubilarer. Reservation kan aftales senest den 22. juni med Henrik Præstholm, Kloster
gade 3, 6760 Ribe, tlf. 75 42 02 41.
Overnatningsmuligheder. Hotel Dagmar er fortsat byens hotel. Weis Stue, Den Gamle 
Arrest, Bachhaus og Fru Mathies disponerer over et mindre antal værelser. Herudover 
kan der henvises til Vandrerhjemmet på Hovedengen og Hotel Gredstedbro 8 km nord 
for Ribe. På Damvej ligger Ribe Byferie: en række huse til udlejning til feriegæster i Ribe. 
De udlejes ved henvendelse til tlf. 79 88 79 88. Det er endelig muligt at blive privat ind
kvarteret i Ribe og omegn. Oplysninger fås hos Ribe Turistbureau, Torvet 3, 6760 Ribe, 
tlf. 75 42 15 00.
Gave til understøttelsesfonden. Ripenser-Samfundet bringer hvert år en hilsen og tak 
til skolen i form af en pengegave til en nydimitteret student. Gaven ydes af foreningens 
understøttelsesfond og er i år 5000 kr. Alle jubilarer kan betænke fonden med et beløb 
-  stort eller lille -  som indsættes på Ripenser-Samfundets konto i BG Bank. Reg.nr. 1551, 
konto nr. 1066676.
Skolebilleder. Et billedarkiv er under opbygning. Skal Ripenser Bladet bringe billedstof 
fra skolen, må vi bede tidligere elever om at se i skuffer og gemmer efter gamle billeder, 
som vi kan få til vort arkiv eller låne til kopiering. Sammen med billederne vil vi gerne 
have navne på de afbildede og oplysning om, hvornår billederne er taget. Billedmateriale 
sendes til Hanne Kragh Fugleholm, Christiansholms Parallelvej 3, 2930 Klampenborg, 
tlf. 39 96 96 97.

http://www.ripensersamfundet.dk
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Ribe Katedralskoles 
Translokation 2 0 0 7
finder i år sted

FREDAG DEN 2 9 . JUNI KL. 10 .00 .
i skolegården. Kun i tiifæide af regnvejr flyttes højtideligheden indendørs, d.v.s. 
ind i Domkirken. Skulle vejret være køligt eller blæsende, men tørt, foregår trans
lokationen i skolegården. Det må anbefales de kuldskære ikke at være for som
merligt klædt. Translokationen varer ca. 2 timer.

Som tidligere stiller skolen også i år Rundgangen til rådighed for Ripenser- 
Samfundets jubilarreception, der finder sted umiddelbart efter translokationen.

Studenterne fotograferes umiddelbart efter translokationens afslutning. Studen
terne kan derefter deltage i receptionen, indtil de ca. kl 12.45 kører fra skolen i 
hestevogne, eller hvad de enkelte klasser nu vælger.

Til receptionen indbydes herved
* alle årets jubilarer,
* tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
* og de nydimitterede studenter.

Næste blad udkommer primo juni, deadline 16. maj.

Restaurant og Café KOLVIG - www.kolvig.dk
På gensyn - Bo Roß Mogensen og Gry Thomsen

Koivig - Mellemdammen 13 - 6760 Ribe - Tif. 75410488 - Fax 75410499' Mai): info@
k__________________________________ 7

http://www.kolvig.dk
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Til årets jubilarer
Med dette nummer af Ripenser-Bladet 
sender Ripenser-Samfundets bestyrelse 
en hilsen til alle årets jubilarer.

Vi håber, at mange vil benytte anled
ningen til at mødes ved translokationen og 
efterfølgende arrangementer.

Skolegården ligner sig selv, men der er 
sket betydelige udvidelser og ombygning
er, som man kan benytte lejligheden til at 
bese.

Ripenser-Samfundet har nu bestået i mere 
end 90 år og er en af landets største og 
ældste elevforeninger. Foreningens for
mål er at styrke sammenholdet mellem 
tidligere elever fra Ribe Katedralskole og 
bevare deres forbindelse til skolen. For
eningen forvalter Lauridsens legat og ud
deler ved translokationen legatet fra 
understøttelsesfonden efter rektors ind
stilling.

Efter translokationen er Ripenser-Sam
fundet vært ved en reception for årets stu
denter, årets jubilarer og skolens lærere. 
Det er et højdepunkt i foreningens aktivi
tet, en festlig og fornøjelig begivenhed.

På Ripenser-Samfundets 
hjemmeside:
www.ripensersamfundet.dk

kan man finde oplysninger om forening
ens aktiviteter og benytte »Kontakt
forum«, samt foretage indmeldelser.

Ripenser-Bladet udsendes med Bre 
numre om året.

»Jubilarservice« er et af dem.
Det indeholder navne og adresser på 

alle årets jubilarer.
Det er bestyrelsens håb, at det vil inspi

rere mange til at genoptage eller forny 
kontakten til kammerater og skolen.

"Jubilarservice" udsendes som nævnt til 
alle årets jubilarer og derfor også til ikke- 
medlemmer af Ripenser-Samfundet. For
håbentlig vil der være mange af Jer, som 
vil benytte lejligheden til at indmelde sig i 
foreningen. Kontingentet er på 110 kr. om 
året.

I kan få en vis fornemmelse af forening
en ved at læse referatet fra årets general
forsamling sidst i dette blad.

Velmødt til translokationen og velkom
men til nye medlemmer af Ripenser-Sam
fundet!

6. n
KwMif Bf KaVrM/), /brwaMd

SKiBBROEN 13.6760 RtBE . TLF. 75 42 09 46 
FAX 75 41 04 31 . Se nr. 88 07 5013 
Hjemmeside: www.saeihunden.dk 
Mai): saethunden@stofanet.dk

http://www.ripensersamfundet.dk
http://www.saeihunden.dk
mailto:saethunden@stofanet.dk
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^  r̂tigr

Kom ind og se det oprindeiige interiør fra år 1704, 
med dekorerede iofter, hottandske fajancepiader, 

dekorerede paneivægge, og vores maritime samiing

(%?

SELSKAB OG MØDER
fra 6 tii 50 personer 

(frokost-, middags-, og kaffesetskaber)

Besøg vores hjemmeside www.weisstue.dk. og se vores 
menukort hvor vi tiibyder et bredt udvaig af kiassiske retter, 

- etter kontakt os på
Weis Stue - Torvet 2 - 6760 Ribe 
Tif. 75 42 07 00 - Fax 75 41 17 95

http://www.weisstue.dk
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Jubilarer 2 0 0 7
(navn i parentes er fødenavn. * angiver mediem af R-S)

8 0  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1927

1. Anna M argrethe Schmidt (Gehiert)
Betty Nansens Aiie 51,6.2 
2000 Frederiksberg C 36133030

Karen M argrethe Baggesen (Agerbæk), Maria 
Christensen (Berg), Carl Adoph Christensen, Jens 
Andersen Jensen, Gudmund Jensen, Hertha 
Kirketerp-Møiler, Nieis Hansen Lauridsen, Jens 
Jørgen Olesen, Regnar Petersen, Heige Lyhne 
Thøgersen, Knud H. Westergaard, Thyra Øiigaard 
(Lange), H arry Andersen Øiigaard er afgået ved 
døden.

75 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1932

1. Børge Gad Faust 
Fuidmægtig 
Holger Danskes Vej 53
2000 Frederiksberg C 38873519

Knud E. Pouisen, Vibeke Schov (Sandiyng), Grethe 
Bohn (Skrydstrup), Inger E. Roskjær (Strøbech), 
Sigurd R. Ånker, Nielsine Fribert (Brøchmann),
Anton Chr. Hansen, Mogens Kabel, Hans Peter 
Kjærgaard, Arne Laurberg, Erik Lorenzen, Claus 
Lund, Anders P. Lustrup, Henning Strøbech, Harry 
Sørensen, Jørgen Aage Thude, Jørgen Tolstrup, 
Andreas Vonsild, Frida Welling er afgået ved døden.

Realister 1932
1. Tove Garm 

Anders Billesvej 21 
7000 Fredericia 75922517

2. Vagn Nors 
Drosselvænget 7 
4540 Fårevejle 59653930

3. Dagny Petersen (Olsen) 
Laurids Skausvej 5 
6400 Sønderborg 74421644

4. Ane Edith Nielsen 
Gl.Åvej 11 
6760 Ribe 75420558

5. Asger Finn Poulsen 
Sandkrogen 7 
2800 Lyngby 45879343

6. Vibeke Dejgaard 
Skovtoftebakken 41
2830 Virum 45857756

Jacob Ravn, Anna K Christensen, Helga 
Christensen (Hansen), Erling Ahrensbach, 
Frederik Bernbom, Svend List Christensen, Gerda 
Nørgaard (Hagelund), Jenny Leth (Jochumsen), 
Svend B. Nielsen, Edith Sørensen, Nelly Sørensen 
(Keller), Svend Westergaard, Grethe Bundgaard 
Jensen), Maren Agger Thomsen er afgået ved 
døden.
Kontaktperson: Vibeke Dejgaard

70  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1937

1. * Jørgen Peter Jørgensen
Sundsmarkvej 55 
6400 Sønderborg 74426521

2. * Jens P. Rasmussen
Søndergade 37 
6261 Bredebro 74721371

3. Karen M. Løvendahl
Bredekær 4, GI. Fløng 
2640 Hedehusene 46561685

Jørgen Bjerrum, Asger Heebøl, Magnus Højlund, 
Henning Knudsen, Jytte Lerche-Thomsen, Erik 
Løvendahl, Erik Børge Møller, Oluf Nielsen, Anker 
M. Petersen, Bente Svith er afgået ved døden.

Realister 1937
1. * Marie Edith Lindeloff (Otzen)

Krogsbjerg 8
5683 Hårby 64771061

2. * Erik Jørgensen
172 Metcalfe st. 507, Guelph, Ontario
N1E6T5
Canada

3. * Gregers Bundesen
Fanøvej 13
7200 Grindsted 75324293

Gerda Olling (Blom), Andrea (Søster) Mortensen 
(Broe), Hans Bonde, Reinhard Grøndahl,
M argrethe Westergaard (Herskind), Svend Erik 
Juhl, Erik Strange Jørgensen, Jens Erik Jørgensen, 
Viggo Kittelmann, Antoni Kristensen, Erik Nielsen, 
Kurt Nyborg, Kaj Pilegaard, Gerda H. Mørk 
(Poulsen), Ellen Antvorskov (Stub-Nielsen), 
Åndreas Sølbæk, Ingrid Schmidt (Sørensen), 
Grethe Valeur er afgået ved døden.

65 ÅRS JUBILÆUM
Studenter 1942

1. * Karen Prinds (Fabricius) 
Østergade 126 
6580 Vamdrup 75580782

2. * Holger Kabel 
Østvænget 14 
6840 Oksbøl 75272311

3. * Karen Oxenvad (Knudsen) 
Søparken 5 
4930 Maribo 53881102

4. * Ester Holm (Nielsen) 
Lyngbygårdsvej 130, s t  th. 
2800 Lyngby 45876064

5. * Anna Sophie Jarde (Olesen) 
Holmeparken 6 
2830 Virum 45858725
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6. * Doris K  Havemose (Willsen)

Ulriks Alle 85 B
6270 Tønder 74727087

7. * Kristian Aarslev
Gammel Brandvej 4, st.tv.
6100 Haderslev 74532747

Inger Skrystrup (Willumsen), Knud L. 
Frederiksen, Peter Tønder Høj Hansen, Peter 
Schultz Havemose, Helge Brock Iversen, Herdis A  
Nielsen (Kabel), Aase Kirsten Galtung (Larsen), 
Anders Chr. Studsgaard (Larsen). Carl Anker 
Muncken, Aase Nielsen, Kirsten M Husted 
Christensen (Nieisen), Anders Prinds, Leif Banke 
Rasmussen, Gudrun Maarbjerg (Wilkens), Knud 
Aage Hansen er afgået ved døden.
Kontaktperson: Kristian Aarslev (7)

Realister 1942 a
1. * Bent Milan (Andersen) 

Langballevej 5 M 
8320 Mårslet 86291230

2. * Anders Clausen Frederiksen 
Højgårdshave 26 
6100 Haderslev 74534216

3. * Poul Noer (Nielsen) 
Nordkildevej 15 
3230 Græsted 
poulnoer@mail.tele.dk

48391443

4. * Inger Evald Simonsen (Rasmussen) 
Søndervang 44 
6261 Bredebro 74711438

5. * Grethe Skov (Thude) 
Holmevej 11 
6760 Ribe 75420573

6. * Carl Christian Kjær 
Lundgaardsvej 21 
6760 Ribe 75421520

7. Gerda Knudsen (Hansen) 
Gyvelparken 72 
6760 Ribe 75420626

8. Carlo AR. Juhl 
Farvervej 5 
8900 Randers 86416918

9. Sigvald P. Toft
Dronninggårdsvej 1 
9330 Dronninglund 98841615

Knud Andersen Evald, Anny Hansen, Aksel Jensen, 
Svend Bøjsen Jepsen, Edith Angelo (Banke 
Rasmussen) er afgået ved døden.
Kontaktperson: Poul Noer

Realister 1942 b
1. * Anna Grethe Sixhøj Pedersen (Hansen) 

Strengevej 17
6760 Ribe 75423949

2. * Ib Chr. Haugaard
Revlingebakken 40, st.tv.
9000 Ålborg 98183119

3. * Inge-Margrethe Hansen (Jensen)
Solsortevej 3
6740 Bramming 75173620

4. * Egon Thorvald Brinke Lind
Fuldmægtig 
FarversmøHevej 42
6200 Åbenrå 74626892

5. * Grethe Holm (Mahler)
Tvedvej 133, 6. -601
6000 Kolding 75533918

6. * Ebba H. Jentoft (Haugaard)
8109 West Morning Light Way 
AZ 85743-5454 Tucson, Arizona 
USA

7. Tage Pedersen 
Alexandrinevej 4
6270 Tønder 74723947

8. Egon von Lengern Tranberg 
Kogade 3
6270 Tønder 74721444

Svend Bruun, Inger Nielsen (Horsbøii), Rita 
Johansen (Jensen), Johan S. Keller, Søren P. 
Michelsen, W erner Sinnbeck er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Egon Lind

60  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1947

1. * Nanna Kuid Jensen (Hansen)
Mosevej 2
2840 Hoite 45421990
knud.kuld@mail.tele.dk

2. * Ulla Brink Hansen (Henriksen)
Nørregade 56
6650 Brørup 75383692
ubh@hansen.mail.dk

3 .  * Knud Holm
Bistrup Park 20
3460 Birkerød 45812987

4. * Johs Jensen
Virumvej 108B
2830 Virum 45854070
johsjensen@mail.dk

5. * Jørgen Kellermann
Kongsbjergvej 16
2830 Virum 45843015
kellermann@mail.dk

6. * Karen Lund (Thygesen-Kristensen)
Kirkeleddet 408, Båstrup 
3480 Fredensborg 48488319
karen@lund.mail.dk

7. * Boy Frederik Rosenberg
Virum Stationsvej 201 
2830 Virum 
b.b.rosenberg@mail.dk

8. * Anne Elizabeth Good (Buhi)
605 S 194th St, Des Moines 
Wa 98148 2159 
USA

45852157

+12068240768

mailto:poulnoer@mail.tele.dk
mailto:knud.kuld@mail.tele.dk
mailto:ubh@hansen.mail.dk
mailto:johsjensen@mail.dk
mailto:kellermann@mail.dk
mailto:karen@lund.mail.dk
mailto:b.b.rosenberg@mail.dk
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9. Birte Helms 
Vejlesøparken 13, 3.th
2840 Holte 45425264

10. Gunda Nielsen
Gammel Skolevej 11, Ålbæk
6740 Bramming 75170063

11. Ellen Åstrup 
Absalonsgade 35.3
1610 København V 33250369

Lis Brøndum, Helle Nørgård (Filtenborg), Vilhelm
Hincheli Grønbæk, Martin Houmøller-Jørgensen, 
Jens Jensen-Holm, Andreas Jørgensen, Finn Sonne 
Berghoit Larsen, Birte Bramming Hoim (Madsen), 
Tage Nielsen, Anna-Lise Lund Pedersen (Petersen), 
Anders Stamp, Simon Thøgersen, Andreas 
Warming er afgået ved døden.

2. * Karen Lorenzen (Jensen-Holm)
Klosteret 28
6100 Haderslev 74521232
jlo@post9.tele.dk

3. Else Hyldahl 
Poul Møllersvej 3
2000 Frederiksberg 38864180

4. Grete Jacobsen (Hyldahl)
Orla Lehmannsgade 8, 4. th.
7100 Vejle

5. Frede Aagaard Jensen 
Høje Gladsaxe 118, 3. tv.
2860 Søborg 39695632

6. Jytte Nordestgaard (Liehmann Jensen) 
Baldursvej 35
8500 Grenå 86322684

Kontaktperson: Jørgen Kellermann (5)

Realister 1947 a
1. * Paula Johansen Gry (Jørgensen) 

Ørbækgårds Alle 635 
2970 Hørsholm 45861478

2. * Bertha Ullerichs (Høy Kristensen) 
Rosmosevej 37 
2650 Hvidovre 36783088

3. * Vera Nielsen (Lausen) 
Provstevænget 6 
4450 Jyderup 59276815

4. * Emmy Dyhr (Simonsen) 
Vestergårdsvej 21A, l.th. 
8260 Viby J 86140905

5. * Inger Husted (Vad) 
Grønningen 15 
7100 Vejle 75827390

6. Inge U se Hedegaard (Hansen) 
Åstvej 12 
7190 Billund 75331540

7. Kirsten Toft (Jensen) 
Kaj Munksvej 13 
6950 Ringkøbing 97323916

8. Poula Zeilau (M adsen) 
Luthersvej 60 
7000 Fredericia 75922372

9. Edmond Olesen 
Teglgårdsvej 529, 3.tv. 
3050 Humlebæk

10. Søren Peter Thomsen 
Kaj Lykkes Allé 24 A 
6740 Bramming 75173411

Arne Christensen, Poul Erik Juhl, Karen Marie 
Sørensen (Pilegaard). Svend Aage Schmidt er afgå-

Kontaktperson: Paula Zeilau (8)

Realister 1947 b
1. * Jacob Frausing

Sylen 16,1. Bolig 204 
2630 Tåstrup

7. Ragnhild Frederiksen (Mogensen) 
Nederdammen 34
6760 Ribe 75420190

8. Solvejg Krog (Schow)
Enghavevej 26
6700 Esbjerg 75132650

9. Anker Schultz 
Hjortetoften 11
6760 Ribe 75445818

Grete Holm (Danielsen), Inger Marie Jørgensen 
(Clausen), Finn Grue, Kaj Aakjær Jørgensen, Inger 
Lis Fish (Kjær-Nielsen), Birthe Haldager 
(Pedersen), Kaj Poulsen, Inge Karkov 
(Præstmark), Anne-Grethe L. Svendsen (Stockholm
Simonsen), Thomas Thomsen er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Jacob Frausing (1)

55 ÅRS JUBILÆUM
Studenter 1952

1. * Karen Johanne Bonde 
Bækgade 5, Blans
6400 Sønderborg 
kajobo@post.tele.dk

74461238

2. * Knud Esmann 
Egå Strandvej 4 A
8250 Egå 86227609

3. * Hans Ejnar Frisk 
Strandvejen 108
2900 Hellerup 39403850

4. * Knud Høj Hansen 
Søvang 13
3460 Birkerød 45823781

5. * Marie Hjerrild 
Højdedraget 8, Boeslum
8400 Ebeltoft 86340730

6. * Hans Jørgen Jørgensen 
Sybergsvej 8
7000 Fredericia 75915626

7. * Kristian Lund Kristensen 
Havedamsvej 2
2970 Hørsholm 48280295

43527931

mailto:jlo@post9.tele.dk
mailto:kajobo@post.tele.dk
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8. * Peter Nielsen

Nyborggade 6,1. ty.
8000A rhusC 86192997

9. * Sonja Schouboe (Schmidt-Petersen)
Havdrupvejl21
2720Vanløse 38747528

10. * Ulia Lomhoit (Steenberg)
Marselis Bouievard 36, 10. th.
8000Å rhusC  86272577
jeiomhoit@maii.dk

11. * Vagn Præstmark
P.O.Box 1004, Spit Junction P.O. Mosman 
2088 NSW
Austraiien +61 2 9969 6079
vagnprestmark@bigpond.com

12. Peter Ingvard Iversen 
Granvej 11
6840 Oksbøi 40453005

13. H ansElJørgensen 
Kingosvej7
7400Herning 97125242

14. Jens Jørgensen 
Strickersvej 2, 2. tv.
2300KøbenhavnS 39970182

15. Adoif Pauisen 
Prangervej 132,l .th .
7000Frederecia 75923095

Anna Cathrine KRnge (Mikkeisen), Laurids 
Ebbesen, Poui Erik Johansen, Henny Viiiumsen 
(Krog), Jette Nielsen, W erner Ravnborg Nieisen, 
Bent Verner Nissen, Christian Ring Petersen er 
afgået ved døden.
Kontaktperson: Utia Lomhoit (10)

Reaiister 1952
1. * Lis Kittelmann Bjerring (Bang)

Oie Rømers Alié 5
8464Galten 86950343

2 .  *E vaid B en d ix en
Fuidmægtig 
Erik Menveds Vej 6
6760Ribe 75422689

3. * Inger Lise Veie (Christensen)
Parkvej 96 
6710 Esbjerg V

4. * Hans Ebbesen
Ternevej 45 
8800 Viborg

5. * Ruth Hansen (Elming)
Kontorassistent 
Blåbærvej 18 
8900 Randers

6. * Arne Øigaard Johansen
Købmand
Nederdammen 31,1. th.
6760 Ribe
admin@nordana-as.dk

7. * Rita Haid (Lauridsen) 
Fuldmægtig 
Gabeisparken 47 
6740 Bramming 75174215

8. * Aase Eilerup Jensen (Pedersen) 
Bibliotekar 
Rypevej7 
6240 Løgumkioster 74744546

9. * Grethe Hauge Andersen (Petersen) 
Østervang 6 
6900 Skjern 97351229

10. * Inga Madsen Schuitze 
Bankassistent 
Kridthøjvænget 69, 2.mf. 
8270 Højbjerg 86273674

11. * Anse Skou (Steenberg) 
Tueager 55 
7120 Vejie Øst 75815195

12. * Ove Strange
Redaktionssekretair 
Enebærvej 37 
6715 Esbjerg N 75127442

13. * Kirsten Pedersen (Thomsen) 
Kontorassistent 
Gravsgade 12 
6760 Ribe 75421773

14 .*IngridO iesen Jensen (Vind) 
Bankassistent 
Skolevej 95 
8250 Egå 86223228

15. * Verner Østergaard 
Præstemosevej 25 
3480 Fredensborg 48476024

16. * Nieis Grønbæk 
Advokat 
Middeibovej 3 
8900 Randers 86428081

17. * Knud Erik Tygesen 
Ambassadør
Nørreiundparken 9 A, 6760 Ribe

18. Rigmor Lauridsen (Gad) 
Agertoften 18, Jejsing 
6270 Tønder 74734358

19. Alice H. Baimana (Henriksen) 
Apartado 143 
17300 Bianes 
Spanien

20. Sven Johansen 
Sievekingsailé 56 
D-2000 Hamburg 26
Tyskland 4940212343

21. Roger Schultz Larsen 
Trafikkontrollør 
Å lbrovejl5A  
2730 Herlev 44945899

22. Jørgen Lundsgaard 
Toldkontrollør 
Bragesvej 67 
4220 Korsør 53371952

75151969

86629531

86417989

75420482

mailto:jeiomhoit@maii.dk
mailto:vagnprestmark@bigpond.com
mailto:admin@nordana-as.dk
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23. Greta Eva Poulsen (Nielsen)
Skjoldsgade 96, 1. Z /l  
6700 Esbjerg

24. Else Margrete Oxenvad (Nørr) 
Børnehavelærerinde 
Primulavej 12 
6000 Kolding

25. Lau Oxenvad
Ingeniør 
Primulavej 12 
6000Kolding 75502423

26. Agnete Riis Christensen (Pedersen)
Karinevej 40
6800Varde 75224915

27. Aase Elkjær Petersen (Andersen) 
Lægesekretær 
Vestervang 43, Øster Højst 
6240 Løgumkloster

28. Bent Petersen 
Købmand
Jagtvænget 62B, Sædding 
6710 Esbjerg V

29. Thomas Havemann Poulsen 
OvertelegraSst 
Seminarievej 47 
6760 Ribe

30. Ketty Vestergaard (Thiim-Nielsen)
Refshedevej 7, St. Darum 
6740 Bramming 75179218

Lorenz Lorenzen, Erik Aude-Pedersen, Eva Madsen 
(Jepsen), Bente Kjær Jensen (Nielsen), Jens 
Christian Pedersen, Johannes Vestergaard er afgået 
ved døden.
Kontaktperson: Arne 0 . Johansen (6)

50  ÅRS JUBILÆUM 
S tu d en te r  1 9 5 7

1. * Ragna Fischer (Jensen)
cand.psyk 
Gøngehusvej 81
2950Vedbæk 45892758
storeclaus@nielsen.mail.dk

2. * Hanne Bertelsen (Jørgensen)
Bogholder
Holger Drachmannsvej 3
9900 Frederikshavn 98423787
love2dk@mail.tele.dk

3. * Claus Nielsen
Lektor
Gøngehusvej 81
2950 Vedbæk 45892758
storeclaus@nielsen.mail.dk

4. * Olga Plohmann (Skaarup Larsen)
Overlærer 
Uglekær 32
6200Åbenrå 74624400
olga@plohmann.dk

5. * Ulla Ishøy
Tandlæge 
Præstegårdsvej 12 
8320 Mårslet 
hans@ishoy.dk

6. * Hans Nygaard Jensen
Seminarierektor 
Sandkrogen 17 
2800 Lyngby 
hnj.design@tdcadsl.dk

7. * Hans Ishøy
Direktør, cand. mere.
Præstegårdsvej 12 
8320 Mårslet 
hans@ishoy.dk

8. * Peter Krogh Stigsen
lic.agro.
Tjørnevej 25 
3450 Allerød
peterstigsen@hotmail.com

9. * M argrete Skov (Andreasen)
Overlærer 
Gavnøvej 34 
8900 Randers 
tomvej@mail.tele.dk

10. * Bente Pioug (Bjersing)
Fysioterapeut
St. Valbyvej 25 B, Himmelev 
4000 Roskilde 
bjploug@get2net.dk

11. * Karen Junker Christensen
Overlærer 
Krogagervej 10 
6823 Ansager

12. * Birgit Gamborg Lindegaard (Holm)
Korrespondent 
Fårehave 110 
6100 Haderslev
lindegaardsenior@webspeed.dk

13. * Emilie Donslund Jensen
Bibliotekar
Christian Winthersvej 22 
6700 Esbjerg 
donslund@esenet.dk

1 4 . *Aage Jørgensen
Lektor
Bakkelodden 2 
8320M årslet 86270537
aage.joergensen@joergensen.tdcadsl.dk

15. * Karen M argrethe Pihlkjær
Bibliotekar 
Egilsvej 92
5210O denseN v 66159292
kmp@cdnet.dk

16. * Elisabeth Hansen (Aarhus)
Kontorassistent
Mjølsvej9
6230Rødekro 74662346
he-lis@mail.tele.dk

75180523

75502423

74775126

75117012

75422982

86290497

45887116

86290497

48177584

86408420

46358441

75297002

74524033

75130927

mailto:storeclaus@nielsen.mail.dk
mailto:love2dk@mail.tele.dk
mailto:storeclaus@nielsen.mail.dk
mailto:olga@plohmann.dk
mailto:hans@ishoy.dk
mailto:hnj.design@tdcadsl.dk
mailto:hans@ishoy.dk
mailto:peterstigsen@hotmail.com
mailto:tomvej@mail.tele.dk
mailto:bjploug@get2net.dk
mailto:lindegaardsenior@webspeed.dk
mailto:donslund@esenet.dk
mailto:aage.joergensen@joergensen.tdcadsl.dk
mailto:kmp@cdnet.dk
mailto:he-lis@mail.tele.dk
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17. * Henning Skovmose

cand. jur.
Gjutaregarden 110 
68691 Sunne 
Sverige
henning-skovmose@post.tele.dk

18. Leif Agerbæk Vilandt 
Arkitekt, MAA 
Dyrehavevej 48
2930 Klampenborg 39639378
l.vilandt@mail.dk

19. Gerda Danielsen (Henriksen)
Socialrådgiver 
Korsbrødregade 13B
6760 Ribe 75421372
gerdadan@hotmail.com

20. Svend Aage Blom (Jensen)
Overlærer
Mågevej 3
6500 Vojens 74542540

21. Ingrid Duus Hansen (Pedersen)
Fysioterapeut 
Gartnervænget 21
3520 Farum 44952558
gartner@hansen.mail.dk

22. Svend Rosenmai 
Lærer
15 Tudor SL Surrey Hiil 
2010 NSW 
Australien

23. Mette Katrine Nissen (Schmidt)
Designer
Birkevej 15
6510 Gram 74826429

24. Kirsten Nielsen (Gammelgaard)
Socialrådgiver
Fasanvej 12
6100 Haderslev 74528673
raki@vip.cybercity.dk

Sonni Marschik (Andersen), Randi Jenrich (Berg 
Peters), Vagn Christensen, Helga Dejgaard, Niels 
Chr. Bork Hansen, Poul Nielsen, Nina Lerche- 
Thomsen (Haagensen), Hans Kjærsgaard 
(Mortensen), Poul Bruun, Poul Erik Skov-Petersen, 
Peter Daugaard Peters, W erner Beck Snitgaard, 
Gerda Krognos (Stenderup-Jensen) er afgået ved 
døden.
Kontaktperson: Emilie Donslund Jensen (13)

Realister 1957
1. * Hans Christiansen

Luftkaptajn 
Nordre Dragørvej 167
2791 Dragør 32531105

2. * Hans Peder Hansen
Herreekviperingshandler 
Jels Vestergade 12 A
6630 Rødding 74552120

3. * Knud Jensen 
Overlærer
Skalbjergvej 4 
5492 Vissenbjerg 23712040

4. * Helge Kristensen 
Gårdejer
Jedsted Klostervej 26 
6771 Gredstedbro 75431213

5. * Gerda Lagoni (Mortensen) 
Kontorassistent
Haderslewej 120 
6760 Ribe 75441192

6. * Kirsten Marie Bruun (Nielsen) 
Nørrelundparken 9B 
6760 Ribe 75398196

7. * Gerda Olesen (Pedersen) 
Kontorassistent
Høgevænget 5 
6760 Ribe 75423816

8. * Leif Puggaard-Nielsen 
Maskiningeniør 
Strandbovænget 5 
2680 Solrød Strand 56141930

9. Jørn Kiholm Hansen 
Kaptajn
Odensevej 111, st. th.
4700 Næstved

10. Svend Hansen 
Ingeniør 
Møllehusene 87 
4000 Roskilde

11. Jens H .Jensen 
Ingeniør 
Paradisbakken 9 
8600 Silkeborg

12. Jørn Hemmet 
Ingeniør 
Grethevej 22 A 
7000 Fredericia

13. Else Stennicke (Jacobsen)
Postassistent 
Købmandsgården 42 
4130 Viby Sj. 46194044

14. Søren Jepsen 
Politibetjent 
Platanhaven 19
2600 Glostrup 43455401

15. Sonja Werborg (Koop)
Skolesekretær 
Svalevænget 6
6760 Ribe 75420116

16. Sonja Skovgaard (Nielsen)
Kontorassistent 
Tjørneallé 2, Sædding
6700 Esbjerg 75150802

17. Arne Pedersen 
Ejendomsmægler
R. Ral Lazy 1-7-Centro
Alicante
Spanien

42367696

86836379

75927851

mailto:henning-skovmose@post.tele.dk
mailto:l.vilandt@mail.dk
mailto:gerdadan@hotmail.com
mailto:gartner@hansen.mail.dk
mailto:raki@vip.cybercity.dk
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18. Anni W ittendorff (Poulsen)
Bankassistent 
Lustrupvej 21
6760 Ribe 75421523

19. Kirsten Schmidt Pedersen (Prah!)
Tørvevej 2, Sdr. Fårup
6760Ribe 75445764

20. Peter Kjærgaard Sand 
ingeniør 
Dagmarsgade 19
6760Ribe 75421682
inkjaer@ postll.teie.dk

21. Hans Christian Schmidt 
Ingeniør 
Enebærvej 80
5260O denseS 66136523

22. Alice Henriksen (Støckler)
Bankassistent
S e t Nikolajgade 8c, 1. sal
6760Ribe 75441544

23. Bent Lykke Sørensen 
Viceskoleinspektør 
Asgårdsvej 52, Beniøse
4100 Ringsted 57614902

24. Judith Honoré (Sørensen)
Overlærer
Birkevej 15
9491 Pandrup 98247354

25. Carl Christian Toft 
Basemanager 
Kløverbakken 22
8700 Horsens 75613528

26. Nina Nissen 
Afdelingssygeplejerske 
Floravænget 11, stth ., Dalum
5250 Odense SV 66173108

Jan Hjarnø Knudsen, Johannes Lerche-Simonsen, 
Henning Kiholm Andersen, Ulla Møller (Und 
Andersen), Lars Johansen, Niels Jørgensen, Peter 
Truelsen, Herluf Aalling er afgået ved døden.
Kontaktperson: Helge Kristensen (4)

45  ÅRS JUBILÆUM 
S tu d en ter l9 6 2 k

1. Uffe Eskildsen 
Set Jørgensvej 2 
6760 Ribe
uffe.eskildsen@stofanet.dk

2. Inge Krause (Henriksen)
Bjørnemosen 5 
5260 Odense S

3. Karen Albert (Jørgensen)
Skovgårdsalle 161 
3500 Værløse 
kaa@farumbib.dk

4. Elin Kjeldgaard Hansen (Knudsen) 
Fruerlunden 27
5700 Svendborg 62223641

5. Dorte Kit Thomsen (Pedersen)
Vejlevej 33
8700Horsens 75647710

& Jø rnB .P ete rsen
School Mission for Christ International
PO. Box 2250092
Ndola,
Zambia 02610169

7. Helga B. Kleener (Thomsen)
Dyssebakken 77
6500 Vojens 74753563

Kontaktperson: Uffe Eskildsen (1)

S tu d en te r  1 9 6 2  ns
1. * Kirsten Bolvig

Vesterbrogade 148 B, 2. tv.
1620KøbenhavnV 75835658

2. * Grethe Bang (Christensen)
Hyrdeengen 245 
2625 Vallensbæk

3. * Bodil Bruun Hansen (Dahl)
Marupvej 39 
6900 Skjern

4. * Karin Andersen (Hansen)
Østre Alle 49 
9800 Hjørring

5. * Kirsten Gadeberg Larsen (Hansen)
Hestehavevej 6, Bursø 
4930 Maribo

6. * Marinus Lauritzen Hartmann
Stationsvej 30 
6600 Vejen 75588182

7. * Kirsten Kjeldgaard Nystad (Knudsen)
Molevej 2 A, Lyø
5600 Fåborg 40407595

8. * Knud Have
Syrenvej 6
8500 Grenå 86325858

9. * Ulla Marianne Jørning (Petersen)
Hardangersgade 2,1.
2100KøbenhavnØ 22336896

10. * Birgitte Haarder (Præstholm)
A.L.Drewsensvej 4
2100 København M. 33374573

11. * Lene Dall
28 Jarlan Pertiwi 
80300 JohurB ahru
Malaysia 6072249149
lenedall@pd.jaring.my

12. * Birte Falconer Jensen)
3872, 50Th Av. Ne 
SeatleW ash 98105 5236 
USA
206522176

13. * Karen Krog
Rue J.B. Colyns 1, bte 9 
1050 Bruxelles
Belgien 3223452148
Karen.Krog@consilium.eu.int

75424470

66128455

44470070

97351151

98920641

54782777

mailto:inkjaer@postll.teie.dk
mailto:uffe.eskildsen@stofanet.dk
mailto:kaa@farumbib.dk
mailto:lenedall@pd.jaring.my
mailto:Karen.Krog@consilium.eu.int
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14. Elin Thomasson (Andersen) 7. * Hanne Kongsdal Jensen

Midtermolen 4 Rue De La Vignette 121
2100 København 0 39294337 B-1160 Bruxelles

15. M erete Clausen (Andersen) Belgien
Vinkelvej 14 8. Jørn Erik Albert
6520 Toftlund Østerbrogade 126, 4.th.

16. Aase L. Andersen 2100 København 0 28573258
Augustenborggade 23D 9.th. 9. Oskar Christensen
8000 Århus C 86110404 Kalendervej 4

17. Else Hornhaber Lind (Bruun) 8210 Århus V 86153127
Ved Krotoften 1, Nordby 10. Oluf Hansen
6720 Fanø 75162735 Karl Andersens Vej 24

18. Solveig Clausen 6710 Esbjerg V 75152081
Sjællandsgade 91, 3. 11. Hans Hjort
8000 Århus C 43621213 1615 Parliament Ct. Fair held

19. Ole Edelberg Ohio 45014
Stolpegårdsvej 35/2 USA
2820 Gentofte 39683449 12. Flemming Nielsen

20. Peder Hjuler Astilbehaven 159,1.
Bjørnevej 22, Gjesing 2830 Virum 86189263
6700 Esbjerg 75130471 13. Henning Olesen

21. Annette Willig (Lawaetz) Fyrrelunden 103
Korsgade 39, 4.tv. 6705 Esbjerg 0 75143572
2200 København N 35354614 Nieis Christian Pedersen er afgået ved døden.

22. Anna Lisa Fausbøll (Rahbek) Kontaktperson: Laust Fredslund (1)
21 Seraph Court, 5 Moreland Street
EC1 V8BE H H S tu d en te r  1 9 6 2  m nb
England
lisa.fausboll@virgin.net

i. * Kirsten Griinfeld 
Rønne Alle 15 A.

23. Inga Bech (Sørensen) 3450 Allerød 48176308
Melosvej 6, Haarup 
8530 Hjortshøj 86999279

2. * Henning Heide-Jørgensen 
Gadevang 32

Tove Weber Christensen, Bente Nielsen er afgået 2800 Lyngby 45883265
ved døden. henninh@bot.ku.dk
Kontaktperson: Kirsten Bolvig (1) 3. * Aase Kallehave (Jacobsen)

Pilestrædet 4, Musse 
4880 NystedS tu d en te r  1 9 6 2  m na M M 54870402

i. * Laust Fredslund aase.kallehave@t-online.de
Amhøjvej 8 4. * Jette Ludvigsen (Krog)
7300 Jelling 75871791 Vestergade 6, 1.
laustiredslund@hotmail.com 6520 Toftlund 74831884

2. * Karen M argrethe Have (Grue-Sørensen) 5. * Fredi Von Essen Muller
Syrenvej 6 Rosendalsgade 11, l.th.
8500 Grenå 86325858 2100 København 0 35382878
k.have@stofanet.dk 6. * Paul Vig Nissen

3. * Svend Haahr Tandlæge
Århusvej 56, Høgild Fredbovej 21
7470 K arup 97456031 7451 Sunds 97142288

4. * Peter Lungholt p-nissen@post7.tele.dk
Asylgade 12 7. * Lisbeth Bæk (Olesen)
4000 Roskilde Mølleparkvej 7, Gjesing
pel@tdcadsl.dk 6715 Esbjerg N. 75454711

5. * Herman Jørgen Madsen baek@esenet.dk
Gludsmindevej 54 8. Niels Biering
7100 Vejle 75825642 Unido, PO.Box 4775

6. * Kristian Thygesen 
Professor

Harara
Zimbabwe

Lærkevej 14 B 
8240 Risskov 86174892
kthygesen@oncable.dk

mailto:lisa.fausboll@virgin.net
mailto:henninh@bot.ku.dk
mailto:aase.kallehave@t-online.de
mailto:laustiredslund@hotmail.com
mailto:k.have@stofanet.dk
mailto:p-nissen@post7.tele.dk
mailto:pel@tdcadsl.dk
mailto:baek@esenet.dk
mailto:kthygesen@oncable.dk
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9. Knud Hansen
Dag Hammerskjolds Alle 27, 3.tv. 
2100 København 0

10. Henning Paaske 
Bangsbovej 7
2720 Vanløse 38712961

11. M orten Chalmer Rasmussen 
Fælleslykkevej 25
6100 Haderslev 
m.chalmer.rasmussen@adr.dk

74529377

Kontaktperson: Lisbeth Bæk (7)

Realister 1962
1. * Knud Erik Brøckmann

St. Lundgård Vej 12, Tjørring 
7400 Herning

2. * Inger-Marie Thøstesen (Foss)
Gyvetparken 42 
6760 Ribe

3. * Svend Erik Groule
Adoiphsvej 59, 2.th.
2820 Gentofte

4. * Dagny Andersen (Jensen)
Thormodsvej 15
7760 Hurup, Thy 97951755
ravnbaek@webspeed.dk

5 .  * Eiia Julius (Jessen)
Gravsgade 38 
6760 Ribe

6. * Vibeke Kopécek
Kornvang 25 
6520 Toftlund

7. * Per Sleimann Petersen
Henning Bojesensvej 5 
2820 GentoRe 
per@sleimann.dk

8. * Erik Sørensen
Sønderjyllands Alle 41 
9900 Frederikshavn 
erso@frederikshavn.dk

9. * Inger Marie Schjerning (Sørensen)
Jacob A. Riis Vej 11
6760 Ribe 75425565
ingerschjerning@stofanet.dk

10. Andreas Christensen 
Jægerm arken 8, sttv.
5700 Svendborg 
bajrami@o6r.dk

11. Kurt Ferslev 
Asendrupvej2 
4623 Lille Skensved

12. Hans Georg Glumby 
Lille Havdrupvej 1 
4622 Havdrup

13. Betty Olsen (Hansen)
Sandbjergvej 42 
6760 Ribe
wehner@postl2.tele.dk

14. Bjarne Schou Hansen 
Øster Vedstedvej 71
6760 Ribe 75421210

15. Brita Mumm (Helsinghoff)
Skjoldevænget 26
6500 Vojens 74540053

16. Anna Bramming Nørgaard (Jensen)
Anna Krabbesvej 11 
8950 Ørsted

17. Jørgen Erik Jørgensen 
St. Klit 55, Rindby Strand 
6720 Fanø

18. Else Rettmer (Kofoed)
Søbakkevej 11, Slukefter 
5210 Odense NV 
ere@nypost.dk

19. Randy Jonassen (Lorenzen)
Kongevejen 301, Arnum 
6510 Gram 
ra6@dbmail.dk

20. Jette Bramsen Jensen (Nielsen)
Sneppevænget 1 
6760 Ribe

21. Olga Profrock (Nørrestrand)
Mohlen Weg 6 
D-17328 Storkow-Penkun 
Tyskland 00493975161905

22. Lisa Haugen (Peters)
Stensgade 41c 
N-0454 Oslo
Norge 004732083204

23. Erik Petersen 
Kærvej 6, Skudstrup
6630 Rødding 74848897

24. Henning Schnor 
Kløvermarken 5
6771 Gredstedbro 75431510
henningschnor@stofanet.dk

25. H arry Thude 
Rugtoften 64, Skodborg
6630 Rødding 74748592

26. Ellen Toft Ehlers (Toft)
Svanereden 22
9541 Suldrup 98379211

Marianne Andersen, M orten Eriksen, Per Møller er 
afgået ved døden.
Kontaktperson: Knud Erik Brøckmann (1)

40  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1967 sa

1. * Karen Margr. Bjerg Ladefoged (Bjerg)
Vendersgade 5, 3. tv.
1363 København K 
49750149

2. * John Christian Dehn
Box 19 
6630 Rødding 
74841425
john.dehn@mail.tele.dk

74830533

39681140

98438098

62223672

56861380

48188310

75443274

8648805

75161095

65942011

40338161

mailto:m.chalmer.rasmussen@adr.dk
mailto:ravnbaek@webspeed.dk
mailto:per@sleimann.dk
mailto:erso@frederikshavn.dk
mailto:ingerschjerning@stofanet.dk
mailto:bajrami@o6r.dk
mailto:wehner@postl2.tele.dk
mailto:ere@nypost.dk
mailto:ra6@dbmail.dk
mailto:henningschnor@stofanet.dk
mailto:john.dehn@mail.tele.dk
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3. * Ellen M. Jørgensen
Skovvej 2 A
3100 Hornbæk 49701476

4 .  * K aren K y n d ru p
Bellevuvej20
5700Svendborg 62228234
karen.kyndrup@sydfynsem.dk

5. Anna M argrethe Beck 
Strindbergsvej 22, Hornbæk
8900 Randers 86418329
anne.margrethe.beck@skolekom.dk

6. Jenny Christoffersen 
Underager 14, Bredballe
7100 Vejle 0  75815554

7. Egon Hasselgren 
Vandværksvej 7, Hornum
9600 Års 98661486

8. Hans Kildemoes 
Grøfthøparken 164, 5-60 
8260 Viby J

9. Ulla Fromont (Larsen)
Lidsøvej 39
2730 Herlev

10. Jørgen Bo Nielsen 
Louis Pios Gade 25, 3.th.
2450 København SV

11. Karen Fog Olwig (Pedersen)
Skt. Peders Stræde 26A, 4.
1453 København K

12. Niels Svith 
Bjerring Byvej 19
8850 Bjerringbro 86680092
nielssvith@mail.dk

13. Kirsten Hoffmann (Sørensen)
Joachim Friedrich Strasse 53, D 
D-10711 Berlin
Tyskland

14. Ellen Wind 
Ladefogedvej 130 
8200 Århus N

Kontaktperson: Ellen M. Jørgensen (3)

Studenter 1967 sb
1. * Birgitte Kromann Hansen

Krimpendam 8
7500 Holstebro 97421508
chr.riis@mail.dk

2. * Betty Fievé (Knudsen)
Skovvej 1
6520 Toftlund 74830021
peter-Seve@post.tele.dk

3 .  * H an sJø rg en Jep sen K o lm o s
Broskovvej 16 
4733 Tappernøje 
h.j.kolmos@dadlnet.dk

4. * Gunda Irena Boysen (Pedersen)
Parkovsvej 38 
2820GentoAe 
gb@hlgroup.dk

5. * Katja Fox (Østrup)
Balshavevej 66
8300 Odder 86541030
ma-uri.insStute.denmark@mail.tele.dk

6. Hans Bitsch-Larsen 
Vald Sejrs Allé 4 
6760 Ribe
habila@mail.tele.dk

7. Edna Mandrella (Dahl)
Kirkebjergvej 21 
6510 Gram

8. Hanne Bach 
Hvf. Frederikshøj 151 
2450 København SV 
hannebach@fhjorth.dk

9. Ove Raskmark 
Haugesundvej 15 
8200 Århus N

10. Marianne Hald Andersen
Nørregade 28, 2 
6600 Vejen 75360797
marianneh@vejenkommune.dk

11. Pia Brand (Vitten)
Ibstrupvænget 6
2820Gentofte 39651003
pbrand@hotmail.com

12. Solvej Aagaard 
Præstegaardsvej 5, Øster Lindet
6630 Rødding 74846272
aagaard-larsen@itai.dk

Birtha Jepsen er afgået ved døden.
Kontaktperson: Birgitte Kroman Hansen (1)

Studenter 1967 mix
1. * Inger Balslev Clausen (Edelberg)

A  F. Kriegersvej 5 E
2100KøbenhavnØ 35264428
ibc@mkn.dk

2. * Lars Zeuthen Engraf
Barsøvej 126, Løjt Kirkeby 
6200 Åbenrå 
lars@engraf.dk

3. * Chrisdan Hansen
Mågevænget 42 
2791 Dragør

4. * Christian Kaasen
Højgårdstoften 302 
2630 Tåstrup 
kaasen@danbbs.dk

5. * K urt Mehlsen
Tværmarksvej 46 
2860 Søborg
kurt.mehlsen@post.tele.dk

6. * Niels Woetmann Nielsen
Hegnsvej 73 
2850Nærum  39294024
nwn@dmi.dk

40754626

39654027

75422404

74822761

36171444

86169703

74617808

32949883

43526476

39671449

mailto:karen.kyndrup@sydfynsem.dk
mailto:anne.margrethe.beck@skolekom.dk
mailto:nielssvith@mail.dk
mailto:chr.riis@mail.dk
mailto:peter-Seve@post.tele.dk
mailto:h.j.kolmos@dadlnet.dk
mailto:gb@hlgroup.dk
mailto:ma-uri.insStute.denmark@mail.tele.dk
mailto:habila@mail.tele.dk
mailto:hannebach@fhjorth.dk
mailto:marianneh@vejenkommune.dk
mailto:pbrand@hotmail.com
mailto:aagaard-larsen@itai.dk
mailto:ibc@mkn.dk
mailto:lars@engraf.dk
mailto:kaasen@danbbs.dk
mailto:kurt.mehlsen@post.tele.dk
mailto:nwn@dmi.dk
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OBS - 4 0  års jubilarer - OBS
Ude ved plantagen nord for byen - lige drejet om ad Farupvej, 
inden Jernkjærvej - står i skovbrynet en bænk, dejlig at sidde 
på og kigge ind mod Ribe. Bænken er hvidmalet med røde 
gavle, som nu ordentlige bænke i Ribe er det. Dog adskiller 
netop denne bænk sig ved at have en messingplade på ryglæ
net; en plade som netop i sommertiden kommer til at se gan
ske ny ud. Inskriptionen lyder: In memoriam sc(h)olae Ripen
sis - Anno Domini MDCCCLXIV - N.N. Bænken skænkedes af 
N.N. = Nicolai Nyholm i 1914 til plantagen (Forskønnelsesko
mitéen), som lod den opstille der, hvor Nyholm så Ribe for 
første gang, da han 50 år tidligere kom til byen for at skulle 
læses op til studentereksamen af Katedralskolens daværende 
rektor Bendtsen. Siden da har de nydimitterede studenter i 
mange år lagt deres køretur ud omkring bænken og pudset 
mindepladen. Efterhånden som studenterholdene blev større, 
og der til køreturen krævedes flere vogne, blev traditionen 
svigtet. For nogle år siden blev den taget op igen af 40-års 
jubilarerne. Og siden har pladen hvert år efter translokatio
nen skinnet i sin nypudsethed. Bænken venter også i år besøg 
af 40-års jubilarer.
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7. * Jørgen Raskmark

Wibrandtsvej 34
2300KøbenhavnS 32590802
jwraskmark@orangenet.dk

8. Bent Seidelin (Bruhn)
Oplysninger savnes

9. Steffen Ledet Christiansen 
Gudhiemsvej 6
8210 Århus V 86102089

10. Christiane Danckert 
Forstander 
Vesteriundvej 96
8600 Silkeborg 20412613
christiane@peterslyst.dk

11. Bjarne Kjems (Jakobsen)
Stevnsvej 148
4671 Strøby 56663208
bk@brs.dk

12. Svend Aage Jepsen 
Oplysninger savnes

13. Kjeld Pedersen 
Cedervangen 60
3450 Allerød 48171712
kjeld.pedersen@mail.tele.dk

14. Maren Dalsgaard (Pedersen)
Toften 1
6760Ribe 75423184

15. Niels Thyssen 
Biolog
Bøgevang 8, Buresø
3550Slangerup 47334171
nth@os.dk

Erik Sander Pedersen er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Bjarne Kjems (11)

Studenter 1967 mfy
1. Klaus Bjerre 

Norsgade 19
8000A rhusC  86194870
klaus.bjerre@skolekom.dk

2. PerJ.D .H oesen 
Mejlgade 50, 3.th.
8000Å rhusC  86197391
perjdboesen@dadlnet.dk

3. Leif Dencker
4. Ulf Ingwersen 

An der Halde 8B 
D-87487 Wiggensbach
Tyskland 0049837097554
uhi@delphin-tours.de

& OlufJepsen
Sultan Qabos University 
Oman

6. Knud V. Lassen 
St.St.Blichersvej 4
8660 Skanderborg 86521787
knudlassen@hotmail.com

7. Søren Therkildsen
Reersøgade 8B 2. Dør 2 
2100KøbenhavnØ 31954577
soerentherkildsen@msn.com

8. Per Vejrup-Hansen 
T oftegadel 
4000 Roskilde 
vejrup@cbs.dk

9. Finn Vesterlund 
Stevneskowej8 
5700 Svendborg 
veslyn@mail.dk

10. Karl Aarhus 
Hybenvej5 
6100 Haderslev 
karl.aarhus@skolekom.dk

Kontaktperson: Knud V. Lassen (6)

R ealisterl967
1. * Ole Beck

Frimenighedspræst 
Trængstrupvej 99 
9541 Suldrup 98653230
ole@becks.dk

2. * Hans N. Brunsgård
Gårdejer
Varminglundvej 14, Varminglund 
6760 Ribe

3. * Inge Larsen (Skov)
Kontorassistent 
Ågærdet 36, Tved 
6000 Kolding

4. Jens Esbjerg 
Grønnegade 7D 
6580 Vamdrup

5. JohanneHave 
LiUemosevej 8 
3050 Humlebæk 
johannehave@yahoo.dk

6. Karl Arne Koop 
Seminarievej 54 1. th.
6760 Ribe 22342081

7. Rita Anita Rindsborg (Kristensen) 
Socialrådgiver
Engbjergvej 85, Engbjerg
7620 Lemvig 97836645

8. Leif Vesterlund 
Præsteskowej 1
5672 Nørre Broby 62633919

Pernille Howitz er afgået ved døden 
Kontaktperson: Ole Beck (1)

35  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1972 sa

1. * Anna Helvig Brandt 
Egevænget 49 
8382 Hinnerup

46327512

62222014

74530013

75441272

75533417

75582875

49160184

mailto:jwraskmark@orangenet.dk
mailto:christiane@peterslyst.dk
mailto:bk@brs.dk
mailto:kjeld.pedersen@mail.tele.dk
mailto:nth@os.dk
mailto:klaus.bjerre@skolekom.dk
mailto:perjdboesen@dadlnet.dk
mailto:uhi@delphin-tours.de
mailto:knudlassen@hotmail.com
mailto:soerentherkildsen@msn.com
mailto:vejrup@cbs.dk
mailto:veslyn@mail.dk
mailto:karl.aarhus@skolekom.dk
mailto:ole@becks.dk
mailto:johannehave@yahoo.dk
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2. * Erik Fogtmann
Hans Rostgårdsvej 15
3050Humiebæk 49194390
fo@ritzau.dk

3. * Astrid Fribo
Rådhusstræde 8, 4.
1466 Kobenhavn K 33327013
AstridFribo@skoiekom.dk

4. * Gerda Gadegaard Melchiorsen (Jensen)
Tårnvej 1
6520Toftlund 74831443
ggm@km.dk

5. * Stig Lembrecht Madsen
Arbejdsfysiolog 
Frederiksbergvej 31
4180 Sorø 53631077
sssh@maill.stofanet.dk

6. * Birgitte Cathrine Schmidt
Rylen 54 
6270Tønder

7. * Annaiise Larsen (Søndergaard)
Østeriøkke 20, Dybbøt
6400 Sønderborg 74487499
annaiises@ofir.dk

8. * Lisbeth Warming
Læborg Kirkevej 11
6600Vejen 75368171
warming@post.teie.dk

9. * Marianne Nørby Nieisen (Pedersen)
Av. Coioniaiie 6 
B-1170 Bruxeiies 
Beigien
marianne.nieisen@vt4.net

10. Lykke Christensen 
Drengstedvej 4 
6780 Skærbæk

11. Birgitte Burgwaid (Højlund)
Fugtebakkevej 14
6100 Haderslev

12. Ragnhild Kjær 
Næringen 70
8240Risskov 86213820
RagnhildKjaer@get2net.dk

13. ElinLassen
18, Rue de la Garderie 
F-78620L'Etang la Ville 
Frankrig
elin.lassen@noos.fr

14. LoneLindequist 
Vinkelager 5 ,Ørting
8300 Odder 86554414
lone.lindequist@winart.dk

15. Inge Sørensen (Nørgaard)
Nr Hostrupvej 44, Nr Hostrup 
6230 Rødekro
74693339
nh4@soerensen.tdcadsl.com

16. Helene Ottesen 
Ligustervangen 92
3450 Allerød 48177240
hottesen@sca.csc.com

17. Else Marie Pedersen (Schmidt)
Ege Alle 46 
6710 Esbjerg V

18. Agnete Selvejer 
Væverholm 27 
2970 Hørsholm

19. Trine Sick 
Kastanievej 12 
1876 Frederiksberg C 
sic@postlO.tele.dk

20. Nicolaj Winther-Nielsen 
Frederiksborgvej205B 
2400 Købehavn N 
nwn@menighedsfakultetet.dk

21. Susanne Østrup 
Bakken 21, tilbjerg 
8832 Skals

Sven Bitsch-Larsen er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Gerda Gadegaard Melchiorsen (4)

Studenter 1972 sb
1. * Britta Edelberg

Hover Kirkevej 49 
7100 Vejle

2. * Tove Michaelsen
Nymarksvej 18 N
8320M årslet 86298205
tomi@tele.dk

3. * Birgit A. Nielsen
Læssøegade 93,1.
5230O denseM  66125278
vogensen@galnet.dk

4. * Inga Knudsen Lausen (Hathaway)
Reuterweide 16 
D-24808Jevenstedt
Tyskland 494337538
ingalausen@gmx.de

5. Anette Aagaard Andersen 
Korsbrødregade 5
6760 Ribe 51538928
anette.aagaard.andersen@skolekom.dk

6. Hans la Cour Andersen 
Filmbyen 23, level 4
8000 Arhus C 40937552
hans@tradewind.co.nz

7. Berit Meier (Fabricius)
Engdraget 65, Øster Vedsted 
6760 Ribe
meier.carlsen@stofanet.dk

8. Else Andersen (Hansen)
Tværsigvej 36
6740 Bramming 
75172369
hca@webspeed.dk

9. Mette Bladt Hansen 
Holstengang 1 
Flensborg 
4946113562
hansJessen@ hotmail.com

33212303

39697929

mailto:fo@ritzau.dk
mailto:AstridFribo@skoiekom.dk
mailto:ggm@km.dk
mailto:sssh@maill.stofanet.dk
mailto:annaiises@ofir.dk
mailto:warming@post.teie.dk
mailto:marianne.nieisen@vt4.net
mailto:RagnhildKjaer@get2net.dk
mailto:elin.lassen@noos.fr
mailto:lone.lindequist@winart.dk
mailto:nh4@soerensen.tdcadsl.com
mailto:hottesen@sca.csc.com
mailto:sic@postlO.tele.dk
mailto:nwn@menighedsfakultetet.dk
mailto:tomi@tele.dk
mailto:vogensen@galnet.dk
mailto:ingalausen@gmx.de
mailto:anette.aagaard.andersen@skolekom.dk
mailto:hans@tradewind.co.nz
mailto:meier.carlsen@stofanet.dk
mailto:hca@webspeed.dk
mailto:hansJessen@hotmail.com
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10. Eva Lindskov Christiansen (Jørgensen) 4. * Knud Rosenstand

Solbærvej 6 Broager 16, 0 . Vedsted
8900 Randers 86401079 6760 Ribe 75422023
lindskov@aof.dk 5. * Henning Hygum Schmidt

H. Else Bøegh (Kristensen) Randerup 35
Virkelystvej 2 6261 Bredebro 74716540
7550 Sørvad
else.boegh@skolekom.dk

97438559 6. * Hans Otto Sørensen

12. Jette Nørregård Nielsen 6780 Skærbæk 74752262
Fridhemsvågen 25 
S-46253 Vanersborg 
Sverige
n-nn@telia.com

7. Dorte Kjems Andersen (Albrechtsen) 
Magnoliavej 17
7700 Thisted 20729232

13. Karin Nielsen 
Bakkaveien 4 
N-3579 Torpo 
Norge 4732083204

8.

9.

Carl Chr. Hansen 
Lærkevej 9 
8660 Skanderborg 
carlchansen@ofir.dk

86524102

nierka@hotmail.com Edith Hjuler

14. Rinn 6)kholm Kirkelundvej 20, Bellinge

Blekingevej 9
10.

5250 Odense SV 41429384

5300 Middelfart 64412918 Hans Lauesen
gok@maill.stofanet.dk Kettingvej 1

15. M argrethe Kirkeskov (Olsen) 
Grøndalsvej 8, 2.MF

6440 Augustenborg 
hans.lauesen@skolekom.dk

74471239

2000 Frederiksberg 11. Bent Lauridsen

16. Hans-Christian Pedersen 
Svenstrupvej 8

Kogsvej 66 Rejsby 
6780 Skærbæk 7475357

4130 Viby J 46497055 12. Anne Marie Lundsager
hcpedersen@ posttele.dk Nygade 38

17. Hannah Rosendahl 3720 Åkirkeby 56971027
Overmarken 117 13. Gurli Jacobsen (Nielsen)
6670 Holsted 64473600 Elmehusene 204

18. Søs (Ingelise) Tullin 2600 Glostrup 43438696
Bellisvej 33 14. Inge Krogh Thomsen
4000 Roskilde 46364806 Udbyhøjvej 350

19. Jytte Viuf Jørgensen 8900 Randers 40865275
Tjørneallé 1 15. Karen Anna Bach Pedersen (Thomsen)
6753 Agerbæk 75196708 Almstokvej 20

20. Jette Wolthers 6623 Vorbasse 75333381
Egeallé 128 Kontaktperson: Hans Lauesen (10)

75771646
jette.wolthers@skolekom.dk H l Studenter 1972 mb

Birte Jepsen, Susanne Bech Nygaard, Marianne i .* Børge Birk
Riis Pedersen er afgået ved døden. Enebjerg 5

Kontaktperson: Mette Bladt Hansen (9) 6400 Sønderborg 
Birk.6400@tdcadsl.dk

74434041

2. * Inger Margrethe Andersen (Bomberg)
Studenter 1972 ma Nørrevang 2

i. * Inge Abildtrup
3. *

6780 Skærbæk

Svendgårdsvej 49 W erner Burgwald
8330 Beder 86936254 Fuglebakkevej 14

2. * Ove Obeling
Vester Bjergvej 8, Vester Vedsted 
6760 Ribe 75445940

6100 Haderslev 
74531899
werner.burgwald@skolekom.dk

3. * Jannick B. Pedersen 
Strandparken 29, Himmelev 
4000 Roskilde

4. * Carsten Colfach 
Kongebakken 20,1. tv. 
4000 Roskilde46321220

5. * Bent Gyldenhof 
Engsig 10 
6200 Åbenrå 
gyldenhof@dadlnet.dk

74629385

mailto:lindskov@aof.dk
mailto:else.boegh@skolekom.dk
mailto:n-nn@telia.com
mailto:carlchansen@ofir.dk
mailto:nierka@hotmail.com
mailto:gok@maill.stofanet.dk
mailto:hans.lauesen@skolekom.dk
mailto:hcpedersen@posttele.dk
mailto:jette.wolthers@skolekom.dk
mailto:Birk.6400@tdcadsl.dk
mailto:werner.burgwald@skolekom.dk
mailto:gyldenhof@dadlnet.dk


208
6. * Hanne Damgaard Poulsen (Hansen)

Kornmarken 85 
8800 Viborg

7 .  * Leif Biock Jacobsen
Kastanjegade 5 
8200 Århus N

8. * Conja Jensen
Søndergyden 4 
6630 Rødding

9 .  * Anders Jørgensen
Kløvermarken 6
6683 Føvling 75398339
jorgensen-a-fovling@posLtele.dk

10. * Karen Sørensen (Mikkelsen)
Vesterbækvej69,Sig 
6800 Varde

11. * Preben Hardy Nielsen
Nørretoft 8 
6760 Ribe

12. * Søren Seeberg Sørensen
Telem arken4 
8200 Århus N

13. * Peter Vad
Set Clemens Gade 6 
6760 Ribe

14. * Lorentz Korsgaard (Petersen)
Amselweg 9 
D-24376 Kappeln 
Tyskland
korsgaard@foni.net

15. Axel Gadegaard (Jensen)
Tunbjerg 4, Kærby 
4400 Kalundborg

16. Karin Laut 
Præstegade 27
6760Ribe 75424035
karin.laut@fc.sdbs.dk

17. Karl Lund 
Præstegårdsvej 15 
6823 Ansager

18. Hanne Kjær Flensborg (Nielsen) 
Kaløvej26,Eskerod
8543 Hornslet

19. Peter Seeberg
Krøyer Kielbergs Vej 7 B, st. th 
8660 Skanderborg

Kontaktpersoner: Børge Birk (1) og Bent 
Gyldenhof (5)

Realister 1972
1. * Jytte Olesen

Sortebrødregade 12, st.
6760Ribe 75421217
jholesen@stofanet.dk

2. * Bente Rosenstand
Grøndalsvej 68, st 
2000 Frederiksberg 
ddlhhj@ get2netdk

3. Nils La Cour Dragheim (Andersen) 
Ø ste rlåg en ll
2700 Brønshøj 38810088
nlc@naviai.dk

4. Jens Beck 
Bjerggade 18
6000Kolding 51768295
jens.beck@rexam.com

5. Kirsten Dons Christensen 
K lostergadel
6760Ribe 75424062
k.dons@skolekom.dk

6. Peter Hansen 
Vænget 33
6618Årre 75192069
ph@dana-kontormiljoe.dk

7. Michael Jessen 
Roagervej219
6760Ribe 75443254
michael.jessen@skolekom.dk

8. Anne Marie Bjerg Beck Lind 
Barrvågen 5
S-74340 Storvreta
Sverige 4618366616
rie.bjerg@pub.care.u.se

9. ArneNielsen 
GlKoldingvej8
6760Ribe 75424751
info@asgaardribe.dk

10. Mai Nielsen 
Ådalsparken 29
6710Esbjerg 75159011
post@mai-nielsen.dk

Kontaktperson: Nils la Cour Dragheim (3)

3 0  ÅRS JUBILÆUM 
S tu d en ter l9 7 7 a

1 . * L is a F a lk
Kyshøj 27, Høruphav
6470Sydals 74416789
lisa.falk@hotmail.com

2. * Søren Peder Foldberg
Stationsvej 34A
4684Holme-01strup 55530323
foldbirk@privat.dk

3. * Søren Holm
Kertemindevej 27
5540Ullerslev 65351054
sho@km.dk

4. * Anna M agrethe Jakobsen
Ellegårdsvænge 16
2820 Gentofte 39683220
jwh@get2net.dk

5. * Kirstine Frank Jensen 
Dyrehavevej 2,3. Tv

38195156 2930 Klampenborg 39959959
K.S.J@mail.dk

mailto:jorgensen-a-fovling@posLtele.dk
mailto:korsgaard@foni.net
mailto:karin.laut@fc.sdbs.dk
mailto:jholesen@stofanet.dk
mailto:nlc@naviai.dk
mailto:jens.beck@rexam.com
mailto:k.dons@skolekom.dk
mailto:ph@dana-kontormiljoe.dk
mailto:michael.jessen@skolekom.dk
mailto:rie.bjerg@pub.care.u.se
mailto:info@asgaardribe.dk
mailto:post@mai-nielsen.dk
mailto:lisa.falk@hotmail.com
mailto:foldbirk@privat.dk
mailto:sho@km.dk
mailto:jwh@get2net.dk
mailto:K.S.J@mail.dk
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6. * Bente Lukassen (Lorensen)

Jasminparken 23
6760Ribe 75424238
lukassen@maiil.stofanet.dk

7. * Lene Jacobsen (Petersen)
Haurumvej3
6630 Rødding 74842047
ienebiock@hotmaii.com

8. * Dinna Grauiund Jørgensen (Rasmussen)
Biadstrupvej 49
5400Bogense 64861419
dij@km.dk

9. * Gitte Sand Nicoiajsen (Sand)
Kjærmarken 101
6771 Gredstedbro 75431796
giiaisen@stofanet.dk

10. * Peter Kjær Schmidt
Strandvejen 7 
4733 Tappernøje 
peter.k.schmidt@gmaii.com

11. inger Grethe Bjerrum 
Stursbøivej 10 
6560 Sommersted

12. Pia Christiansen
Åmosevej28 
4450Jyderup 59272562
tristan@p.c.dk

13. Minna Christine Tornøe Forchhammer 
Virupvej46E
8530Hjortshøj 86227010
mibif@maii.teie.dk

14. Kirsten Elisabeth Grønne 
Højvangshaven 60 
6700 Esbjerg

15. Signe Hansen 
Engtoften 5 
8300 Odder
signe.over-randlev@hotmail.com

16. BenedikteBde(Haugaard)
Vester Alie 27 
8900 Randers

17. Lars Reno Jacobsen 
3 Prenton Street 
7975 Kaikbay Cape Town 
S.Afrika

18. Inge Nissen 
Skoiesti 1, Nordby 
6720 Fanø
inge.nissen@skoiekom.dk

19. Birgitte Burich (Overbaiie)
Ryes Møiievej 10 
6100 Haderstev 
birgitte@burich.dk

20. Inge Pedersen 
Lundevej 8,
8800 Viborg
ipsparring@hotmaii.com

21. Mette M argrethe Thorsen 
Véd Eitham 3, 3. th
2900Hellerup 39205136

Eiise Jensen Dail er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Bente Lukassen (6)

Studenter 1977 b
1. * Karin Føister Siothuus (Føister)

Bakkevænget 35
6520Toftiund 74832813
Karin.s@toftiund.net

2 .  * Monika Hoeck
Nedergaden 4, Mjang
6470Sydais 74416302
petersen.per@get2net.dk

3. * Ulia Heinæs Jakobsen
Præsteiøkke 9 
6630 Rødding 
uj@ecco.com

4 .  * E iie n T ry k
Soibakkenl9 
6100Hadersiev 
eitr@hadersiev.dk

5. Eiisabeth Agerbæk 
Heigavejl9 
5230O denseM  
eia@ots.dk

6. Karen Agerbæk 
Ørnfeitvej 3, 3.tv.
5230O denseM  
agerbaek@webspeed.dk

7. Eva Hoim (Andersen)
Rosenbakken 55 
6100Haderslev 74532)43
e-hoim@hotmaii.com

8. Eiin Beier 
Damvej 7, Ugelbøiie
8410Rønde 86281958

9. Peter Berke 
Chr. Koids Vej 39
8660 Skanderborg 23485525

10. Frida Caroiine S. Hamann (Christensen) 
Herrestedgade 9
6520Toftiund 74830575
frida.hamann@nordea.dk

11. Dorte Finnemann (Christiansen)
Daistrøget 58
4340 Tøiiøse 59194517
iinnema@woridoniine.dk

12. Susanne Jensen 
Gesingvej 18
6780 Skærbæk 74752496
k.kraemer@hotmaii.dk

13. Christian Juui Jessen 
Engvang 16, Over Dråby Strand
3630 Jægerspris 24625859
jessenchrisdan@hotmail.com

14. Hanne Gyde Pitters (Jørgensen) 
Bryggervangen 13 
7120VejieØ 
hanne@pitters.dk

55965946

74846483

75451874

86551017

28352657

75179190

74525231

86622576

74842341

74530988

66149452

66177389

75814556

mailto:lukassen@maiil.stofanet.dk
mailto:ienebiock@hotmaii.com
mailto:dij@km.dk
mailto:giiaisen@stofanet.dk
mailto:peter.k.schmidt@gmaii.com
mailto:tristan@p.c.dk
mailto:mibif@maii.teie.dk
mailto:signe.over-randlev@hotmail.com
mailto:inge.nissen@skoiekom.dk
mailto:birgitte@burich.dk
mailto:ipsparring@hotmaii.com
mailto:Karin.s@toftiund.net
mailto:petersen.per@get2net.dk
mailto:uj@ecco.com
mailto:eitr@hadersiev.dk
mailto:eia@ots.dk
mailto:agerbaek@webspeed.dk
mailto:e-hoim@hotmaii.com
mailto:frida.hamann@nordea.dk
mailto:iinnema@woridoniine.dk
mailto:k.kraemer@hotmaii.dk
mailto:jessenchrisdan@hotmail.com
mailto:hanne@pitters.dk
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15. Elisabeth Lønbæk (Kleiminger)
BirkumM osevejlOO.Fraugde 
522O O denseS0 65931414
kleiminger@tele2adsl.dk

16. Lone Rigmor Kjær Larsen 
160 Nelson Road
NY 10583 Scarsdale 
USA
jonandlone@optonline.net

17. Klaus Bo Lindekvist 
Ellebrinken 89a
8520Lystrup 86180019
Klavs@lindequist.dk

18. Kirsten Bruun Nielsen 
Brushøjvej 2
8471Sabro 86246430
kirstenbn@hotmail.com

19. Vagn Bruun Petersen
2 Gleedroad, Chucktield 
RH17 5BE West Sussex 
England

20. Hans Henrik Greising Petersen 
Skolegade 16
6780Skærbæk 75751307
skbyggecenter@petersen.mail.dk

21. Lone Svith 
Odensegade35,3.th.
8000Å rhusC 86126676
lone@svith.dk

Kontaktperson: Monika Hoeck (2)

Studenter 1977 x
1. * Karl Johan Bendorff

Jedsted Møllevej 8
6771 Gredstedbro 75431629
thrane-bendorff@mail.tele.dk

2 .  * Anette Bruun
Kunneruphøj 34, Kolt
8361Hasselager 86280315
ac@ac-annoncer.dk

3. * Bo Bjerre Jakobsen
Vorrevej 37
8541 Skødstrup 86993808
bo.bjerre.jakobsen@post.tele.dk

4. * Lone Skriver Klenø (Skriver)
Nørregårdsvej 63
2610 Rødovre 36708058
klenoe@mail.tdcadsl.dk

5. Lars U ith Andersen 
Frøsvej 12
6630 Rødding 60846630
la@6630.dk

6. Bo Brabrand 
Gøngevangenl 
2970 Hørsholm 
40700465
bo.brabrand@rigsrevisionen.dk

7. Gitte Clausen 
Engleddet 5
8320 Mårslet 86928389
gitte_clausen@skolekom.dk

8. Solveigh Falkenløve Erichsen 
Nygade 6
6650 Brørup 75384650
falkenloeve@hotmail.dk

9. Marie Johanne Hjuler 
M enesvej4
5672 Broby 61548949

10. Else Bolleruo Høgh (Rix)
Gytjevej68
6960 Hvide Sande 97312497
ebh@skjernbank.dk

11. Thorkild Jakobsen 
Seminarievej 92
6760 Ribe 75411728
thorkildjacobsen@aus.sja.dk

12. Thorkild Reikjær Larsen 
Rosenvængets Alle 59 
6700 Esbjerg 
vsogtrl@mail.dk

13. Henrik Mørk 
Vesterløkke 9 
5700 Svendborg 
henrik@dellefryd.dk

14. Paul Roland Reimer 
Linde Alle 2 
5690 Tommerup  ̂
reimer@familie.tate.dk

15. Henri Rix 
Bredgade 8, lej.201 
6000 Kolding 
henri.rix@hotmail.com

16. Karin Jensen (Sørensen)
Ottersbølvej 6 
6780Skærbæk 29932358
kaot@mail.tele.dk

17. Helene Margrethe Terkelsen 
Højager 56 
8530 Hjortshøj 
lene@tiscali.dk

18. Inga Terkelsen 
Bregnevej7 
8370 Hadsten 
ingat@mail.dk

19. LiseØUgaard 
Nordrupvejl04 
4100 Ringsted 
liseoellgaard@hotmail.com

Kontaktperson: Lise Øllgaard (19)

Studenter 1977 y
1. * Lone Herbst Nørgaard (Hansen)

Elboparken 30
7000 Fredericia
lone.norgaard@nordea.com

2 .  * 0 1 e N o rd a h lJe n se n
Præstemarken 1
8752 0stb irk  75780329

75128474

63210115

64762226

22676815

86228919

86983326

57644024

mailto:kleiminger@tele2adsl.dk
mailto:jonandlone@optonline.net
mailto:Klavs@lindequist.dk
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mailto:bo.bjerre.jakobsen@post.tele.dk
mailto:klenoe@mail.tdcadsl.dk
mailto:la@6630.dk
mailto:bo.brabrand@rigsrevisionen.dk
mailto:gitte_clausen@skolekom.dk
mailto:falkenloeve@hotmail.dk
mailto:ebh@skjernbank.dk
mailto:thorkildjacobsen@aus.sja.dk
mailto:vsogtrl@mail.dk
mailto:henrik@dellefryd.dk
mailto:reimer@familie.tate.dk
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mailto:kaot@mail.tele.dk
mailto:lene@tiscali.dk
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mailto:lone.norgaard@nordea.com


211
3. * Preben M. Knudsen

Ingeniør
Damgade 72,1. tv.
6400Sønderborg 74432927
PrebenKnudsen@post.cybercity.dk

4. * Torben Schultz-Lebahn
Mårhøj 33
8751Gedved 75665461

5. * Karen Skjødt
Gauersiund Skovvej 110
7080Børkop 75861922

6. * Heiie Brodersen (Skriver)
Ulriksaiie 53 
6270Tønder

7. * Christian Juhi Thyssen
Lyngholmpark 71 
3520 Farum

8. * Søren Peter Viiladsen
Højløkkevej 46, Linnet 
7100 Vejte
vitiadsen@mail.mira.dk

9. Knud Abitdtrup 
Aikenvejl61 
8600 Silkeborg

10. Christian Bjerre 
Sotbrinken 3 
7480 Vitdbjerg
christian.bjerre@hotstebro.dk

11. KristaBjerrum  
Midtgårdsvej 8 
6683 Føvling

12. Peder Buck
Sophus Bauditz Vej 28 
8230Åbyhøj 86577276

13. Mai-Britt Ketler 
Nissumsgade 3
6780 Skærbæk 74752742

14. Kjetd Erik Kjeldsen 
Mågevej 23
8240 Kisskov

15. Jørn Mathiesen 
Oplysninger savnes

16. Inga Fittenborg (Nielsen)
Skovdal Adserbølvej 13 
6650 Brørup

17. Bolette Okholm-Hansen 
Vermundsgade 15
8260VibyJ 86116606

18. Hans Pitters 
Bryggervangen 13 
7120 Vejle Øst 
75814556 
hp@bygdata.dk

19. Nina Teller 
Glentevej 63 
6760 Ribe 
75420691

20. Ole Wind
Kjærgårdsvej 26
6740 Bramming 75172780

Kontaktperson: Christian Bjerre (10)

2 5  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1982 a

1. * Vibeke Madsen Green
Kernevej 31
6940Lem St 97343103
vtgreen@postl 1. tele.dk

2. * Martin Anker Wiedemann (Hansen)
Kongshøj Alle 12 
5300 Kerteminde 
martin@consulteam.dk

3. * Hanne Klausen
Århusgade 29, 3. tv.
2100KøbenhavnØ 
hanne.klausen@home.se

4. * Lis Kjær (Klausen Kjær)
Tranevej 71 
8721Daugård 
ls.hansen@get2net.dk

5 .  * Michael Kjærsgaard
Fruenshøj2 
8541 Skødstrup 
mk@scs.dk

6. * Ingelise Simested (Mikkelsen)
Nørregade 78 
6600 Vejen
ingelise.simested@get2net.dk

7. * Sanne Fromberg Kiehn (Nielsen)
Barsøvej 5 
7000 Fredericia 
safki@dongenergy.dk

8. * Lene Floor Kousgaard (Pedersen)
FennevejS 
6270 Tønder 
iik@posLtele.dk

9. Helene A. Juel (Andersen)
V.Vedsted Byvej 49 
6760 Ribe 
losice@c.dk

10. Ann Fenger Benwell 
Galionsvej 12, st. tv.
1437KøbenhavnK 32953560
ann.bennwell@anthro.ku.dk

11. Bente Breum 
Alleen 3
6520Toftlund 73830033
bente.breum@skolekom.dk

12. Inger Marie Andreasen (Hansen) 
Frederiksberggade 19
6670 Holsted 
75393251
henningfl@stofanet.dk

13. Linda Juul Jørgensen 
Hovgårdsallé 57
2680 Solrød Strand 36789990
lba@ium.dk

44990348

40194771

86577276

97132180

65325063

50115930

75896214

40941016

75364952

75933672

74726540

mailto:PrebenKnudsen@post.cybercity.dk
mailto:vitiadsen@mail.mira.dk
mailto:christian.bjerre@hotstebro.dk
mailto:hp@bygdata.dk
mailto:martin@consulteam.dk
mailto:hanne.klausen@home.se
mailto:ls.hansen@get2net.dk
mailto:mk@scs.dk
mailto:ingelise.simested@get2net.dk
mailto:safki@dongenergy.dk
mailto:iik@posLtele.dk
mailto:losice@c.dk
mailto:ann.bennwell@anthro.ku.dk
mailto:bente.breum@skolekom.dk
mailto:henningfl@stofanet.dk
mailto:lba@ium.dk
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14. IvanKousgaard 
Fennevej5
6270 Tønder 74726540
dk@ posttete.dk

15. Pout Clausen Kruuse
Bakketoppen 13, Betlinge 
5250O denseSV  65963582

16. Anna Marie ("Mie") Nietsen 
Rebbølvej 28
6392 Botderstev 22375398
theo.devos@adr.dk

17. Dorte Gram Truetsen (Pedersen)
Gt Åvej 16 
6760 Ribe

18. Lone Rasmussen 
Oplysninger savnes 
måske Tyskland

19. Henning Robert Schulz 
Hedegårdsvej 3 
6760 Ribe

20. Gitte Trøst Sørensen 
Unsgårdsgade 20, s t  
5000 Odense C

21. Tove Bjørnbak Tygesen 
Vester Vedsted Byvej 49 
6760 Ribe 
olav@chicks.dk

22. Birgitte Elise Weltzer 
Tryggevældevej 16a 
2720 Vanløse
birgitteelise@hotmail.com 

Kontaktpersoner: Lene (8) og Ivan (14) Kousgaard

Studenter 1982 b
L *  Hans Holm

Østre Stationsvej 3, Ollerup 
5762 Vester Skerninge 62243903

9. Bodil F. Hejlsvig (Lauridsen)
Ballekær 19
6880 Tarm 20742940

10. Ulla LercheThomsen 
Hans Jacobs Vej 36 
6760 Ribe

11. Jakob Bo Lindequist 
Møgelmosevej 10
8260VibyJ 29729087

12. Lise Sanders Olesen 
Kastanievej 8
4800 Nykøbing F 54826650

13. Klaus Pedersen 
Oplysninger savnes

14. Lone Grejsen (Alsted Pedersen)
Bækvej 32, Villebøl
6760 Ribe 75437015

15. Lene Pihlkjær 
Spikergade 22
6270 Tønder 87257004
lp@toender-gym.dk

16. Anette Solem (Thygesen)
Vilslewej 68
6771Gredstedbro 20639027

17. Kathrine Halby Petersen (Westesen) 
Mølleparken 15
7184Vandel 22949540

18. Thomas Wind 
Oplysninger savnes

Anette Nielsen (Jensen) er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Mette Voigt Sonnichsen (2)

Studenter 1982 c
1. * Lene Øvlisen Brun 

Digtervænget 165 
9550 M anager 
lenebrun@mail.tele.dk

2. * Mette Voigt Sonnichsen (Ingvordsen)
Øster Vedsted Vej 103
6760 Ribe 74822836
mette@navilink.dk

3. * Hanne Lassen 
Bordingvej 9
6760 Ribe 28696198
Vivi Kjeldsen (Berg)
Lindevej 8
6630 Rødding 30740213
Flemming Bundgaard Borring 
Nylandsallé 11
8700 Horsens 22264022

6. Lone Falck Hansen 
Gesten Kærvej 22, Engvang
6621 Gesten 76972223

7. Ruth Bank (Jacobsen)
Oplysninger savnes

8. Agnete Raahauge (Krarup)
Hørup Bygade 12
6470 Sydals 74415325
araa@km.dk

2. * Lone Øvlisen Brun
Stampesvej 26
8260 Viby J 86119104

3. * Karl Gustavsen
Socialrådgiver 
Søhusvænget 10, 1.
5270 Odense N 61349037
kagukarl@hotmail.com

4. * Birthe Poulsen (Hansen)
Kirkebjergvej 16
6510 Gram 74871356

5. * John Kromann
Bågøvej 5, Båring 
5466 Asperup

6. * Anne Rømer Lund (Nissen)
Gammeltoftsgade 16, l.tv.
1355KøbenhavnK 33131243
arl@dtf-dk.dk

7. Claus Bonne Bohn 
Frankrig
Oplysninger savnes

21218725

27626777

76888000

38742442

4.

5.

mailto:dk@posttete.dk
mailto:theo.devos@adr.dk
mailto:olav@chicks.dk
mailto:birgitteelise@hotmail.com
mailto:lp@toender-gym.dk
mailto:lenebrun@mail.tele.dk
mailto:mette@navilink.dk
mailto:araa@km.dk
mailto:kagukarl@hotmail.com
mailto:arl@dtf-dk.dk
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8. Kirsten Cordoba (Carstensen)
Trankær vænge 4
8310TranbjergJ 86217094

9. Lena Kjems (Christensen)
Solbakken 15
8240Risskov 86175836

10. Anna M argrethe Johansen (Hansen) 
A lB ustan47 
Doha 
Qatar

11. Henry Koch Hansen 
Engparken 95 
6740 Bramming

12. Gitte Henningsen 
Kløvertoft 10 
6760 Ribe

13. Lone Ingvorsen 
Wergelands Alle 11 
2860 Søborg

14. Bolette Kæstel 
Egevej 21, Østerby 
8305 Samsø

15. Anette Claudi Lorenzen
Mellemvangen 43 
2700Brønshøj 38289988

16. Susanne Ommanney (Mathiesen)
Tøttrupvej 12, Skyum
7752Snedsted 97936182

17. Tina Najbjerg 
USA
Oplysninger savnes

18. Nancy Maxwell Nørgaard 
Ejstrupvang 6 
6000 Kolding

19. Lene Rasmussen 
Lundgårdsvej 27 
6760 Ribe

20. Birthe Tranberg 
Finsensvejl7 
6760 Ribe
bitra06@ studenhsdu. dk

21. Kim Aaskov
Set. Jørgensvej 3 
3550Slangerup 47334339

Kontaktperson: Birthe Tranberg (20)

Studenter 1982 x
1. * Per Bundgaard Thellersen (Andersen)

Projektleder, civ.ing.
Aakjærs Alle 26
2860Søborg 39667596
per.thellersen@privat.dk

2. * Claus Feveile
Korsbrødregade 18
6760Ribe 75421650

3. * Svend Anker Fogh
Dalgårdsvej 143 
6600 Vejen

4. * Erik Qvirin Hansen 
Byløkken 18
8240 Risskov 
qvirin@mail.dk

86219120

5. * Kim Toft Hansen 
Købstedvej 28, Tornby
9850 Hirtshals 30287904

6. * Torben Graumann Kulmbach 
Fuglsangvej 1
4800 Nykøbing F 
kulmbach@os.dk

54860426

7. * Maj-Britt Pedersen 
Skyttevej 30
6760 Ribe 75775677

8. Conny Barsballe 
Miljøtekniker 
Solbakken 11
6510 Gram 
cbb@grambynet.dk

20962497

9. LauBeck
Ingeniør
Am Aulterberg 18 
D-51491 Overath
Tyskland 49220475532

10. Kjeld Vognstrup Christensen 
Maskiningeniør 
Sandgaden 16, St. Darum
6740 Bramming 75179246

11. Peter Ovesen Øllegaard 
Direktionssekretær 
Gudenåvej 14, Grauballe
8600 Silkeborg 
peter@oellegaard.com

86877675

12. Marianne Dollerup 
Daddellunden 4, 3.tv.
6705 Esbjerg 0  
dollerup@kvaglundnet.dk

75470190

13. Conni Tjørnelund Frost 
Lergård 20
6200 Aabenraa 
conni.frost@privat.dk

74632288

14. Bente Lundsgaard Hansen 
Sygeplejerske 
Holleskowej 28
6683 Føvling 
blhkl@ postll.tele.dk

75398569

15. Carl Helnæs Jacobsen 
Slagelsegade 11
7400 Herning 
csjmn@get2net.dk

97211769

16. G ert Hedegaard Jensen 
Nyvej 8, Overlund
8800 Viborg
gert.hedegaard@skolekom.dk

86673015

17. Hanne Jensen 
30 Ravensberg Avenue 
7700 Newland 
Sydafrika
harichar@icon.co.za

75102271

74753221

39565243

86593200

23819320

75420313

75410358

75366311

mailto:per.thellersen@privat.dk
mailto:qvirin@mail.dk
mailto:kulmbach@os.dk
mailto:cbb@grambynet.dk
mailto:peter@oellegaard.com
mailto:dollerup@kvaglundnet.dk
mailto:conni.frost@privat.dk
mailto:blhkl@postll.tele.dk
mailto:csjmn@get2net.dk
mailto:gert.hedegaard@skolekom.dk
mailto:harichar@icon.co.za
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18. Christa Hvidbjerg (Junker) 
Fuglsangvej 145 
8500 Grenaa 
christa@apath.dk

86318331

19. Jesper Nielsen 
Økonom
Lille Strandvej 1, st.tv. 
2900 Hellerup 
vibeke.jesper@privat.dk

39610104

20. Kent H. Sørensen 
Strøybergsvej 80 
9000 Ålborg 98110345

21. Bo Thamdrup 
Sadolinsgade71 
5230O denseM  
bot@biology.sdu.dk

66116867

22. Anna Marie Søndergaard Thøstesen 
Vesterlundvej 89C, Virklund 
8600 Silkeborg 
annamarie@post7.tele.dk

86836083

Kontaktperson: Per Bundgaard Thellersen (1)

Studenter 1982 y
1. * Bodil Bruun 

Thorsgade 20 
5000 Odense C 66115326

2. * Jens Peter Christensen 
Blomsterager 407 
2980 Kokkedal 
jpc39@tiscali.dk

49140605

3. * Willy Ringsted Fløe 
Dambakken 49 
3460 Birkerød 
cam@post4.tele.dk

45822064

4 .*  Jakob Toft Jensen
Sønder Tranders Parken 16 
9260 Gistrup 98322001

5.* Axel O hrt Johansen 
Dyrehaven 16, Brejning 
7080 Børkop 75831228

6. * Ole Juul Jørgensen 
Dagmarsgade 17 
6760 Ribe 
oj@rmgroup.dk

75421942

7. * Helle Storgård 
Fugldalen 32 
8680 Ry
helle.storgaard@skolekom.dk

86891004

8. * Peter Straadt
Julius Bechgårds Vej 6 
8000 Århus C 86144141

9. * Esther Vase
Vester Lindetvej 20, V. Lindet 
6510 Gram 74820515

10. Hans Jørgen Bork 
Lundgårdsvej 3 
6600 Vejen 
bork@tdcadsl.dk

75361350

11. Niels Ole Brunsgaard 
1294 Bear Mountain Ct 
CO 80305 Bouider
USA +17203042728
nbrunsga@cisco.com

12. Mona Birgitte Zoinier (Jessen)
(sidst kendte adresse)
4 Green Way 
WA 6230 Austaiind 
Austraiien

13. Dorthe B. Kiiierich 
Åbakkevej 54
5464 Brenderup Fyn 66191777

14. Per Lauritzen 
Tangevej 117
6760 Ribe 75425552

15. K im O .M øller 
Vestre Aiié 13
6780 Skærbæk 74751443

16. Jens Toftda] (Pedersen)
Ahorngade 11
6600 Vejen 75366070

17. Anette Møller (Petersen)
Grønnegade 12 
6600 Vejen

18. Bjarke Sonnichsen 
Øster Vedsted Vej 103 
6760 Ribe 
bjs@naviiink.dk

19. Jørgen Søndergaard 
Ærøvej 42 
6100 Haderslev

20. Jette Tjørnelund
Vaiorevejen 37, Trueistrup 
4130 Viby SjæHand 46140089

John V. Rattenborg er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Heiie Storgaard (7)

S tu d en ter l9 8 2 z
1. * Fiemming O.E. Jensen

Svagstrømsingeniør 
Jakob Patudans vej 5
9200 Aalborg 98791747
foej@gvdnet.dk

2. * Hanne Van Kints (Jepsen)
Data Manager 
Bellishaven 36
2625 Vallensbæk 43644924
hanne@van-kints.dk

3. * Ejner Kabel
Unit Manager, Cap Gemini 
Søkildevej93
8680Ry 86890866
kabel@privat.dk

4. * John Ravn
Direktør
Grydagervej 1, Estrup Mark
6600Vejen 76600076
jr@johnravn.dk

75363299

74822836

74525978

mailto:christa@apath.dk
mailto:vibeke.jesper@privat.dk
mailto:bot@biology.sdu.dk
mailto:annamarie@post7.tele.dk
mailto:jpc39@tiscali.dk
mailto:cam@post4.tele.dk
mailto:oj@rmgroup.dk
mailto:helle.storgaard@skolekom.dk
mailto:bork@tdcadsl.dk
mailto:nbrunsga@cisco.com
mailto:bjs@naviiink.dk
mailto:foej@gvdnet.dk
mailto:hanne@van-kints.dk
mailto:kabel@privat.dk
mailto:jr@johnravn.dk
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5. * Irene Sandholdt 
Klinisk monitor 
Skovklinten 19
4220Korsør 58376431
Mintenl9@yahoo.dk

& BenteM øllerAndersen 
Ingeniør 
Ribevej 66
6780 Skærbæk 74753172
virkeiyst@privat.tele.dk

7. Jørn Moritz Atzen 
Akademiingeniør 
F a lkevejlt
3200HeIsinge 48796727
ja@mth.dk

8. Karen Bomberg Krarup (Bomberg)
Controiier
Kiidevangen59
8382 Hinnerup 86988181
karen.bomberg@maiI.dk

9. Elin Forum Hansen (Forum) 
Hospicesygeptejerske (teamieder)
Mejerivej 3
6771 Gredstedbro 75431598
Iam.lorumhansen@vip.cybercity.dk

10. M orten Damgaard Franch 
Bygningskonstruktør 
Præstehaven 76
8210Å rhusV  86188015
mlr@adm.au.dk

11. Svenne Friis 
Videoproducer 
Ahornsgade 17, 2.sal
2200KøbenhavnN 35359514
svennef@gmail.com

12. Bent Warming Hansen 
Manager Oil and Gas 
Exploration Business Reson 
Møllevej 16
2970 Hørsholm 45760178
bwh@reson.dk

13. Inger Brorsen Hebsgaard (Hansen) 
Civilingeniør
Ferslev Byvej 36
9230 Svenstrup 98380928
Hebsgaard@gvdnet.dk

14. Kirsten Holst
Souschef, Forskn.center Bygholm
Røhrt Skovvej 14, Neder Randlev
8300 0 dder 86560733
ole-zacharias@mail.tele.dk

15. Bente Laursen Rindum (Jensen) 
Hjemmesygeplejerske 
Flensborgvej 124, Broderup Mark 
6360 Tinglev
74642033
k.rindom@mail.dk

16. Heidi Kiilerich Kristensen 
Redaktør 
Blæsbjergvej 5
7323Give 75344109
heidi.k@kristensen.mail.dk

17. Malene Lerche 
Ernærings- og hush.økonom 
Boeslundevej 22
2700Brønshøj 38804404
jamastib@kabelnettet.dk

18. Berit Nørregaard 
Afdelingsbioanalytiker 
Rughaven 30, Ulsted
9370Hals 98254439
beritmaria@mail.dk

19. Peter Ebbe Rasmussen 
Postarbejder 
Sandbjergvej 32
6535 Branderup J 74835858

20. Hardy Rix 
Tjener
GI. Ullerupvej 4 
6780 Skærbæk

21. Ole Zacharias Sørensen 
Controller, TDC
Røhrt Skovvej 14, Neder Randlev
8300 Odder 86560733
ole-zacharias@mail.tele.dk

22. Niels Henrik Tornbjerg 
Civilingeniør 
Blichersvej 73
5230 Odense M 66132663
henrik.tornbjerg@gmail.com

Kontaktperson: Elin Forum Hansen (9)

20  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1987 a

1. * Lissi Enevoldsen
Alsædvej 2 D, St Darum
6740 Bramming 75179363
darum2d@mail.tele.dk

2. * Anne Sofie Jørgensen
Åbakkevej 53, 2. tv.
2720 Vanløse 38335346
6emus@privat.dk

3. * Anne Marie Kromann
Nørregade 3,1.
6622 Bække 
peder.dk@adr.dk

4. * Anna Mette Lund (Sørensen)
Rødtjørnevej 50
2720 Vanløse 38747451
m-lund@sol.dk

5. Janni Boesen 
Aikevej 2
6690 Gørding 75178537
jboesen@mail.dk 

& TineBrockdorff
127 Albert Road, London 
N22 7AG London
England +442088889551
tine@netcomuk.co.uk 

7. Eva Lyngbye (Dencker)
Kastanielunden 13
6705 Esbjerg 0  75141461
eva.lyngbye@esenet.dk

mailto:Mintenl9@yahoo.dk
mailto:virkeiyst@privat.tele.dk
mailto:ja@mth.dk
mailto:karen.bomberg@maiI.dk
mailto:Iam.lorumhansen@vip.cybercity.dk
mailto:mlr@adm.au.dk
mailto:svennef@gmail.com
mailto:bwh@reson.dk
mailto:Hebsgaard@gvdnet.dk
mailto:ole-zacharias@mail.tele.dk
mailto:k.rindom@mail.dk
mailto:heidi.k@kristensen.mail.dk
mailto:jamastib@kabelnettet.dk
mailto:beritmaria@mail.dk
mailto:ole-zacharias@mail.tele.dk
mailto:henrik.tornbjerg@gmail.com
mailto:darum2d@mail.tele.dk
mailto:6emus@privat.dk
mailto:peder.dk@adr.dk
mailto:m-lund@sol.dk
mailto:jboesen@mail.dk
mailto:tine@netcomuk.co.uk
mailto:eva.lyngbye@esenet.dk
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8. Heien Kock (Fuglsang)
Nybro Vænge 13 
2800KongensLyngby

9. Gitte Schmidt Hansen 
Gammel Gistrupvej 33 
9260 Gistrup 
gitric@get2net.dk

10. Inge Bjerrum Hansen 
Fredensvej7 
6760 Ribe
bjerrum.lykke@mail.tele.dk

11. Charlotte Larsen 
Jedsted Klostervej 75 
6771 Gredstedbro

12. Anders Fromberg Nielsen 
Stadion Allé 24, 4. tv.
8000Århus 86201106
iromgerg@kaospilot.dk

13. Alice Okholm 
Sletten 10
6800Varde 75460794

14. Lone Olsen 
Grønnevej8
6771 Gredstedbro 75432116

15. Maja Rossen
Bredgade 14, lejlighed 5 
6100Haderslev 27468731

16. Anni Svensson (Thøstesen)
Jasminparken 38
6760Ribe 75411323
karstensvensson@maill. stofanet.dk

17. Malin K. Westerlund 
LI. Karlsmindevej 13
3390Hundested 47939128
wesrelund_malin@hotmail.com

Kontaktperson: Anna Mette Lund (Sørensen) (4)

Studenter 1987 b
1. * Carsten Holst

Falkevcj 16,Heldum 
7620 Lemvig

2. * Tina Haugsted Kodbøl (Larsen)
Holmevej 14
6760Ribe 75224481

3 .  * Jens Jacob B.M unksgaard
Tranebanken 15 
4681 Herfølge
jens.munksgaard@calluna.dk

4. * Erik Ansgar H. Okkels
Lemvej 17 B 
6940 Lem St.
erik_okkels@hotmail.com

5. * Karin Yde Waidtløw
Stud.scient.san.
Vagtelvej5 
6000 Kolding 
tilkarin@yahoo.dk

6. Helle Ziemann (Dahl)
Achtern Knick 16 
D-25474 Haflok 
Tyskland

7. Kresten-Erik Dahl
Abel Cathrinesgade 6, 3.tv.
1654KøbenhavnV 61687293
mcked@get2net.dk 

& LiseDahl
Sopienberg Vænge 49A
2960 Rungsted Kyst 60479583

9. Charlotte Dalgaard 
Haraidsvej 28, Gram 
8660 Skanderborg 
pecha@mail.dk

10. Morten Friis Dall 
Tennisvej 17
5580 Nørre Aaby 64422704
mfd@odense.dk

11. Anne Eising 
912,Chem induR iou 
F-06140 Vence 
Frankrig
anne@eising-france.com

12. Hanne Puggaard Olsen (Hansen)
Oplysninger savnes

13. Inger Brøgger (Krarup)
StiHingevej 53
4200 Slagelse

14. Ulla Lassen 
Keilstruplund 57
3460 Birkerød 39209171
ukl@r-m.com

15. Laust Fall Nielsen 
Hedevænget 52
2800 Kongens Lyngby 32969343
laustfallnielsen@hotmail.com

16. Olav Peder H. Okkels 
Ndr Landevej 7
6270 Tønder 74726463
peder.okkels@mail.dk

17. Selma Marie Olesen 
Oplysninger savnes

18. Margit Poulsen 
Oplysninger savnes

19. Hanne Lise Sampson 
Engelsklærer i Sydkorea 
c /o  Albert Skeelsgade 17
6760 Ribe 75423694

20. Allan Tilgaard Aaskov 
Islevmark 9
2610 Rødovre 44941491
a.aaskov@mail.tele.dk 

Kontaktperson: Morten Friis Dall (10)

Studenter 1987 x
1. * Nicolaj Andersen

Østerhøjvej 21. 1. A
2750 Ballerup 4692880
nicolai@snaft.dk

2. * Jane Landergren
Bygaden 26, Asserballe
6440 Augustenborg 74743993
jane@landergren.dk

45361243

98123003

75423005

75432101

56216151

86100810

28924220

0049410669007

mailto:gitric@get2net.dk
mailto:bjerrum.lykke@mail.tele.dk
mailto:iromgerg@kaospilot.dk
mailto:wesrelund_malin@hotmail.com
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mailto:erik_okkels@hotmail.com
mailto:tilkarin@yahoo.dk
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mailto:a.aaskov@mail.tele.dk
mailto:nicolai@snaft.dk
mailto:jane@landergren.dk
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3. * Birgitte Kjær Boel (Lassen) 
Kærgårdsvej 24
8660 Skanderborg 87943600

4. * Eva Brigitte Lau 
Speditør
Moldaugade 9,1. th.
2300 København S 
eva.lau@get2net.dk

32971887

5. * lx)ne Thrane Sørensen (Nielsen) 
Ærøvej 13
8370 Hadsten 
lonets@sol.dk

87613444

6. * Susan Rosenberg-Adamsen 
Kilholmvej 43
2720 Vanløse
rosenbergadamsen@dadlnet.dk

38798382

7. * Jan Birck Jensen 
VP Deployment 
9 Holland Gardens 
Brentford TW8 OBE
England
jbirck@ukonline.co.uk

077-20814375

8. Jan Hansen 
Lundsmarkvej 8
6760 Ribe
hogstad.hansen@hotmail.com

75446032

9. Lene Wind (Hansen) 
Kammerslusevej 5
6760 Ribe
pele.wind@tdcadsl.dk

75431982

10. Niels Eskildsen (Hansen) 
Gallionsvej 3, 3 2
1437KøbenhavnK
nes@brand-fam.com

33257711

n. Niels Jørgen R. Heebøl (Hansen) 
Skovhaven 17
5464 Brenderup Fyn 64441333

12. Christoffer Moltke-Leth 
3 Rhu Cross, #07-12 ancilla 
437433 Singapore
Singapore +65 9248 7819 
cml@saxobank.com

13. Michael Riber Pedersen 
Søndervold252
7200 Grindsted 75323838

14. Henri-Arne Ploug 
Mulvadvej 26
6740 Bramming 
hap@post5.tele.dk

75174103

15. Bjarne Skov 
Øster Alle 94B
6600 Vejen 
skov@vejen-net.dk

75367313

16. Sidse Stephensen 
Skovhaverne 5, Skovkrogen 
5683 Haarby 
64771717

Kontaktperson: Nicolai Andersen (1)

Studenter 1987  y
1. * Mette-Louise Andersen

Strindbergsvej 75 
2500 Valby

2. * Preben Vinkler Lindgaard (Andersen)
Leder af Regnskabsrapportering 
Baneskellet 16
2950Vedbæk 25550713
plv@codan.dk

3. * Anders Hahn Kristensen
Skt. Pauls gade 11D, 3.
8000Å rhusC 86126980
chand@mail.dk

4. * Christian Dons Christensen
Fuldmægtig 
Skovbogårds Allé 12
2500Valby 36305037
chrchr@um.dk

5. * Dorte Reinholdt Østergaard (Christensen)
Fritids- og kulturkonsulent
Tannisbugtvej 61a, Tversted
9881 Hindstev 98931923
dorte.reinholdt.oestergaard@hjoerring.dk

6. * Kristiane Brøndum Vandborg
Sigridsvej 10, st.
2900Hellerup 39612422
kristiane@kristiane.dk

7. Anders Antonsen 
Akacievej 30
2830Virum 30659280
anders.antonsen@sbstv.dk

8. Ole Breer 
Børupvej 211 D 
8310 Tranbjerg J 
ole_breer@hotmail.com

9. Peter Christensen 
Sønder Fasanvej 94B, 39 
2500 Valby

10. Anders Harpsø (Jensen)
Ribevej 1, Egebæk
6760 Ribe 75446606

11. Anne Møller Danø (Jensen)
Chefkonsulent 
Grønnevang 27 
2970 Hørsholm 
amd@akf.dk

12. Mette Lørup Lauritsen 
Hybenvej 5 
8240 Risskov 
mette@opasia.dk

13. Kirsten Madsen 
Oppermannsvej 3, 2.th.
5230 Odense M
mads.ploughmand@mail.stofanet.dk

14. Lars Markussen 
Oplysninger savnes

15. Peter Møller 
Duemosepark 158 
3520 Farum 44993006
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218

16. Karina Schou Laursen (Petersen)
Lodsvænget 6, Hjerting
6710 Esbjerg V

17. Ulrik Aibers Petersen 
Tousrupvej 24
8472 Sporup

18. Steen Uhre Rahbek 
Advokat 
Vibemosen 80
2670 Greve 43411940
csrahbek@tdcadsi.dk

19. Lars Stern
Høveltsbjergvej 8 
3450 Allerød 48170199

Kontaktperson: Dorthe Reinholdt Østergaard (5)

Studenter 1987 z
1. * Martin Bregnballe 

Ny Carlsbergvej 11, st 
1760 København V 
m.bregnballe@mail.tele.dk

33217025

2. * Britta Eriksen 
Kastanievej 62 
5230 Odense M 26835074

3. * Birgitta Bruun Bojesen (Jepsen) 
Pædagog
Broager 11, 0 . Vedsted 
6760 Ribe 75424592

4. * Charlotte Lykke 
Kabbelejevej 7 
3390 Hundested 47980712

5. * Michael Møller 
Bøgegårdsvej 44 
5471 Søndersø 
mm@saknet.dk

40282586

6. * Claus Tobiasen
Nørrelundparken 6C 
6760 Ribe
tobiasen@ju-jutsu.dk

74411570

7. Britt Bjerrum
Indretningsarkitekt 
Storkevænget 14 
3460 Birkerød 45815262

8. Laila Schmidt (Bleeg) 
Marken 19 
6715 Esbjerg N 51515871

9. Karrina Clausen 
Hørretvej 31 
8320 Mårslet 86199323

10. Peter Enemærke 
Jernkærvej 7 
6760 Ribe 
75420924

11. Andres Flensburg 
V. Vedstedvej 52 
6760 Ribe 
76880092

12. Dorit Voss (Lorenzen) 
Skovtoftebakken 32 
2830 Virum 45831280

13. Jens Maasbøl 
Filmfotograf 
Nørrebrogade 18a, 4.tv.
2200 København N 40757676

14. Michael Smedegaard Pedersen 
3570 SW River Parkway #513 
OR 97239 Portland
USA 4083102655
michael.smedegaard@gmail.com

15. Torben Ryttersgaard 
Amerika Plads 3e 3.tv.
2100 København 0  98901161

16. Karen Marie Banke Uggerhøj (Sørensen) 
Ergoterapeut
Bakkebo 12
9240 Nibe 25307620

17. Lisbeth Runge Larsen (Sørensen) 
Fysioterapeut
Langager 46
5471 Søndersø 64893656

18. Gertrud Sabroe Termansen 
Nylandsvej 82,1.
2000 Frederiksberg 38118224

19. Bjarne Voldbjerg Tornbjerg 
Taxavognmand 
Rolighedsvej 18
6771 Gredstedbro 75432366
2rnbjerg@stofanet.dk

Kontaktperson: Bjarne Voldbjerg Tornbjerg (19)

15 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1992 a

1. * Mette Marie Dons Christensen
Sønderlundsvej 22
4000 Roskilde 35397606
mmdons@hotmail.com

2. * Lars Peter Hammel
Platanvej 7, 8. 036
1810 Frederiksberg C 61688030
lphammel@gmail.com

3. Anne Marie Kaae Svanhede (Andersen) 
Islandsgade 13
8200 Århus N 86138873
svanhede@mail.dk

4. Dorte Bundegaard Andersen 
Skanderupgade 21
8660 Skanderborg 86512564
dbm@delacour.dk

5. Elisabeth Damkjær
Ny Munkegade 75, st. tv
8000 Århus C 86104134
eda@ horsenshs.dk

6. Birgitte Buchert Eskildsen 
Niels Juels Gade, 2.tv.
8201 Århus N 
86107490
birgitte-eskildsen@ofir.dk

7. Susanne Gotthardsen 
(sidst kendte adresse)
Hjortvadvej 17
6760 Ribe
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8. Mikkel Hald 
Labek 30,1. th
4300Holbæk 59447752
mikkelhald@get2net.dk

9. Mette Jørgensen (Hansen)
Hogerbeetsstraat 10 
NL-2242TR Wassenaar
Holland 0031(0)705112546
mejorgen@gmail.com

10. JensJakobH artm ann 
Ingerslevsga' '72 ,2 .
1705Køben' 36460868
jens.jakobJ llanordic.dk

11. Johan Es)
Slotsgade 14
6760Ribe 23469456
eskejelsberg@hotmail.com

12. Karin Ingrid Jensen 
Smedestien 13, Løgten
8541 Skødstrup 86104347
jensenbach@mail.tele.dk

13. Anja Mathiesen (Lydiksen)
Egevej5
8680Ry 86183356
anja.lydiksen@email.dk

14. Nina Dakstad (Mentzel)
Spurvevej7
4100Ringsted 22875257
nina@dakstad.dk

15. Jan Nissen 
Finlandsparken 115, l.th.
7100Vejle 76418816
nisrap@hotmail.com

16. Jakob Chr Hellberg Okkels 
Steen Billesgade 9, 2.tv.
8200Å rhusN  86161887
okkels@os.dk

17. Anne Weber 
Howitzvej 63B, 3.tv.
2000 Frederiksberg 26364672
anneweber@post.tele.dk

18. Brian Petersen 
Vesterbrogade 24B, 3.th.
1620KøbenhavnV 24810935
bripet@24b.dk

19. Diana Viola Ploug 
Lyshøjen 5
7400Herning 97266006
dk_viola@hotmail.com

20. Vibeke Meiz (Stokbæk)
Præstevænget 3
6630 Rødding 74850012
meiz@os.dk

21. Pernille Søborg 
Museumsgade 6 
8000 Århus C 
22339033

22. Randi Thonesen Hostrup (Thonesen)
Folevej 11, Fole
6510Gram 74823191

Kontaktperson: Anne Weber (17)

Studenter 1992 b
1. * Kristina Nielsen (Andersen)

Tornskadevænget 22 
6760 Ribe

2. * Malene Refshauge Beck
Museumsinspektør 
Slotsgade 1A, st.
5800Nyborg 38349434
mrb@svendborgmuseum.dk

3. * Kirsten Bruhn Andreasen (Bruhn)
Lærer
Kongeåvej22
6660 Lintrup 74855700

4 .  * K arenD egenko lw
Enghavevej 57, 2.tv.
1674KøbenhavnV 33221408
karendegenkolw@hotmail.com

5. * Rikke Wind Gram Milland
Bøgely, Jægersprisvej 2, Karlskov
7323Give 75344404
milland@mail.tele.dk

6. * Marianne Goral Krogh Johansen (Krogh)
Museumsinspektør 
Fjordvej 18
5800Nyborg 66141704
marianne_goral@yahoo.dk

7. * Anne Mette Borcher-Hansen (Lauridsen)
Samsøgade 87
8000Å rhusC 75725263
nibh@mail.tele.dk

8. Eliza Norman Brorsen (Andersen) 
Sygeplejerske 
Kløvermarken 40
6690Gørding 75178842

9. Vicki Madsen (Andersen)
Véstparken 13
6740 Bramming 75101995
vickimadsen@hotmail.com

10. Heidi Bjergbæk 
Pædagog 
Porsholtparken 58
6740 Bramming 75144814
bjergbaek@esenet.dk

11. Pernille Brøndum 
Sadelmagerporten 2, 5.
2650 Hvidovre

12. Linda Riis Clausen 
Sønderbyvej 5, Vilslev
6771 Gredstedbro 75133410
lrc@esenet.dk

13. JulieB irgitteD ahl 
Reisnæsgade 41, 4.tv.
2200KøbenhavnN 35359138

14. Mette Ingvartsen 
Allegade 5
6690 Gørding 
75456376
mette@sportsconnection@dk

15. Sebastian Mattos 
udvekslingsstudent fra Argentina
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16. Thomas Michaelsen 
Fuglebakken 254
5210 Odense NV 23963537

17. Tina Bjerre Nielsen 
Uraniavej 23
8270 Højbjerg

18. Turi Nielsen 
Sygeplejerske 
Drejøgade 39, 4.th.
2100KøbenhavnØ 51928874

19. Bjarke Overgaard 
Psykolog
Borups Alle 103, 2.h.
2000 Frederiksberg 78780375

20. Gitte Vinding Slyngborg 
Sygeplejerske 
Saloparken 346
8300 Odder 86552343
jeanoggitte@familie.tdcadsl.dk

21. Asger Thorulf
Carl Plougs Vej 128, 2.tv.
6000 Kolding 75525015

22. Rasmus Helmin Welling 
Lærer
Sofiendalvej 9, Strib
5500 Middelfart 75533515
raxmet@get2net.dk

Kontaktperson: Marianne Goral Krogh Johansen
(6)

Studenter 1992 x
1. * Anders Georg Bruun

Snogegårdsvej 127
2860 Søborg 35552264
ag_bruun@hotmail.com

2. * Lene Hostrup Ib (Hostrup)
Vesterled 5, 7171 Uldum 
lhi@basementl04.dk

3. * Christina Klingenberg
Dronning Dagmarsvej 81
3650 01stykke 45561052
christina.klingenberg@jubii.dk

4. * Jette La Cour Landergren
Rylevej4
6500Vojens 73591112
!acour@postl l.tele.dk

5. * Christine Serup Ditlevsen (Nielsen)
Projektleder 
Parkvej 33, 3. th.
7100Vejle 22260393
sdne.ditlevsen@sol.dk

6. * Rikke Rohrsted
advokat 
Bispegade 13
6760 Ribe 75420402
rr@ rohrsted.dk

7. * Lars Adsersen Stenger
Lærer
Hans Jacobs Vej 6, st. Tv.
6760 Ribe 75411995
larsstenger@stofanet.dk

8. * Jacob Vind
Østbanegade 103,4. 0046
2100 København 0  35251895
jacob@vind.to

9. Anders Bach 
Markmandsgade 12, 4.th.
2300KøbenhavnS 22504837
abachster@gmail.com

10. Nikolaj Chrisdan Bang 
Adilsvej 9, 1.
2000 Frederiksberg 
nikolaj@bangster.dk

11. Betina Beck Aaskov (Beck)
Roagervej 396A
6760Ribe 21690006

12. Lene Damgaard
Sandbjergvej 2, Voldbæk 
8220Brabrand 86263013
lenedamgaard@steinmeier.dk

13. Anita Ebsen 
Boelsmosevej 32
5874 Hesselager 65923592
anita_ebsen@hotmail.com

14. Peter Eriksen
Lille Strandstræde 2, 2.
1254KøbenhavnK 28140403
peter@justbake.dk

15. Ulrik Fredensborg 
Violskrænten 8
8541 Skødstrup 86789929
ulrik@fredensborg.org

16. Terkel Gad
(sidst kendte adresse)
Tunaberg, Hackebacken 
S-61195 Nyköping 
Sverige
gaH@mail.tele.dk

17. Dorte Børsmose Jakobsen 
Porten Toft 32
6760 Ribe 75411914

18. Chrisdna Søndergaard (Kamstrup) 
Bernstorffsgade 12
9000 Aalborg 75727799
ckamstrups@grundfos.com

19. Morten Asser Karsdal 
Holsteinsgade 21. 3.th.
2100 København 0  35557779
mk@nordicbioscience.com

20. Claus Henrik Bred Nicolaisen 
Gammeldamsgård 7
2765 Smørum 45505797
claus.nicolaisen@smorumnet.dk

21. Kristian Toft Nielsen 
Tøndervej 43
6780 Skærbæk 
74752126
ktndeveloper@hotmail.dk

22. Rikke Skudbøl Nielsen 
Engvej 17
9400 Nørresundby 75132851
tsr@stofanet.dk
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23. Kaj Siinksen

Postboks 570 c /o  Grønlands Naturinstitut 
3900 Nuuk
Grønland 00299324432
kaj@natur.gl

24. Gert Thøger Grønborg Sørensen 
01ejørgensensgade2,2.tv.
2200KøbenhavnN 35810481
thogerg@hotmail.com

Kontaktperson: Jacob Vind (8)

Studenter 1992 y
1. * Jane Susanne Andersen

H ovedgaden2A ,l.
8860 Ulstrup 58584886
janesusand@sol.dk

2. * Michael Grisell
C.F. Møllers Alle 12, 4.tv.
2300KøbenhavnS 86979793
michael_grisell@mail.dk

3. * Frank Jørgensen
Skovsgårdevej 29, Skovsgårde 
5471Søndersø 64831794
frankjoergensen@nypost.dk

4. * Eskild Thomsen Krab
Finsensgade 5, st.
6700 Esbjerg 75166864
lundkrab@esenet.dk

5. * Lisbeth Nagstrup Laursen
Toftevej 12, Hviding
6760Ribe 75446810
fam-laursen@mail.dk

6. * Anne Ahlmann Nielsen
Langøvænget 39 
8381 Tiist
anne_ahlmann_nielsen@yahoo.dk

7. * Kim Hollænder Petersen
Søgade 47 
6000 Kolding 
kim-dora@stofanet.dk

8. * Mette Øtoft
Sønderportsgade 16 
6760 Ribe 75411998
meotoft@hotmail.com

9. Martin Helt Brunsgaard 
Møllegade 7B, 2.tv.
8000 Arhus C 35124624
mbrunsgaard@post.tele.dk

10. Bitten Guldbjerg (Christensen)
Nørrebro 188 B 
5900 Rudkøbing 
missguldbjerg@hotmail.com

11. Janne Husted Christensen 
Skyttehusgade 15D, l.tv.
7100 Vejle 
58500942
janne.husted@get2net.dk

12. Svend Henrik W. Friedrichsen 
Dr. Sellsvej 25 
4293 Dianalund 
svendfriedrichsen@ofir.dk

13. Dorte Jepsdatter Gram 
Otto Ruds Gade 42, 2.
8200 Århus N 86169932
djg@infra.dk

14. Mette Drejer (Jensen)
Toftlundvej 10
6760 Ribe 75425154
kedde@post9.tele.dk

15. Rasmus Møller Houborg (Jensen)
Ourøgade 34, 3.tv.
2100KøbenhavnØ 35859197
rasmic2@yahoo.com

16. JaneU hdJepsen  
Håkøyveien 423, Håkøya 
N-9100 Kvaløysletta
Norge 004777655356
jane.jepsen@ib.uit.no

17. Morten Johansson 
Nederbyvænget 51
6100Haderslev 74524004
morten.johansson@mail.dk

18. Robert Andreas S. Jønsson 
Langelandsvej 43, 3.th.
2000 Frederiksberg 22570390
rob@get2net.dk

19. Linda Suh Jensen (Meier)
Storegade 27, l.tv.
6740 Bramming 75173217

20. Maria Walsted Nyboe Wagner (Nyboe) 
Nymarksvej 6, Hornborg
8762 Flemming 76900606
maria@wagnr.dk

21. Lars Raae (Olesen)
Priorgade 13 A 
9000 Aalborg

22. Brian Østergaard Sørensen 
Morelgrenen 60
5500 Middelfart 36482646
majken.brian@mail.dk

23. Mette Sørensen
Karel van Gelderstraat 4 
ND6828 HN Arnhem
Holland 0031268480822
m.sorensen6@chello.nl

Kontaktperson: Jane Susanne Andersen (1)

Studenter 1992 z
1. * Henrik Helth Hansen

Søparken 43
6800Varde 75224599
hhelth@mail.dk

2. * Jesper Munk Jensen
Lillegade 50
8500 Grenaa 86195763
munk@geo.aau.dk

3. * Klaus Anton Lundgaard
F yen ^ad e  52,1. tv.
9000 Ålborg 21781202
funkydisco2000@yahoo.com

86241615

75539927

62244234

22481573
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4. * Louise Mønsted
Avang 11
6000 Koiding 75505026
louisemonsted@hotmait.com

5. * Anna Busch Nielsen
Gebauersgade 6 ,1 .1
8000 Århus C 86195440
annabn@stofanet.dk

6. * Christine Louise Bréhinier Raundahl
Bjergevænget 16, Andst
6600 Vejen 21279138
christine_raundahl@yahoo.com

7. * Mette Grøndahl Rosenstand
Jupitervej 62
8723 Løsning 66127866
mrosenstand@gmail.com

8. * Pernille Hvid Tønder
(Sidst kendte adresse)
Løvtoften 23
2630Taastrup 43714692
pt-shn@teliamail.dk

9. Karen Andersen 
Lærer
Fåborgvej 14
6752 Glejbjerg 75198677

10. Trine Clausen Christensen (Andersen) 
Bioanalytiker
Asbogårdvej 3
6622 Bække 75389556
trine_hjemme@pc.dk

11. Jesper Bromerholm 
Klokkelyngen 29
8800 Viborg 62229094
bromer@ofir.dk

12. Anders Hulgaard Christensen 
Lindbæksvej 1, Strandhuse
6000 Kolding 76319141
ah@aunsbjerg.com

13. Daniel Dich Dysse!
Building 24, Road 16, Apt. 6 ,1 . Qoor
Maadi Cairo
Egypten
dddyssel@hotmail.com

14. Kenn-Erland Kruse Hansen 
Uglvigvej 11, st.tv.
6705 Esbjerg 0  20437730
kekh73@yahoo.dk

15. Jesper Astrup Harder 
Rigensgade 6, st.tv.
1316KøbenhavnK 41416191
jesper.harder@gmail.com

16. Anders Hessellund 
Skelbækvej8
8240Risskov 86109944
hessellund@dadlnet.dk

17. Christian Jensen 
Sjællandsgade 22, 2.
2200KøbenhavnN 40989760
chr8500@hotmail.com

18. Inge Jessen Pedersen Oessen)
Tornums Alle 5 
6760 Ribe 
i-j@stofanet.dk

19. Gitte Josephsen Højen 
Birkevej 2 
6100 Haderslev 
gittehojen@hotmail.com

20. Nete Allsopp (Karlby)
Varnæsvig 17, Varnæs 
6200 Åbenrå 
nal@agramkow.com

21. Jens Nykjær Larsen 
Vibekegade 27, 2. th 
2100KøbenhavnØ 
jnlarsen@bksv.com

22. Lone Andersen (Nielsen)
Jupitervej 14 
9200 Aalborg SV 
lone.nieisen@stofanet.dk

23. Marlene Emilie Riis (Schultz)
Fyrrekrogen 15, Egebæk 
6760 Ribe 75446164
tmriis@c.dk

24. Bjarne Lunde Sørensen 
Bjergbakkevej 260
2600 Glostrup 36430577
snek@os.dk

Kontaktperson: Klaus Anton Lundgaard (3)

10 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1997 a

1. * Pernille Lausen Hansen
Lyshøj Alle 11, 2. tv
2500 Valby 36468536
pernillelh@gmail.com

2. * Jesper Jespersen
Socialpædagog 
Kongshusvej 583
8300 Odder 86216989
dsll32185@vip.cybercity.dk

3. * Heidi Grønhøj Nielsen
Hiort Lorenzens Vej 14
6100Haderslev 74535713

4. * Anita Fogh Pedersen
Fysioterapeut/stud.med.
Tagensvej 21, 5. tv.
2200KøbenhavnN 20620234
senoritaanita@hotmail.com

5. Ellen M argrethe Boesen
32 Miil Street, Stanton St. John 
0X33 1HN Oxford 
England
emboesen@yahoo.com

6. Kristine Hunde 
Borger W iths Gate 17 
N0482Oslo
Norge

7. Jeppe Just Christensen 
Vesterbrogade 96, 3.th
1620KøbenhavnV 26809546
jeppejust@hotmail.com

75411031

74533376

21714950

98770226

mailto:louisemonsted@hotmait.com
mailto:annabn@stofanet.dk
mailto:christine_raundahl@yahoo.com
mailto:mrosenstand@gmail.com
mailto:pt-shn@teliamail.dk
mailto:trine_hjemme@pc.dk
mailto:bromer@ofir.dk
mailto:ah@aunsbjerg.com
mailto:dddyssel@hotmail.com
mailto:kekh73@yahoo.dk
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mailto:hessellund@dadlnet.dk
mailto:chr8500@hotmail.com
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mailto:gittehojen@hotmail.com
mailto:nal@agramkow.com
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mailto:tmriis@c.dk
mailto:snek@os.dk
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mailto:dsll32185@vip.cybercity.dk
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mailto:emboesen@yahoo.com
mailto:jeppejust@hotmail.com
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8. Lasse Thore Detlevsen 
Esbern Snares Gade 3, l.tv.
1725KøbenhavnV 40437765

9. Lisca Maria Findahi
Vilia Stampa, Stampesgade 5, 2.tv.
1702 KøbenhavnV 27207912
iisca.6ndahi@hotmail.com

10. Winnie Gaarde 
Boismarkvej 2. Borup
9240Nibe 98669306

11. Lisbeth Thygesen Geiiert 
Skt.Knuds Kirkestr.2 A, 1 D 
5000 Odense C

12. Richard Rønholt Hansen 
Sortemose 8
6760Ribe 20633753

13. Rikke Bromerholm (Hansen)
Jedsted Kiostervej 55
6771 Gredstedbro 75431407

14. Sanne Amdi Holm 
Peder Hjorts Vej 1, 4.mf 
2500 Valby 
sanne@sorenjust.dk

15. PiaH olst 
Gutenbergstrasse 54 
CH-3011 Bern 
Schweiz
pia5@hotmail.com

16. Pernille Lund Jensen 
Baggesens Alle 39c 
6700 Esbjerg

17. Rikke Jensen 
Ergoterapeut 
Erik Menvedsvej 3, l.th.
6760 Ribe
pano@jensen.mail.dk

18. Tore Vind Jensen 
Nygade 12,1.
8000 Århus C 
torevind@gmail.com

19. Bertil Videt Knudsen 
RD. Løvs Alle 9a, st.th.
2200KøbenhavnN 
b@vidct.dk

20. Kenneth Madsen 
Pædagog
Mellemgade 5 stth .
6270 Tønder

21. Lena Roed Thinnesen (Mortensen)
Bavnebjerg 7
6720 Fanø 75124948

22. Rikke Holmgaard Pedersen 
Burmeisters Gade IB, sttv.
1429 København K

23. Kim Rosenmaj 
Nyborggade 4, 2.tv.
8000 Århus C 
natnisse@hotmail.com

24. Katrine Thorulf
Erhvervskorrespondent 
Lundingsgade 33,1. sal, lejl. 108 
8000Å rhusC  51805496
kokthorulf@hotmail.com 

Kontaktperson: Pernille Lausen Hansen (1)

Studenter 1997 b
1. Birgit Wind Christoffersen 

Fys.stud.
ingemanns Alle 81, l.tv.
6700 Esbjerg 29243610
birgit.wind@esenet.dk

2. Susanne Kofoed Ditlevsen 
Gymnasielærer 
Nyborgvej 116, 2.
5000 0 d en seC  65905435
susendusen@yahoo.com

3. Anja Nissen Enemark 
GraEsk designer 
Urtehaven 6B, 2.th.
2500Valby 36447719
anjaogleon@hotmail.com

4. Kristian Erbou 
Systemudvikler/datamadker 
Vejlevej 55
7300Jelling 61776200
kris6anerbou@hotmail.com

5. Alice Falk Sidelmann (Falk)
Rosenlyparken 204 
2670 Greve
alice@falksidelmann.dk

6. Anne Une Kjær Hansen 
Stærhøjvej 12 
9260 Gistrup

7. Chrisdne Schou Hansen 
Kosmetolog/coach 
Marskvej 16 
stinnas@tele2adsl.dk

8. Anne Bærskog Hauger 
Skuespillerelev 
Frederiks Allé 141, sttv.
8000 Århus C 
abhauger@yahoo.dk

9. Heidi Ladefoged Hollesen 
Country manager, Weathernews Inc. 
Frankrigsgade 16,1.
2300KøbenhavnS 26139666
heidi@wni.com

10. Trine Knold Jensen 
Project Coordinator 
Mariendalsvej 36a, sttv.
2000Frederiksberg 22940215
trinesworld@hotmail.com

11. Bettina Mainda] Jørgensen 
Souschef i daginsdtudon 
Sommerstedgade 9a, 3.th.
1718KøbenhavnV 20727910
maindal@cyphre.dk

36300666

00410793425748

60607915

51826826

75425214

6760 Ribe

26125527

mailto:iisca.6ndahi@hotmail.com
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mailto:pia5@hotmail.com
mailto:pano@jensen.mail.dk
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12. Paulina Kociemska
Socialrådgiver
Poppelrækken7,3.th.

4. Anne M argrethe Schiltt (Nissen) 
Lærer
Bakkegårdsparken 62

2300 København S 28128795 6630 Rødding
13. MimiLytje

Jura.stud.
Brydes Alle 23, v.447

5. Camilla Post 
Arkæolog
Grenåvej681C,lejl.l2

2300 KøbenhavnS 
mimilytje@hhkol.dk

61782983 8541 Skødstrup 
6  LiseW ind

14. Sara Meier 
hist.stud.
Rønningsvej 10, st.th.

Peter Bangs Vej 91, l.tv. 
2000 Frederiksberg 

7. * Maria Birk Rask (Andersen)
2400 København NV 
smeier77@hotmail.com

32847252 Forstkandidat
Holstebrovej 431, Hvidbjerg

15. Camilla Harborg Eskesen (Poulsen)
Dagplejer
Gabelsparken 27

7860 Spøttrup 
maria.andersen@lite.dk 

8. * Anders Bast Kristensen
6740 Bramming 50737957 Musiker

16. Jesper Emil Rauff 
Ambassademedarbejder 
Skydebanegade 8, st.th.

Skydebanegade 8, st.th 
1709 København V 
rhythmranger@hotmail.com

1709KøbenhavnV
jrauff@hotmail.com

23489954 9. * Kristina Møller Kristensen 
Kobjergvej 13

17. Jesper Seeberg 
Tordenskjoldsgade 64, 3.tv.

7190 Billund
kmk@vejen.advodansyd.dk

8200 Århus N 86228935 10. * Tina Grønlund Madsen
18. Michael Sinclair 

Gymnasielærer 
Tjørnegade 2, 4.th.

Drosselvej 7 
6740 Bramming 
tinagm@wanadoo.dk

2200 København N 
mrsinclair@webspeed.dk

28580777 11. * Jesper Lykke Pedersen 
Lyøvænget 16, Drejens

19. Ditte Maj Sjørslev 
Tordenskjoldsgade 64, 3.th

6000 Kolding 
jesperlykke@mail.dk

8200 Århus N 86228935 12 .*H anne Nielsen
20. Nina Stenderup Sørensen 

Efterskolelærer 
Søndervig Landevej 3

Pædagog 
Pupik 5-120 
3900 Nuuk

6950 Ringkøbing 
ns@vie.dk

26816025 Grønland
hnstrudsen@hotmail.com

21. Rikke Thomsen 
Breidavej 18
5210O denseN V  25153977

22. Charlotte Thoruif 
Dyrehavevej 190,1.
6000 Kolding 35122078

Kontaktperson: Susanne Kofoed Ditlevsen (2)

Studenter 1997 cu
1. * Rikke Forsberg

cand.mag.
Paludan Miillersvej 46 C, 2. -3
8200 Århus N 50482856
rikkeforsberg@hotmail.com

2. * Mette Schultz Sørensen
Lærer
Harevej 25, Egebæk
6760 Ribe 22902982
pumuklen@mail.dk

3. Rikke Nyholm Christensen 
W illemoesgade51,2.th.
2100KøbenhavnØ

13. Agusta Edda Bjdrnsdottir 
Oplysninger savnes

14. Martin Emil Blicher 
Katrinebjergvej 120 C 
8200 Århus N

15. Dennis Borgvardt 
Birkedomervej 8 st.tv.
2400 København NV

16. Tonny Nielsen Bruun 
Spangsbjerggade 23, 2.
6700 Esbjerg

17. Rene Eriksen 
Oplysninger savnes

18. Jakob Warming Jensen 
Lærer
Øster Vedstedvej 36, Øster Vedsted 
6760 Ribe

19. Rolf Wulff Ljungberg 
Dalbovejl2
8210 Århus V

74822886

40796126

51884931

61780568

28199083

76881806

40865671

26356527

22559177

28129910

mailto:mimilytje@hhkol.dk
mailto:smeier77@hotmail.com
mailto:maria.andersen@lite.dk
mailto:rhythmranger@hotmail.com
mailto:jrauff@hotmail.com
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mailto:tinagm@wanadoo.dk
mailto:mrsinclair@webspeed.dk
mailto:jesperlykke@mail.dk
mailto:ns@vie.dk
mailto:hnstrudsen@hotmail.com
mailto:rikkeforsberg@hotmail.com
mailto:pumuklen@mail.dk
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20. Klaus Østergaard Nissen 

Oplysninger savnes
21. Henrik Clemmensen Pedersen 

Oplysninger savnes
22. Martin Tambor Petersen 

Østerbakken 15, Adsbøl 
6300 Gråsten 41434888

23. Jacob Thinggaard 
Stavnsvej 201 
8381 Tiist 86144655
jacobt@3-mail.dk

Kontaktperson: Mette Schuttz Sørensen (2)

Studenter 1997 x
1. * Thomas Clausen

Fuldmægtig, Regional Udvikling.
Region Syddanmark
D øckerslundsvej2b,st.th
5000 0 d en seC  28730300
thcclausen@hotmail.com

2. * Hanne Kuckelhahn Rosenkvist (Kuckelhahn)
Aktuar
Frederikssundsvej 74B, 5. th. 
2400KøbenhavnNV 20661735
kuckelhahn@hotmail.com

3. * Louise Sejer Svendsen (Skole Sørensen)
Kolt Kirkevej 2
8361Hasse!ager 86170677
louiseskole@mail.tele.dk

4. Tenna Andersen 
Eddavej 10A 
5210 Odense NV 
andersen.tenna@jubii.dk

5. Mikkel Abildgaard Ditlefsen 
Reventlowsvej 3 9 ,2.tv.
5000 Odense C 
mikkel@ditlefsen.eu

6. Sara Germansen Tranberg (Germansen) 
Sanger
Torpvej4
8752 0stb irk  86157069
njtranberg@hotmail.com

7. Kim Grosmann 
Bredgade 72
6900Skjern 29937245
kimgrosmann@hotmail.com

8. Bo Falkenløve Haugaard 
Mejsevej2
9330Dronninglund 26173103
bofha@hotmail.com

9. Boris Søborg Jensen 
Kongensgade 8 9 ,3.tv.
6700 Esbjerg
borisjensen@ hotmail.com

10. Elke Maria Jakobsen (Johansen)
Garnisonsvej 26, 2.th.
3520 Farum
elkejakobsen8@hotmail.com

11. Christian Kaas 
Godthåbparken 22, l.tv.
6740 Bramming 75177721
ckaas@c.dk

12. Mads Kortegaard Knudsen 
Bækhusvej 7, Brendstrup
8200Å rhusN  26286398
mkribe@hotmail.com

13. SisselKondrup 
Sm ålandsgade7,l.th .
2300KøbenhavnS 28724643
skondrup@ruc.dk

14. Per Ulsrod Madsen 
Bøgevænget 205
7330 Brande 28963759
perulsrod@hotmail.com

15. Ann Wind Mortensen 
Efterskolelærer 
Tornumgårdsvej 13
6660Lintrup 74855263
ann_wind_m@hotmail.com

16. Bo Pedersen 
Produktionsgartner 
Vittenvej68
8382 Hinnerup 86187858
bo_pedersen_2000@yahoo.dk

17. Pia Pedersen 
Lærkevej 24
6740 Bramming 25537777
knudsen2@mail.dk

18. Astrid Thade Nørremark (Petersen)
Dyrlæge
Rørmosevej 19
5610 Assens 22976562
astridthade@hotmail.com

19. Esben N. Petersen 
Hollænderdybet 6 ,4.th.
2300 Københavns 
esben.petersen@gmail.com

20. Jette Petersen 
Pædagog
Faistersgade 29b, 4.tv.
8000 Århus C
jette_petersen@hotmail.com

21. Tina Schmidt 
Jelsvej 9, 6630 Rødding 
schmidttina@mail.tele.dk

22. Torben Bech Schnedler 
Kierulffsvej 66, 3.tv.
4200Slagelse 58586328
torbenbechschnedler@hotmail.com

23. Sabine Feldthaus Vigsø 
Idrætspædagog 
Sigerstedgade2,l.tv.
1729KøbenhavnV 33213199
sabine919@hotmail.com

24. Diana Volsgaard Christensen 
(Sonne Volsgaard)
Tranevej 41
8721Daugård 76401680
david.christensen@private.dk 

Kontaktperson: Hanne Kuckelhahn Rosenkvist (2)

65927322

23317997

76104262

50802630

40896199

86192393

74846611
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Studenter 1997 y
i. * Monica Brockdorff Jørgensen 

Ewalds A le 71 
6700 Esbjerg 
frk.monic@get2net.dk

74744249

2. * Charlotte Rahlf 
Stud. Oecon 
Niels luels Gade 7, 1. 
8200Å rhusN  
crahlf@yahoo.com

21697292

3. * Søren Berg Rasmussen 
Studerende 
Pengerkatu 13 B 22 
00530 Helsinki 
Finland
soeren.berg@gmail.com

050-4646464

4. Rune Rødgaard Andersen 
Apedalsvej 62 
6000 Kolding 61706130

5. Hans Herluf Boisen 
Chr. W inthers Vej 63, 1. 
8230 Åbyhøj 86256085

6. Rikke Obling Dinesen 
Christiansgade 8,1. 
8000Å rhusC 28187576

7. Niels Enemærke 
Folkvarsvej 17, 3.th. 
2000 Frederiksberg 61461327

8. Anders Otto Frederiksen 
Østbanegade 157, st.tv. 
2100KøbenhavnØ 20960318

9. Marianne Pors Fredslund 
Universitetsparken 5, 1-200 
8000 Århus C 61302954

10. Jacob Guldberg 
Skejbyparken 370,1. 0005 
8200 Århus N 
jacobg@maill.stofanet.dk

86141449

11. Søren Kyster Hvelplund 
Valgårdsvej 9. l.tv.
2500 Valby 35431080

12. Jakop Uhd Jepsen 
Sortedam Dossering 45 A  5. 
2200KøbenhavnN 28735996

13. Marlene Dochweiler Jessen 
Saltgade 8 , l.tv.
6760 Ribe

14. Martin Kjeldgaard 
Forårsvej 81 
9220 Aalborg Øst 98188911

15. Winnie Laugesen 
GI Hygumvej 14 
6630 Rødding

16. Simon Lorenzen 
Lundevej 8, Uhrhøj 
7100 Vejle
simonlorenzen@hotmail.dk

32958191

17. Simone Merola 
Oplysninger savnes

18. Nanna Thoustrup Nielsen 
Borups Allé 112,1. tv.
2000 Frederiksberg

19. Rasmus Bjerre Nieisen 
Ved Vænget 1, st.tv.
2100KøbenhavnØ
rasb@dr.dk

20. Hannah O Reiiiy 
Ribevej 83, Hviding 
6760 Ribe
hviding@hotmaii.com

21. Rune Rasmussen 
Vedbendvej 6 
5220 Odense Sø

22. Torsten Oster Schmidt 
Kaløvej 28, sLth.
2720Vanløse 20613570

23. Britta Ardahi Skjøth 
Forersvej 81, Øster Sundby 
9220 Aalborg Øst

24. Rune Slothuus
Feder Skrams Gade 50, sttv.
8200 Århus N 86255838

25. Anne Gernager Sølbeck 
Sollaldsvej 20, 2. 0012 
5000 Odense C

26. Charlotte Friis Vinkle
21 WiUada Close, Bedminster 
BS3 5NG Bristol 
UK
choclotta@hotmail.com 

Kontaktperson: Rasmus Bjerre Nielsen (19)

Studenter 1997 z
1. * Camilla Løntoft Nybye

Arkitekt
Klosterstræde 14
1157KøbenhavnK 22386229
camillanybye@hotmail.com

2. * Sarah Louise Lund Petersen
Veterinærsygeplejerskestuderende 
Sandbjergvej 3, th.
6760Ribe 30620983
sarahl3@hotmail.com

3. * Gert Kruchov Sønderby
Pottemagerporten 45 A
2650 Hvidovre 61301997
gert.sonderby@gmail.com

4. * Mette Kjær Sørensen
Folkeskolelærer 
Kløvervej 37
6000Kolding 36929490
metteks@metteks.dk

5. Dan Aggertoft Christensen 
Produktionsplanlægger, Arla Foods
J.Michaelsens Gade 2, st.
8000Å rhusC 26111075
aggertoft@hotmail.com
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6. Kristian Niels Frederiksen 
Advisory IT-speciaiist
Søndervang 2 8444 Balle
40377601
kristian.lrederiksen@gmail.com

7. Pernille Dorthea Frederiksen 
PhD-studerende
Holme Parkvej 149
8270Højbjerg 22289768
pdf@microbiology.au.dk

8. Henriette Guldager (Schmidt Hansen) 
Konsulent, DLR Landscenter 
K lapskowej8,Vitten
8382 Hinnerup 51208818
henriettesh@hotmail.com

& SusanneHansen 
Politibetjent 
Hesseløgade 45, l.th.
2100KøbenhavnØ 40205804
zanhanse@hotmail.com

10. Knud Kalif
Gymnasielærer, Tønder Gymnasium 
Set. Nicolai Gade 8B
6760Ribe 61266660
kkalff@hotmail.com

11. Jacob Kejser 
M ediegrahkerstuderende 
Grønnegade 4, 5.th
8000 Århus C 41166338
jk@tkw.dk

12. Louise Bruun Okholm 
Smertepsykolog, Vejle Sygehus 
Set. Nicolai Gade 8B
6760 Ribe 61261978
lbokholm@hotmail.com

13. Lars Olesen 
Lærer
Steen Billes Gade 10, l.tv
8200 Århus N 40944581
larsogsusanne@dbmail.dk

14. Anne Schmidt 
Ergoterapeut 
Lundvej 227 
6800 Varde
elmegaard@post.tele.dk

15. Iben Schmidt 
Drengstedvej 14, Drengsted 
6780 Skærbæk 
iben@schmidt.mail.dk

16. Line Mika Skov 
Cand.jur.
Sorrentovej 13, st.tv 
2300 København S 
linemika@gmail.com

17. Anne Stenbæk 
PhD-studerende 
Amagerbrogade 127, 2.tv.
2300 Københavns 
annesten@dsr.kvl.dk

18. Niels Stenbæk 
Nationaløkonom, Finansrådet 
Sophus Bauditz Vej 20, 2.tv.
2920 Charlottenlund 
niels.storm.stenbaek@gmail.com

19. Steffen Skovsgaard Strunge 
Oplysninger savnes

20. Thomas Hagen Sørensen 
Ingeniør
Stormgade 87A, 2.th.
6700 Esbjerg 
tgs@ramboll.dk

21. Trine Sørensen 
Marstrandsgade 23, 4.th.
8000 Århus C 
trineagger@hotmail.com

Kontaktperson: Camilla Løntoft Nybye (1)

RESTAURANT
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I NOSTALGISKE & HISTORISKE OMGIVELSER TIERYDER VI:

DAGMARs FROKOSTER

2 retter - 154,-
3 retter - 195,-
4 retter - 225,-

S O M M E R M E N U

2 retter - 245,-
3 retter - 285,-

444

SERVERES ! RESTAURANT DAGMAR & RESTAURANT VÆGTERKÆLDEREN 

KØKKEHET ÅBEMT HELE DAQEH KL. 12 - 22 

(Husk at opgive jubiiartype & -årgang)

DER ER MAHGE AMDRE FORSLAG PÅ: www .hoteidagm ar.dk

http://www.hoteidagmar.dk
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Statistik over jubilarerne 2 0 0 7
Studenter Realister

Antal Medlems Antal Medlems
Argang Levende Medlemmer % Levende Medlemmer % ;
1927 1 0 0%
1932 1 0 0% 6 0 0%
1937 3 2 67% 3 3 100%
1942 7 7 100% i7 12 71%
1947 11 8 73% 19 7 37%
1952 15 11 73% 30 17 57%
1957 24 17 71% 26 8 31%
1962 54 27 50% 26 9 35%
1967 61 16 26% 8 3 38%
1972 75 33 44% 10 2 20%
1977 81 26 32%
1982 125 38 30%
1987 91 28 31%
1992 115 33 29%
1997 140 20 14%

S um  803  266  f  33%  I 145 61 42%

Jubilarer ialt 948
Medlemmer ialt 327
% medlemmer 34%

Hvilket e r  lidt under norm algennem snittet på  ca. 35%

vi mødes i
S+mtnarlevaj 1.6760 Rtb*
TLP. 75 4 2 1 1 0 0
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Kort over Ribe
Her kan I se, hvordan gamle Ribe ser ud, 
men der er dog kommet endnu en ny 
rundkørsel omtrent ved det sidste N i 
»RINGVEJEN« ud for AP Jørgensen.

I kan få mange oplysninger om overnat
ningsmuligheder på Ribe Turistbureaus 
hjemmeside: www.visitribe.dk

http://www.visitribe.dk
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Ripenser-Samfundets 
Generalforsamling 2 4 . februar 2 0 0 7
Generalforsamlingen blev afholdt kl. 15. 
på Vartov, hvor 25 medlemmer var mødt 
frem på trods af vejret. (Det var slutningen 
af den uge, hvor det var vinter i halvdelen 
af Danmark).

Formandens velkomst
På bestyrelsens vegne byder jeg deltager
ne velkommen til Ripenser- Samfundets 
Generalforsamling

Denne ordinære generalforsamling af
holdes i henhold til foreningens vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes i år på 
Vartov, hvis historiske baggrund er omtalt 
i det senest udkomne nummer af Ripen- 
serbladet.

Jeg håber at deltagerne vil befinde sig 
vel på dette sted, hvor mange andre vigti
ge begivenheder har fundet sted.

Ifølge den udsendte dagsorden skal der 
til generalforsamlingens gennemførelse 
udpeges en dirigent.

Bestyrelsen foreslår at dette hverv over
drages til Ole Marker, tidligere mangeårig 
formand for foreningen, kendt af de fleste 
og kendt med diverse procedurer.

Der var ikke andre forslag, og formanden 
overdrog herefter ledelsen af generalfor
samlingen til Ole Marker.

Han indledte med at takke for valget og 
konstatere at generalforsamlingen var lov
lig idet den var rettidigt indvarslet og på 
rette sted. Ole Marker understregede, at 
de hidtidige vedtægter er gældende for 
hele forløbet uanset at der af bestyrelsen 
er udsendt forslag til ændringer.

Dirigenten gav derefter ordet til for
manden.

Beretning
Om foreningens virksomhed i det forløbne 
år kan jeg oplyse, at der har været afholdt 
Ure bestyrelsesmøder i det forløbne år. 
Bestyrelsens indbyrdes kommunikation

foregår i stor udstrækning via e- post, hvil
ket i høj grad letter sagsbehandlingen. 
Møde frekvensen afspejler derfor ikke 
bestyrelsens aktiviteter i fuld udstrækning.

Årets begivenhed er fortsat afviklingen 
af vort arrangement i forbindelse med sko
lens translokation, som fandt sted 23. juni. 
Vejret var med os, og receptionen blev 
afviklet planmæssigt. Det vil sige ved et 
par timers hektisk indsats fra de tilstede
værende bestyrelsesmedlemmer og nogle 
hjælpende hænder. Rektor udtalte ved 
afslutningen af translokationens afslutning 
en tak ti! Ripensersamfundet og nævnte at 
kun få skoler kunne glæde sig over at have 
en forening af lignende karakter.

Samarbejdet med skolen er i øvrigt for
løbet meget fint.

Jeg har i min egenskab af formand for 
Ripenser-Samfundet deltaget i uddelingen 
af Ripenser Samfundets Jubilæumslegat, 
indstiftet af Arne Hansen st. fra 1945. Tre 
tidligere elever fra skolen Hk hver 12

Afar%ir rar
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000,00 kr. til hjælp ti) gennemførelse af 
studieophold i udlandet. Øvrige medlem
mer af legatbestyrelsen er Rektor, for
mand for skolens bestyrelse og en lærer
repræsentant.

Direktør Niels Peder Lauridsen og hus
trus legat blev i april uddelt til fire ansøge
re, der var i alt 30.000 kr. til uddeling. 
Medlemmer af legatbestyrelsen er Peter 
Lungholt, Kirsten Griinfeld og underteg
nede. Legatbestyrelsen har måttet erken
de, at gode tider for landet ikke nødven
digvis betyder gode tider for fonde. Hertil 
kommer, at uanset at der i fundatsen står 
at legatet skal komme fattige og flittige 
studenter til gode, er modtagerne nu ikke 
længere fritaget for at svare skat af de rela
tivt beskedne beløb, medmindre midlerne 
anvendes til studier i udlandet.

Arbejdet med etablering af en ny database 
for medlemmerne er ved at være tilende
bragt. Vor sekretær Preben Husted har 
ydet en betydelig indsats i den forbin
delse. Håndteringen af medlemskartote
ket er som følge heraf blevet væsentligt 
lettere.

Med hensyn til medlemstallet er dette 
senest opgjort til 1960. Der er sket et lille 
fald fra sidste år på 32.

Da antallet nulevende tidligere elever 
på skolen er 5525, må vi konstatere at kun 
35,48 % af disse er medlemmer af forening
en. Der er sket et forventet frafald blandt 
studenter, som ikke længere modtager 
bladet gratis. 81 medlemmer er slettet på 
grund af manglende kontingentindbeta
ling. Det er lidt flere end i det foregående 
år, muligvis i sammenhæng med en 
ændring i rykkerproceduren. Hvis beta
lingsfristen er overskredet med et par 
måneder udsendes en rykkerskrivelse 
eller påmindelse, som vi kalder det i høfli
ge vendinger, med et nyt girokort og for
længelse af indbetalingsfrist med et par 
måneder, men ledsaget af en meddelelse 
om, at medlemskabet af foreningen vil bli
ve slettet, såfremt indbetaling inden den 
givne frist ikke finder sted. Der udsendes

herefter ikke yderligere girokort da arbej
det med og omkostningen ved at udsende 
et nyt girokort er betydelig.

Det store frafald i medlemstallet på 
grund af manglende kontingentbetaling 
kan bekymre og må give anledning til 
overvejelse, hvis det er udtryk for mang
lende interesse for foreningens aktiviteter, 
og det må derfor give anledning til over
vejelser i bestyrelsen. Ved translokationen 
uddelte vi en folder med opfordring til 
ikke -  medlemmer om at tegne et med
lemskab.

1 det forløbne år har vi registreret, at 60 
tidligere elever fra skolen afgået ved dø
den.

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig un
der oplæsningen af deres navne:

R.26 Bodil Agerbæk 
R.26 Ingeborg Lind
R. 26 DagmarTangedal
S. 26 Wilfred Hansen
S.27 RutaBreinholdtThorslund 
S.29 HalvorChristianFrederiksen
R. 31 Emil Bunde Jørgensen
S. 32 Knud E. Poulsen
5.32 Vibeke Skov
5.32 Grethe Bohn
5.32 Knud Erecius Poulsen 
R.32 Inger E. Roskjær 
R.32 Grethe Bundsgaard 
R.32 Maren Agger Thomsen
R. 33 Ellen Have
S. 34 Johannes Feilberg Jørgensen
5.35 Knud B. Lindhardt
5.35 Hervert Pedersen
5.36 Else Dam Bekker
R. 37 Gerda Olling
S. 38 Dorthe Petersen
R. 39 Thora Ervald
S. 40 Minna Hess Thaysen 
R.40 Kirtsen Holager
R. 41 Hanne Lehmann
S. 42 Inger Skrystrup
5.43 Aksel Jensen
5.43 Gerhardt Heide Petersen 
R.43 Kristian Houmøller Jørgensen 
R.45 Dora Damgaard
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R. 45 Dora Tranberg
S. 46 Bent Bennedsen 
R.46 Aase Toft
R. 47 Grethe Holm
S. 48 OttoKarkov
5.49 Verner Lyst
5.49 Verner Schmidt
5.50 Elsa Momsen
5.51 Ejvind Dam Laursen
5.51 Bodii Kaidan 
R.51 Johannes Gosvig 
R.51 Alma Woli
5.52 Anne Cathrine Klinge
5.52 Jette Nielsen 
R.52 Bente Kjær Jensen
R. 52 Lorenz Lorenzen
S. 54 Sven Berg
R. 55 Kristian Olesen
S. 56 Paul Frøiich
5.56 Karen Bente Meinert
5.57 Poul Bruun
5.57 Sonni Marschik 
R.57 Jan Hjarnø Knudsen
R. 57 Johannes Lerche- Simonsen
S. 60 Ingemarie Jiirgensen
S.61 Gunnar Lausten Kaltoft
5.63 Teddy Eeg Hoffbeck
5.64 Niels Kjær
5.64 Peder Raskmark
5.65 Lene Axeisen
5.66 Helle Hølmkjær
5.67 Birtha Jepsen

Æ ret være deres minde!

Ripenserbladet er udkommet med fire 
numre, heraf et "Jubilarservice" nummer. 
Vor redaktør Henrik Præstholm er selv en 
meget flittig bidragyder, og den største, 
hvad der ikke er enestående i rækken af 
redaktører, men jeg ved, at jeg har ham og 
den øvrige bestyrelse bag mig når vi efter
lyser bidrag til bladet fra medlemmerne.

Bladets layout er uændret og vi har erfa
ret, at det falder i medlemmernes smag.

Foreningens hjemmeside ripensersam- 
fundet.dk har et stigende antal besøgen
de. Muligheden for at hente aktuel infor

mation, få kontakt med kammerater, at 
hente legatvejledning og at foretage adres
seændring, er blandt de mest benyttede. 
Jørgen Kellermann har fungeret som web- 
master og derudover som arkivar. I denne 
funktion har han foretaget en omhyggelig 
registrering af alle arkivalier. En meget 
betydelig indsats, som gør fremtidig 
benyttelse af arkivet betydeligt lettere. 
Det kan blive aktuelt i forbindelse med for
eningens 100 års jubilæum.

God kontakt til tidligere elever, forudsæt
ter en løbende opdatering af deres adres
ser. Denne aktivitet, kaldet adresseefter
forskningen, skal jeg kort orientere om.

Der var i det forløbne år 862 der havde 
mellem 10 og 80 års jubilæum. Vi havde 
langt de fleste adresser, men på trods af en 
ihærdig indsats fra kontaktpersonerne er 
det dog ikke muligt at Unde alle.

Af de 862 var der 332, eller knap 39 % 
der var medlemmer af Ripensersam
fundet, altså lidt højere end den tidligere 
nævnt gennemsnitlige medlemsprocent 
på ca. 36. Arbejdet med "Jubilarservice 
2007" er i gang med henblik på udgivelsen 
i april. Arbejdet er ikke blevet mindre. I år 
når vi op på 941 jubilarer. Heraf bidrager 
10 års jubilarerne alene med 140. 
"Jubilarservice" udkommer som sædvan
ligt i april. Der er grund til at bringe kon
taktpersonerne en stor tak for deres ind
sats. Uden denne kunne arbejdet ikke 
gennemføres. Det skal i den forbindelse 
nævnes, at Hans Erik Christensen med 
stort engagement har varetaget den vigti
ge koordinering og behandling af det ind
samlede materiale.

Ripenser-Samfundet's grundlag er for
eningens vedtægter. Bestyrelsen fremlæg
ger ved denne generalforsamling forslag 
til ændringer i vedtægterne og fremlæg
ger selvstændige ændringsforslag til de 
enkelte paragraffer. Vedtægterne med 
ændringsforslag er optrykte i Ripenserbla
dets februar nummer 2007. Som det frem
går af den ledsagende tekst er forslagene
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begrundet i ønsket om at opnå en større 
klarhed i fortolkningen og i den sproglige 
udformning. Forslagene tilsigter endvide
re en ændring i bestyrelsens sammensæt
ning, begrundet i ønsket om tilpasning til 
ændrede arbejdsformer.

Sluttelig vil jeg takke medlemmerne for 
god opbakning til foreningens arbejde og 
til bestyrelsen for engageret og aktiv ind
sats.

Der udspandt sig herefter en kort drøf
telse af eventuelle årsager til det vigende 
medlemstal og der faldt rosende ord om 
Ripenser-Bladets indhold og form. Be
retningen blev derefter godkendt.

Dirigenten gav derpå ordet til kassere
ren, Kirsten Grunfeld, som gennemgik 
regnskaberne for Ripenser-Samfundet og 
Understøttelsesfonden. Regnskabet for 
samfundet viste et overskud på 14651 kr 
og understøttelsesfonden havde et under
skud på 4506 kr.

Der blev under den efterfølgende drøf
telse stillet spørgsmål om det vil være 
muligt at bringe farvebilleder i bladet. 
Formanden oplyste, at man havde overvej
et om forsiden kunne forsynes med farver, 
men det blev valgt at opretholde det nuvæ
rende udseende. Han ville dog gerne tage 
spørgsmålet op i bestyrelsen igen.

Med hensyn til understøttelsesfonden 
henstillede et medlem, at der blev gjort 
noget for at styrke grundkapitalen, så man 
kan opretholde niveauet for den årlige 
uddeling.

Der var også en kort drøftelse af spørgs
målet om henlæggelser til festligholdelse 
af samfundets 100 års jubilæum i 2012.

Regnskaber for 2006 og budget for 2007 
(Uændret kontingent) blev herefter god
kendt.

Forslag til vedtægtsændringer blev her
efter gennemgået af næstformanden. Der 
udspandt sig en livlig diskussion om 
afstemningsregler, legatadministration og

kontaktpersoner for klasserne. Drøftel
serne resulterede i en del tilpasninger og 
justeringer af flere af bestemmelserne. 
Vedtægerne blev herefter vedtaget i den 
form som siden er lagt på hjemmesiden og 
som trykkes i næste nummer af Ripenser- 
Bladet.

Man gik så over til valg af formand, hvor 
Knud William Kastrup blev genvalgt en
stemmigt.

Bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Grün
feld, Jørgen Kellermann, Jørgen We- 
stergaard og Hans Erik Christensen var 
på valg. De to første ønskede ikke gen
valg. De to sidste blev genvalgt og Conny 
Rom Petersen blev nyvalgt til bestyrelsen.

Peter Lungholt blev valgt som supple
ant til bestyrelsen. Merethe Lindqvist blev 
genvalgt som revisor og Kirsten Hinge- 
berg Larsen genvalgt som revisorsup
pleant.

Efter afslutningen af valgene takkede 
formanden de to afgåede bestyrelsesmed
lemmer for lang og engageret indsats for 
Ripenser-Samfundet. Kirsten Grunfeld 
som kasserer og Jørgen Kellermann som 
arkivar gennem mange år.

Under eventuelt blev der stillet spørgs
mål om brugen af hjemmesiden som kon
takt mellem medlemmerne. Desuden var 
der forslag om mere personalia stof i bla
det. Redaktøren var ikke afvisende, men 
appellerede til medlemmerne om at levere 
oplysninger som skønnes at være af bre
dere interesse for "ripensere"

Formanden takkede til sidst Ole Mar
ker for engageret og kompetent ledelse af 
generalforsamlingen.

Efter en bid brød m.v. fortalte redaktø
ren en mundtlig krønike om situationen i 
Ribe efter sammenlægningen med Es
bjerg.

Efter generalforsamlingen konstituere
de bestyrelsen således som det fremgår af 
bladets bagside. RP

NB. Der vil i næste nummer blive bragt 
mere stof og billeder fra generalforsam
lingen.
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Legater til studenter 
fra Ribe Katedralskole
Ribe Katedralskole uddeler i juni 2007 nogle portio
ner af ambassadør Frode Schon og hustru Valborg, 
født Windfeld's Fond.

Fondens grundlag er en testamentarisk gave fra ambassadør Frode 
Schon, der blev student fra Katedralskolen i 1925. Skolen modtog i 
1998 1,6 milioner kroner til oprettelse af et legat. Det er renterne af 
dette beløb, der uddeles som legatportioner.

Formålet med fonden og dermed med legaterne er at støtte "lovende 
og flittige studerende", der har eksamen fra Ribe Katedralskole, og 
som studerer ved universitetet eller ved en højere læreanstalt. Det er 
en forudsætning for støtte, at de studerende ikke uden økonomisk 
hjælp vil kunne gennemføre deres videre uddannelse på tilfredsstil
lende måde. Legaterne skal derfor gives i så store portioner, at de 
bliver til virkelig hjælp for modtagerne. Legaterne vil også kunne 
gives for flere år ad gangen.

Bestyrelsen har de sidste år i særlig grad støttet projekter som for 
eksempel et studieophold ved et udenlandsk universitet som led i 
studieforløbet. Det er i god overensstemmelse med legatets formål.

Således uddeltes i 2006 5 portioner på hver 10.500,00 kr. portionerne 
gik til støtte for studieophold i New York, Cambridge, New Zealand, 
Genéve og Canada.

Legatet kan også søges af nuværende elever ved Ribe Katedralskole, 
men mindst 3/4 af legatportionerne skal gå til elever, der er i gang 
med deres studier.

Ansøgningsskema kan hentes og udprintes fra Ribe Katedralskoles 
hjemmeside:
www.ribekatedralskole.dk. Ansøgningsfristen er 1. maj 2007.

Bent Karsdal 
rektor

http://www.ribekatedralskole.dk
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Ripenser-bladet udkommer 
4 gange årligt og udgives af 
Rt/MMser-Sawt/MM&f, en forening af 
tidligere elever fra Ribe Katedral
skole samt for skolens nuværende 
og tidligere lærere.
Eftertryk af artikler kun efter afta
le med redaktionen.
Reklamationer over ikke modtaget 
blad meddeles til sekretæren med 
dimitendårgang, fulde navn og 
adresse.
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Ribe Katedralskoles 
Translokation 2 0 0 7
Ender i år sted

FREDAG DEN 2 9 . JUNI KL. 10 .00 .
i skolegården. Kun i tilfælde af regnvejr flyttes højtideligheden indendørs, d.v.s. 
ind i Domkirken. Skulle vejret være køligt eller blæsende, men tørt, foregår trans
lokationen i skolegården. Det må anbefales de kuldskære ikke at være for som
merligt klædt. Translokationen varer ca. 2 timer.

Som tidligere stiller skolen også i år Rundgangen til rådighed for Ripenser- 
Samfundets jubilarreception, der Ender sted umiddelbart efter translokationen.

Studenterne kan deltage i receptionen, indEl de ca. kl. 12.30 skal fotograferes, og 
derefter kører de ca. 12.50 fra skolen i hestevogne ud på den store glædes-tur.

Til receptionen indbydes herved
* alle årets jubilarer,
* tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
* og de nydimitterede studenter.

A 'f) gM.sgr-.S'a

. . .

Næste blad udkommer uldmo november, deadline 15. oktober 2007.



Fra Generalforsamlingen 2 0 0 7
Ved generalforsamlingen blev der, som der blev redegjort for i forrige nummer, godkendt 
nye vedtægter for Ripenser-Samfundet. De kan findes på samfundets hjemmeside, men 
bringes også her, så medlemmerne har dem i klarskrift uden at være nødt til at hente dem 
ned selv.

§1
Foreningens navn er Ripenser-Samfundet. 
Dens hjemsted er Ribe.

§2
Foreningens formål er:
a) At bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever fra Ribe Katedralskole samt 
lærere, der er el-ler har varet knyttet til denne skole.
b) At samle medlemmerne til sammenkomster og lignende, hvortil også gæster efter be
styrelsens bestem-melse kan få adgang.
c) At administrere den af Ripenser-Samfundet oprettede understøttelsesfond i henhold til 
denne fonds ved tægter.
d) At udgive et medlemsblad og vedligeholde foreningens hjemmeside.
e) At administrere legater, hvor Ripenser-Samfundet i henhold til legaternes fundats eller 
vedtægter er blevet udpeget dertil.

§3
Medlemsberettigede er de i §2,a, nævnte.
Indmeldelser og udmeldelser sendes til bestyrelsen.
Ekstraordinære medlemmer kan efter ansøgning optages efter bestyrelsens skøn. 
Udnævnelse af æresmedlemmer kræver en generalforsamlingsbeslutning med et kvalifi
ceret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
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§4
Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
Hvad der betales ud over det fastsatte kontingent tilfalder understøttelsesfonden. 
Deltagelse i sammenkomster betales særskilt i det omfang, hvori disse efter bestyrelsens 
skøn ikke kan be tales af foreningen.

§5
Medlemskontingent forfalder den 1. april. Kontingentrestance medfører tab af medlem
skab.

§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Enhver ordinær og ekstraordi
nær generalforsam ling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i 
medlemsbladet eller pr. brev samt på Ri penser-Samfundets hjemmeside med angivelse af 
dagsorden. Når lovlig indvarsling har fundet sted, er generalforsamlingen beslutnings
dygtig, uanset hvor mange medlemmer der er mødt.

Forhandlingerne ledes af en dirigent, valgt af generalforsamlingen. Alle beslutninger ta
ges ved simpelt, absolut flertal med undtagelse af de i §3 og §15 nævnte. Står stemmerne 
lige, er forslaget forkastet. Afstem ningerne foretages ved håndsoprækning. Skriftlig af
stemning skal dog foretages, når enten dirigenten eller mindst to i generalforsamlingen 
deltagende medlemmer forlanger det.

Fraværende medlemmer kan stemme ved mødende medlemmer ved skriftlig fuldmagt. 
Over forhandlingerne føres en generalforsamlingsprotokol, der underskrives af dirigen
ten og to tilstedevæ-rende bestyrelsesmedlemmer. Protokollen er derefter fuldgyldigt be
vis for det på generalforsamlingen passe rede og vedtagne.

§7
Der afholdes hvert år i februar en ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent og referent.
b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c) Forelæggelse af det reviderede regnskab for foreningen og understøttelsesfonden til 
godkendelse. Fore-læggelse og vedtagelse af budget for det kommende år og forelæg
gelse af forslag til medlemskontingent.
d) De i § 9 omtalte forslag.
e) Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter for disse sidste.
f) Valg af revisor og revisorsuppleant, 
e) Eventuelt.

§8
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§9
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde 
inden 1. januar.

§10
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen på eget ini
tiativ eller efter skrift lig begæring fra mindst 20 medlemmer, der i begæringen nærmere
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må angive og begrunde formålet med indkaldelsen af den ekstraordinære generalfor
samling.
I sidste fald er det en pligt for bestyrelsen at indkalde den ekstraordinære generalfor
samling til afholdelse senest seks uger efter begæringens indgivelse.

§11
Foreningen ledes og repræsenteres af en bestyrelse, der består af en formand og 5-7 an
dre medlemmer. Mens, som nævnt i §7, formanden vælges af generalforsamlingen, kon
stituerer bestyrelsen sig umiddelbart efter generalforsamlingen af sin midte med en næst
formand, en kasserer, en sekretær og en bladredaktør.
Endvidere fordeles posterne som arkivar, adresseefterforsker og webmaster blandt be
styrelsens medlem-mer.

Bestyrelsen udarbejder og vedtager en skriftlig funktionsbeskrivelse, ved hvilken hver 
enkelt af de nævnte særposters opgave og ansvarsområde fastlægges.

Bestyrelsen administrerer endvidere de i §2,e, nævnte legater.
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, og et bestyrelsesmedlem i forening 

forpligter foreningen i retsforhold.
Formanden er valgt for et år, de andre bestyrelsesmedlemmer for to år, således at tre 

bestyrelsesmedlem mer afgår i lige år og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 
Genvalg kan finde sted.

§12
For at der ved bestyrelsesmøder kan tages gyldig beslutning, må mindst halvdelen af be
styrelsen være til stede. Beslutning tages ved simpelt, absolut flertal. I tilfælde af stem
melighed er formandens stemme ud slagsgivende.
Efter alle møder udfærdiges referat, som opbevares i arkivet.

§13
For hver klasse i hver årgang tilstræber bestyrelsen at få udpeget en kontaktperson, der 
fungerer som binde-led mellem klassen og bestyrelsen.

§14
Foreningen opretholder et arkiv indeholdende materiale af interesse for foreningen. 
Bestyrelsen er gennem sin arkivar ansvarlig for arkivet, og arkivaren farer en arkivpro
tokol over indholdet.

§15
Ændringer af disse vedtægter kan kun vedtages på en general-forsamling, når mindst 2/3 
af de afgivne stemmer er derfor.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på to på hinanden følgende ge
neralforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, når mindst 2/3 af de afgivne stem
mer er derfor ved hver af de to general forsamlinger.

§16
Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2007 og træder i kraft 
umiddelbart efter generalforsamlingen.
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Konstituering af ny bestyrelse i 
Ripenser-Samfundet 2 4 . februar 2 0 0 7
Umiddelbart efter generalforsamlingen 24. februar konstituerede bestyrelsen sig efter 
møde med følgende sammensætning:

Knud William Kastrup, s.54 
Povl Dons Christensen s.65 
Hans Erik Christensen s.65 
Henrik Præstholm s.60 
Preben Husted s.81 
Conny Rom Petersen s.76 
Jørgen Meisen Westergaard s.55 
Hanne Krag Fugleholm s.84

Formand
Næstformand
Kasserer
Redaktør og arkivar 
Sekretær og webmaster 
Adresseefterforsker 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem

Peter Lungholt s.62 Suppleant
Merethe Lindquist s.76 Revisor
Kirsten Hingeberg Larsen r.65 Revisorsuppleant

25. februar 2007
IL
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Legatmodtagerberetninger
Hvert år modtager et antal studenter fra skoten en portion af Frode Schons iegat. 
Modtagerne er forpligtiget til at sende en beretning om anvendelsen af legatportionen. 

Beretningerne bliver trykt i årsskriftet for Katedralskolen.
Redaktøren har fået lov til at trykke beretningerne når de har været bragt i årsskriftet. 

I dette nummer bringes de beretninger, som er trykt i årsskriftet for 2006. Det er redak
tørens hensigt at bringe fremtidige beretninger og måske også nogle af de tidligere be
retninger.

* I efteråret 2005 modtog jeg en legatpor
tion fra Frode Schon og hustru Valborg, 
født Windfelds Fond. Legatet modtog jeg 
idet jeg rejste til Berlin for at læse et se
mester på Humboldt Universitetet som et 
led i min uddannelse til cand. mere. (mat.) 
på Handelshøjskolen i 
København. På universitetet i 
Berlin fulgte jeg en række 
spændende økonomiske fag, 
som jeg ikke ville have haft 
mulighed for at følge på 
Handelshøjskolen i Køben
havn. Jeg fulgte en blanding 
af meget målrettede og speci
fikke fagområder som fx. 
koncernmanagement og 
avanceret da- taanalyse og en 
række management fag med 
fagområder som European in
tegration, Innovation Mana
ge- ment og Business 
Development. Alt sammen 
noget som har øget mine 
chancer for at få mit ønske
job, en international stilling 
indenfor konsulentverdenen 
med speciale indenfor stra
tegi
forretningsudvikling.Legatet 
gjorde, at jeg havde mulighed 
for at kunne koncentrere mig 
fuldt ud om studiet, og jeg op
nåede også fine akademiske 
resultater. Beløbet blev brugt 
til dels indkøb af materialer, 
undervisningsafgift på supp
lerende sprogkurser og til

kulturelle formål.Jeg er meget taknemme
lig for legatet og sætter stor pris på de mu
ligheder det har givet mig, især med hen
blik på faglig udvikling.
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* Jeg er student fra Katedralskolen år
gang 1999 og har siden 2001 læst stats
kundskab ved Århus Universitet. For ca. 
halvandet år siden søgte jeg i praktik ved 
Danmarks Ambassade i Kina og var så hel
dig at Unde vej gennem nåleøjet. Fra au
gust 2005 og frem til februar 2006 var jeg 
således tilknyttet ambassadens politiske af
deling.

Mit formål med opholdet var tosidet, idet 
jeg på den ene side var interesseret i at få 
indblik i arbejdsgangen indenfor central
administrationen og på den anden side var 
nysgerrig på Kina og udviklingen dér. Jeg 
fik opfyldt begge mål og ser tilbage på mit 
ophold med glæde og tilfredshed.

En ambassade er udover at være en selv
stændig arbejdsplads også et lille stykke af 
den danske udenrigstjeneste og dermed 
en del af en stor og vidt forgrenet organi
sation. Det har været spændende at få ind
sigt i, hvordan sagsbehandlingen foregår 
og hvordan koordinationen (af og til mang
len på samme) mellem udenrigsministe
riet og den enkelte ambassade varetages. 
Et af de privilegier, jeg nød meget og som 
netop gav mig et indtryk af organisatio
nens størrelse, var adgangen til at læse de 
mange indberetninger, som rundsendes 
fra repræsentationer i hele verden.

Hvad angår mine opgaver på ambassa
den, så var de mange og meget forskellig
artede. Det eneste med sikkerhed tilbage
vendende var presseklippet (et koncentrat 
af dagens nyheder med fokus på Kina og 
regionen), som jeg lavede hver morgen til 
ambassadøren og til de andre i den poli
tiske afdeling. Herudover bestod mit ar
bejde i forskellige ad hoc-opgaver relateret 
til det daglige arbejde i afdelingen. Travlest 
havde jeg i forbindelse med officielle besøg 
hjemmefra. Mens jeg var praktikant, af
lagde socialministeren, kulturministeren 
samt prinsgemalen besøg i Kina. Det kræ
vede en enorm og minutiøs planlægning at 
arrangere disse besøg, og mange -  især 
praktiske -  opgaver var jeg ansvarlig for. 
Herudover var der opgaver som udarbej
delse af indberetninger til ministeriet,

hjemmesideredigering, udarbejdelse af 
regnskab, research, udarbejdelse af ta- 
leudkast, diverse mødeaktiviteter og efter
følgende referatskrivning, renskrivning, 
sammenskrivning og besvarelse af borger
henvendelser.

Ud over de daglige opgaver, var det afta
len, at jeg under mit ophold skulle udar
bejde en længere rapport af interesse for 
udenrigsministeriet. Jeg valgte at skrive 
om Kinas interesse i den spirende regio
nalisme, som ses i Østasien i disse år. I for
bindelse med rapporten interviewede jeg 
en række samfundsforskere og Sk dermed 
et godt indblik i, hvordan Kina betragter 
sin egen geopolitiske situation.

Af politiske sager, der fyldte meget i af
delingen, mens jeg var der, kan nævnes 
sekspartsforhandlingerne om afvæbning 
af Nordkorea og senere den parallelle situ
ation i forhold til fran; den stigende spæn
ding mellem Kina og Japan; fugleinfluen- 
zaen og i den sidste tid også sagen om 
Muhammed-tegningerne.

Vi var fire praktikanter på ambassaden. 
Vi boede sammen og havde megen glæde 
af hinanden under opholdet. Vi boede me
get centralt i Beijing. Det tog kun 10 mi
nutter at cykle ind til den Himmelske 
Fredsplads. Den cykeltur var en af de før
ste, jeg tog, da jeg kom, men den blev langt 
fra den sidste. Beijing er flad og logisk op
bygget og skønt privatbilismen bogstave
ligt talt har ekspanderet ind over cykelsti
erne, så er forholdene stadig gode for 
cyklister i Beijing. Trafikken er kaotisk, 
men farten er lav og reglerne ikke-eksiste
rende.

Jeg havde alt i alt små tre ugers ferie 
under mit ophold og havde derfor god mu
lighed for at få set lidt mere af det enorme 
land end lige hovedstaden. Det blev til en 
sejltur på Yantze-floden, en tur til Xian for 
at se på terrakotta-krigere, en tur til 
Shanghai samt diverse små weekendture.

Det slående ved Kina er de meget store 
interne forskelle mellem øst og vest, by og 
land, rig og fattig. Den store, fattige be
folkningsreserve udgør kernen i Kinas
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konkurrencefordel, men er samtidig en 
akilleshæl for et styre, som traditionelt har 
legitimeret sig ved lighed. Udfordringen 
for Kinas regering er at forhindre, at sam
fundet knækker midt over som konse
kvens af den ulige fordeling af udvikling
ens goder.

Jeg har haft stort udbytte af mit ophold, 
både fagligt og personligt, og jeg takker 
Ribe Katedralskole for at have tildelt mig 
Frode Schons legat, som har været en stor 
hjælp for mig.

Mit sem ester på Université Paris 7
På tredje år på litteraturvidenskab bliver 
man som studerende i høj grad opfordret 
til at læse i udlandet, og da jeg på samme 
tid godt kunne tænke mig faktisk at prøve 
at bruge det franske, jeg lærte i gymnasiet, 
syntes jeg, at et studieophold i Paris var en 
god ide for mig. Nuvel, om end jeg indtil nu 
har oplevet en hel del, så har opholdet ikke 
vist sig at være helt, som jeg kunne have 
forventet!

Jeg synes, det hele gik enormt hurtigt. 
Mit semester på Université Paris 7 -  Denis 
Diderot begyndte allerede inden jeg kunne 
nå at komme herned. Jeg skulle lige fær
diggøre mine eksaminer i København, før 
jeg i slutningen af januar kunne påbegynde 
mit semester i Paris.

Jeg kom herned en meget tidlig morgen 
og havde vist egentlig forestillet mig, at 
jeg skulle begynde at studere allerede 
samme dag, men sådan går det ikke i Paris. 
Her har man ikke så travlt! Førend jeg 
kunne melde mig til de forskellige kurser, 
skulle jeg have et studenterkort, og før jeg 
kunne få et sådant skulle jeg rejse rundt i 
Paris for at indsamle diverse underskrifter. 
Det endte med at tage et par dage inden jeg 
havde fået mig meldt på så mange kurser, 
at selv de franske studerende måbede. 
Efter blot en uge, hvor jeg blandt andet 
havde undervisning en dag fra 9 til 20 -  
uden pause vel at mærke -  halverede jeg 
mit antal af kurser, så jeg nu har seks kur
ser, dvs. 18 timers ugentlig undervisning i

litteratur- og filmvidenskab, der gerne 
skulle forberede mig på kandidatstudiet i 
litteratur og moderne kultur i København, 
når jeg kommer tilbage.

Umiddelbart er seks kurser meget at 
følge, når jeg som humaniorastuderende 
højst er vant til at følge fire, men hernede 
foregår det hele en smule anderledes; der 
er ikke direkte hjemmearbejde eller forbe
redelse til undervisningen, dog skal man i 
de fleste kurser bestå et oplæg på 45 min., 
en skriftlig opgave på 10 sider og en afslut
tende skriftlig eksamen. Det er lidt op til 
den enkelte lærer at bestemme eksamens
forløbet for de udenlandske studerende, 
så i stedet for at holde oplæg har jeg fået 
dispensation til at skrive endnu en opgave 
på 10 sider, som så til gengæld ikke bliver 
vurderet på det sproglige. Tak for det; jeg 
har allerede afleveret en enkelt opgave og 
måtte sande, at det er svært at skrive en op
gave på fransk, der rent fagligt har et or
dentligt niveau, men jeg håber, det vil blive 
bedre i løbet af de næste opgaver. Til gen
gæld er jeg overrasket over, at jeg rent fak
tisk kan følge med i undervisningen; aka
demisk fransk afviger heldigvis ikke så 
meget fra akademisk dansk!

Jeg synes egentlig, at jeg var ved at falde 
meget godt til; kunne altså forstå meget af 
undervisningen, var begyndt at tale og 
være på kindkys med nogle af de franske 
elever, indtil det hele gik lidt i stå for 8re 
uger siden; der er virkelig røre i systemet 
hernede for tiden pga. en meget omstridt 
ændring af arbejdsmarkedet, og der er de
monstrationer forskellige steder i byen 
hver dag. Mit universitet var først blokeret 
af studerende, der havde stablet små 
bjerge af stole og borde op foran alle ind
gangene til universitetet. Dernæst beslut
tede flere af underviserne at støtte de stu
derende, og nu er bestyrelsen bag uni
versitetet ligeledes med på ideen. Det re
sulterer i, at jeg hver eneste dag tager ind 
til universitetet for at se, om der nu skulle 
være åbent, men hver eneste dag i fire uger 
nu er jeg mødt op til et lukket universitet. 
Det er naturligvis frustrerende, at man
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ikke får den undervisning, man er beretti
get til, og som jeg i allerhøjeste grad har 
brug for for at kunne bestå mine eksami
ner, men jeg må blot håbe på at semestret 
bliver udskudt, så jeg ikke kommer til at 
miste de forgangne ugers undervisning.

Imidlertid nyder jeg dog alt det, Paris 
har at tilbyde; kulturen overbyder sig alle 
steder fra og for at kompensere for min 
manglende undervisning deltager jeg i for
skellige foredragsrækker og konferencer, 
som foregår rundt i byen. Jeg har ligeledes 
deltaget i nogle af demonstrationerne, der 
i sandhed giver mig mulighed for at få en 
særegen oplevelse presset ud af det strej
kende Paris. Og fra et helt egoistisk og lidt 
turistet synspunkt, så synes jeg, at demon
strationerne er meget hyggelige; man ser 
Paris fra midten af boulevarderne -  trafik
ken, der normalt nærmest kvæler byen, 
erstattes af flere tusinde slentrende men
nesker i de timer, demonstrationerne va
rer. Ganske vist opløses disse ofte, når de 
forreste og mest voldelige demonstranter 
møder politiet, hvilket hver eneste gang 
resulterer i forskellige former for vold fra 
begge sider; brosten og flyvende jernhegn 
mod tåregas og gummikugler.

Flere gange til disse demonstrationer -  
længere nede bagi - har jeg fulgtes med 
den underviser, der ellers skræmte mig 
allermest i begyndelsen; som eneste stu
derende med en anden hårfarve end brun 
er jeg sikkert ganske nem at kende, og til 
min første undervisningstime bad han mig 
derfor præsentere mig, synge en sang og 
svare på forskellige spørgsmål om 
Danmark, litteraturhistorien og de karika
turtegninger, som nu synes helt glemt 
grundet studenteroprøret. Det var en me
get speciel oplevelse, og sangen fik han 
ikke, men det har gjort, at der er en meget 
behagelig og afslappet stemning på holdet, 
om end vi alle stadig er Des.

Mens det halve af Frankrigs befolkning 
og diverse ministre står med beslutningen 
om, hvornår min undervisning kan fort
sætte og jeg således kan fortsætte mit 
egentlige mål med studieopholdet, vil jeg

slutte med at takke legatbestyrelsen 
mange gange for tildelingen af Frode 
Schons og hustrus mindelegat. Paris er en 
dyr by, men den kan anbefales på det var
meste!

Studieophold i Paris, Frankrig
Det brænder i Paris -  oprør i forstæderne, 
biler ødelægges i St. Denis, to unge men
nesker på flugt fra politiet brænder op i høj
spændingsledninger og unge stormer bu
tikscentre. Flere hundrede biler bliver 
brændt af hver nat. Nogle aviser skriver 
om voldsomme handlinger begået i fru
stration over de dårlige livsvilkår for ind
byggerne i Paris' banlieues. Andre aviser 
og TV citerer indenrigsministeren, der 
tordner mod uromagere og rakkerpak.

Dette billede står markant i min erin
dring om min første tid i byernes by, Paris. 
Jeg er kommet til Paris i efteråret 2005 for 
at læse et semester på Sorbonne Nouvelle. 
Heldigvis indeholder dagligdagen også 
meget andet for en udvekslingsstuderende 
i Paris.

Det var midt i september og stadig 
varmt, da jeg ankom til Det danske stu
denterhus i Paris, som skulle være mit 
hjem i de følgende seks måneder. Huset 
ligger i studenterbyen Cité Universitaire, 
hvori der bor ca. 5000 studerende fra hele 
verden. Jeg var netop trådt ud af et ilde
lugtende tog, der havde bragt mig fra luft
havnen ind til Paris, da jeg trådte ind i en 
kunstfernisering i Det Danske studenter
hus. Jeg fik stukket et glas champagne i 
hånden og gik ud i efterårssolen på terras
sen, hvorefter jeg lidt efter lidt mødte de 
mennesker, som jeg skulle dele mine ople
velser med de følgende seks måneder.

Efter den fine begyndelse i Det Danske 
Hus, var jeg klar til endnu en fin begyn
delse på Universitetet Sorbonne Nouvelle. 
Dette viste sig dog at være mindre gli
dende end forventet. Allerede første dag 
stødte jeg ind i det franske bureaukratis 
stærke mur. Jeg skulle himelde mig kurser, 
men eftersom jeg ikke havde nået at få



255

hverken studiekort eller at blive indskrevet 
administrativt på universitetet, var det næs
ten umuligt at bryde igennem muren. Da 
jeg endelig Ek mit studiekort, begav jeg 
mig hen El sekretariatet for at skrive mig

ind. Ud af døren til sekretariatet stod en kø 
der var så lang, at jeg nærmest mistede mo
det blot ved synet af den. Alligevel gav jeg 
mig til at vente i køen, sammen med de an
dre småfrustrerede studerende. Da jeg en-
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delig kom forbi dørtrinet, fik jeg at vide, at 
de kun skrev ti personer ind om dagen på 
det fag, jeg gerne ville følge. Hensigten var 
at alle skulle have en fair chance, blev der 
sagt. Listen var fyldt for den dag, men jeg 
kunne komme igen dagen efter kl. 10.00, 
hvor de åbnede for listen igen. De noterede 
dog mit navn, så de ville være bevidste om, 
at jeg gerne ville skrives ind på det fag da
gen efter. Næste dag stod jeg fem minutter 
i ti som nr. åre i køen og ventede på, at 
kunne indskrive mig. De åbnede døren, 
kiggede ud og genkendte mig, hvorefter de 
råbte mit navn højt. Herefter bad de mig 
om at skrive mig på den selvsamme liste, 
jeg havde stået og kigget på dagen før. Jeg 
var en smule forundret over situationen og 
smilede lidt over udtrykket "en fair 
chance". Dog var jeg trods alt glad for, at 
det var lykkedes at skrive mig på ét fag. Jeg 
væbnede mig med tålmodighed og efter ca. 
tre uger havde jeg passeret muren og skre
vet mig ind på de fag på filmvidenskab, 
som jeg ønskede at følge.

Jeg var noget forundret over undervis
ningsformen: Underviseren holdt et fore
drag, der oven i købet var meget notebun- 
det. Når underviseren gik i gang med at 
tale, gik der nærmest en storm gennem lo
kalet af folk, der greb deres kuglepenne, 
for at grifle underviserens ord ned. Når 
underviseren var færdig, samlede de stu
derende deres noter sammen og tog dem 
med på en café, for at tjekke med hinanden 
om de havde fået alt med. Det primære 
formål med undervisningen var tilsynela
dende at indsamle et komplet manuskript 
til eksamen. På trods af den noget anderle
des undervisning, hvor der ikke var tid til 
at reflektere over underviserens ord fik jeg 
dog et bredt kendskab til bl.a. franske 
avant garde Ulm. Gennem et af mine kur
ser, fik jeg mulighed for at udforske den 
franske filmverden. Jeg fulgte forelæs
ninger om avantgarde filtn, hvor jeg fik ind
blik i blandt andet dadaistiske film.

Paris byder på mange kulturoplevelser, 
som supplerede det jeg fulgte i undervis
ningen. Bl.a. var der en udstilling på mu

seet for moderne kunst, Centre Pompidou, 
om Dada, hvilket var med til uddybe mit 
kendskab til Dadaistiske Ulm. Dette var 
blot en ud af mange gange, hvor jeg kunne 
drage nytte af at Paris' kulturliv er i kon
stant flor. På næsten hvert et gadehjørne 
åndes en kunstbiograf (Cinéma d'art) hvor 
man kan se gamle og nye film lavet af 
Godard, Antonioni, Pasolini -  you name it. 
Jeg var også så heldig at opleve den kendte 
franske instruktør Bruno Dumont på nært 
hold, hvilket blot er ét eksempel på, at det 
parisiske kulturliv er lige så tilgængeligt, 
som man selv gør det til. Jeg havde fundet 
et opslag om at Bruno Dumont ville holde 
et foredrag på Rue Charlot. Inde i en lille 
bitte butik på Rue Charlot, hvis vægge var 
dækket af hylder med film, der alle er næs
ten umulige at få fat på, stod Bruno 
Dumont og talte til ti mennesker - der
iblandt mig. Det er oplevelser som disse, 
der har været med til at gøre mit studieop
hold i Paris til en kuffert fuld af oplevelser, 
jeg kan tage med mig hjem og drage nytte 
af.

Jeg vil afslutte med at tegne endnu et øje
bliksbillede af Paris -  Barrikade på 
Sorbonne, studerende der besætter uni
versiteter, ordensmagten der reagerer med 
tåregas -  Studerende der demonstrerer 
mod regeringen, fordi den har lavet en ny 
lov, CPE, som indebærer en to års prøve
periode for nyansatte under 26 år. Igen ind
byggere i Paris, som lader deres frustra
tioner komme til udtryk. Jeg beånder mig 
helt tilfældigt i et nyt oprør, fordi jeg har 
valgt at læse et semester i landet, hvis ind
byggere er kendt for deres vilje til at 
strejke og udtrykke deres utilfredshed 
over for regeringen.

Gad vide, om der også var nogle ud
vekslingsstudenter, der helt tilfældigt blev 
draget ind i 68'er oprøret?

Jeg er i hvert fald med i foråret 2006.



in terfto ra

Per Mathiesen 
Skolegade 2 - 6760 Ribe 

Ttf. 75 42 08 33 
flere linier

/?/6e Mas /̂n/abr/̂ f ÆS
75 42 07 44

D a n s k e
Ribe Afdeting

Saitgade 10-14 - 6760 Ribe 
Tif. 45 12 20 40 - Fax 45 12 20 41



258

Nekrolog

/ro < ß'Ae.

Den 5. maj 2007 døde Johan Lange, profes
sor, dr.phiL, 96 år gammel. Johan Lange 
blev student fra Ribe katedralskole i 1929. 
Han blev først uddannet som havebrugs
kandidat fra Landbohøjskolen og senere 
mag. scient, og dr. phil. i botanik Ira Kø
benhavns Universitet. Hans doktordispu
tats hedder "Primitive Plantenavne og de
res Gruppering efter Motiver" (1966).

Efter sin pensione
ring fortsatte han 
sit alsidige virke. 
Han udgav for 
nogle år siden bo
gen "Kulturplanter
nes Indførelses
historie i Dan
mark", og han be
skæftigede sig me
get med kirker og 
klostre. Han fandt i 
kirkegårdsdigerne 
og klosteromgi
velserne mange af 
de planter, som

munkene må have haft med sig, da de kom 
til Danmark.

Han studerede også udformningen af kir
ker og klostre, og i perioder rejste han me
get i Irland, hvorfra der var stor påvirkning 
af Danmark i dets første århundreder som 
kristent land.

Han udgav blandt andet på det grundlag 
bogen "Værn og Våben i Kirker og 
Klostre", som også i sin tid (1990) blev re
fereret og omtalt i dette blad.

Johan Lange holdt meget af Ribe og vendte 
mange gange gennem sit lange liv tilbage 
hertil. Han var et meget trofast medlem af 
Ripenser-Samfundet, og har bidraget til 
Ripenser-Bladet med artikler om meget for
skelligartede emner.

Da udgravningerne af Gråbrødreklostret 
foregik i 1990'erne kom han ofte til Ribe 
for - sammen med Mogens Juul (st. 1939) - 
at holde øje med fylddyngerne, hvor der 
spirede mange gamle, næsten glemte plan

ter frem.
I det hele 

kendte han Ribe 
by og dens om
egn bedre end 
mange, og han 
kunne holde op
mærksomheden 
fangen, når han 
fortalte om sine 
iagttagelser og 
noteringer om 
planter og plante- 
forekomster i vo
res haver og 
hegn, herunder 
også Katedralsko
lens skolegård og 
omgivende haver.

En markant ripen
ser er ikke mere 
blandt os.

Han underviste i mange år på Landbo
højskolen, hvor han blev ansat som den- 
drolog i 1950 og blev professor i 1964.

Han var en meget alsidig videnskabs
mand, som ud over botanikken beskæfti
gede sig med sprogvidenskab og arkæo- 
logi/historie.

Johan Lange var medstifter af Dansk 
Dendrologisk forening, medlem af Det kgl. 
Danske Haveselskabs bestyrelse og i 10 år 
formand for Havebrugshistorisk Selskab.

Han medvirkede ved udgivelsen af to
bindsværket "Havens Planteleksikon" og 
bogen "Folk og 
Flora". I perioden 
1959 til 1961 udgav 
han værket: "Ord
bog over Danmarks 
Plantenavne"
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R i b e  K r ø n i k e r  ved redaktøren
R ib e  S e m in a riu m  fiyttes tit Esbjerg. Det 
har bestyrelsen for CVU vest besluttet for 
nogen tid siden, og fredag den 13. april! 
meddelte undervisningsministeren, at han 
ikke kunne eller ville anfægte afgørelsen. 
Det var ellers den samme undervisnings
minister, som i 1980'erne bestemte at det 
var Ribe Seminarium, der skulle oprethol
des og Esbjergs, der skulle nedlægges.

Der har været stor frustration i Ribe og 
nedlæggelsen har været vanskelig at skille 
fra alle de andre ændringer, som kommu
nesammenlægningen har medført og vil 
medføre.

Henrik Noer, tidligere mangeårig for
stander for Vester Vedsted Ungdomshøj
skole, har sammen med Poul Anker 
Nielsen og "den nye ripenser" Jeppe Søe 
været drivende i bestræbelserne for at be
vare seminariet i Ribe. Henrik Noer er ble
vet belønnet for sine anstrengelser med en 
udnævnelse til "Årets Ripenser" der udpe
ges på Handelsstandsforeningens general
forsamling.

Jeppe Søe har sat sig i spidsen for be
stræbelser for at få opstillet en borgerliste 
i Ribe, som vil kunne markere sig ved det 
kommende kommunevalg. De to andre er 
med i den aktion.

Poul Anker Nielsen fortsætter som næst
formand i Handelsstandsforeningen, og 
sammen med Lise Frederiksen, gør han 
sig umage med at sætte Ribe på landkortet. 
Det skete for eksempel ved i marts at ar
rangere koncert med Sebastian, som i 
Rundgangen gav tilhørerne en uforglem
melig aften.

Jo, der er trods alt gang i den i Ribe. 
Jeppe Søe er også i gang med at lave avan
ceret café i den gamle 'Termansens 
Boglade" og noget lignende er sket i 
Klubbens sal, hvor der ellers lige var lavet 
galleri.

R ib e  B ran dvæ sen  er også en af Ribes ak
tiver, som er kommet under pres. Der har 
tidligere været overvejelser om udbud af

opgaven. Byrådet har besluttet at gøre det 
nu og efter en del polemik er det besluttet, 
at Ribe Brandvæsen også skal kunne byde 
på opgaven. Der er et stort frivilligt ele
ment i væsnet og de frivillige indgår også i 
mange andre sammenhænge til gavn for 
byens og områdets interesser. Tulipan
festerne og Kulturnætterne er begivenhe
der, hvor de frivillige brandfolk indgår som 
støtter og ikke mindst stormflodsbered
skabet vil mangle mandskab, hvis væsnet 
nedlægges.

Den gamle brandbil blev for nyligt brugt 
til at hente H asse Jørgensen ind til 
Brandstationen. Hasse er gået af som lo
kalredaktør for nogle måneder siden og 
har dermed sluppet sine forbindelser til 
væsnet. Hasse har nemlig i alle årene ofte 
fulgt brandfolkene ud til brandslukninger 
og andre opgaver. Han har ofte taget et 
nap med samtidig med at han refererede 
begivenhedernes gang.

Det har brandfolkene været glade for, 
og Hasse har også bidraget til det gode 
image, de har i byen.

De har derfor gjort Hasse Jørgensen til 
æresmedlem af brandkorpset, således at 
de fortsat kan have ham i deres midte, ikke 
mindst ved festlige lejligheder! Hasse er 
den anden civile person, som er udnævnt 
til æresmedlem. Den første civile var borg
mester Jens Christensen.

Aftes gawie Ayrå&eM over/etterftå eM 
ga?M/e AfandM
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M an dø  har i det forløbne forår været ras
telokalitet for ca. 20.000 bramgæs og knor- 
tegæs. Gæssene har ædt løs af græsset i et 
sådant omfang at der ikke var græs nok til 
kreaturer og får. Gæssene har også hjem
søgt de relativt få kornmarker, der lindes 
på øen. Det har betydet tab for de fem land
mænd, som driver det meste af Mandøs 
landbrugsjord. En landmand har oplyst, at 
han mener at de samlede tab løber op i en 
million kr. Gæssene var et imponerende 
syn og mange turister har sikkert fulgt 
dem med interesse.

R ib e s  k irk e r  er under reparation. Dom
kirkens søndre korsarm er indhyllet i stil
ladser og plastvæv. Man er i gang med at 
udskifte en del af tufstenene, som er smuld
ret gennem de mange år de har været ud
sat for vort aggressive klima. Det er gavlen 
med Kathoveddøren og det store relief, 
som er under behandling.

Samtidigt er Set. Catharinæ Kirke lukket 
i et halvt år fra 1. juni. Den skal kalkes og 
der skal ske en total fornyelse af varmesy
stemet. Klostergården holdes åben med 
adgang gennem vestdøren.

Det Hie egetræ A'?%e^iaitseM, sow er spiret o/ager# 
/ra  /l?MAros:KS-egeM /to l&Mewar stat er t Kae og ser Kft 
tit a t tn'oes /?Mt. Den åao&  ¿et Aår^t såtste sowwe?; 
åoor i ¿ew iaxge terre ^en'o& Mev oaM&t ¿agt^gt 
afAtrAet/'eMerew. PerJBr^etyes /or^wAro-
stas StaA ses AaggrMM&M.

T u lip a n fe s te n  i år forløb ret fredeligt, men 
på grund af det usædvanligt varme forår, 
var alle tulipanerne afblomstret, da de 
skulle have været brugt til udsmykning
erne af vogne til optoget. Der måtte derfor 
anvendes andre materialer og fantasien hk 
lov til at spille. Der blev brugt servietter i 
massevis og plasticposer sås også i mæng
der. Som det fremgår af forsiden vandt 
Seem Skole for mindst femte gang. Det bli
ver spændende at se om de kreative og op
ofrende forældre i Seem kan holde gejsten, 
når deres skole nedlægges efter sommer
ferien.

K o rfe s tiv a l i  R ib e . Den første weekend i 
juni var der korfestival i byen. Ribe 
Mandskor stod for invitation og arrange
ment. Over 600 sangere fordelt på mindst 
20 kor fra Sverige, Norge, Tyskland, Sveitz 
og Østrig samt Danmark prægede byen i 
de tre dage, de opholdt sig her. Der var en 
stor koncert i Domkirken over flere timer, 
hvor de fleste af korene gav et par numre. 
Det var imponerende, men det var nok 
rundt omkring i Ribes gader og gårde,
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Æi åzzzweAor /hz Rzlies ø str^e  rezzŝ oMy, Ærezzzs sawg 
så Mzo% troeåe ået r a r  ezzgiezze/

hvor korene hver gav indti! flere adskillige 
prøver på deres kunnen, man rigtig hk op
levet de enkelte kor.

I Klostergården var der søndag formid
dag tre koncerter i løbet af et par timer.

B ig  B a n d  R ib e  er ved at være et etableret 
foretagende. Bandet er blevet inviteret til at 
deltage i Havanna Jazz Festival i Cuba i de
cember måned. Thomas Hauger, der er 
bandets talsmand, oplyser, at man regner 
med at være i Cuba i 8-9 dage, så der vil 
også være tid hl at spille andre steder i 
byen og gerne uden for den, hvis det kan 
lade sig gøre.

Bandet skal i øvrigt spille i museumsha
ven den 17. juni, hvor der vil være mulig
hed for at høre orkestret. Lektor Steen 
Hansen spiller saxofon i bandet.

K a te d ra ls k o le n  sætter rekord skriver jys- 
kevestkysten. Hele 215 nye elever begyn
der i 1. g efter sommerferien. De skal rum
mes i 7 klasser eller spor, så der vil blive 
trængsel. Rektor Karsdal oplyser, at aldrig 
har så mange ansøgt om at komme til at gå 
på skolen. Han mener at man nu er ved 
grænsen for antal elever og klasser. Der 
bliver behov for hre nye lærere på skolen.

D er MzrsyååzwiM sfezwMZMg i Xiastezyåråezz.
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Katedralskolen har for nyligt markeret 
sig i en international konkurrence om kli
maændringer. Skolen deltog med 16 elever, 
som alle har biologi på A-niveau. To af del
tagerne hk præmier. LivToudal Olsen hk 1. 
præmie, som er deltagelse i en ungdoms
lejr på Svalbard i juli måned. Liv havde i sin 
besvarelse skrevet Ure artikler om fremti
dens Arktis, og de store forandringer, der 
vil være sket i 2040. Katedralskolen var 
eneste danske deltager.

R ib e  H å n d b o ld k lu b  har måttet tage til 
efterretning, at herreholdet ikke kunne stå 
distancen i 1. division, så i næste sæson 
spiller herrerne i 2. Det samme gør Ribes 
bedste damer, men de er rykket op fra 3. 
division.

R ib e  B o ld k lu b  fejrer 90 års jubilæum i år. 
Det sker blandt andet med en kamp 
mellem old-boys fodboldlandsholdet og et 
forstærket hold fra klubben den 14. juni. 
Kampen afvikles på stadion, som nu hed
der "Frøs Arena". Den "lille" Rødding-spa- 
rekasse er nu blevet så stor, at den er 
hovedsponsor for adskillige sportsklubber 
i dens område.

R ib e  K u n s tfo re n in g , som sidste år blev 
adskilt fra selve museet, er kommet godt 
fra start. Foreningen er gået ind i et sam
arbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet, 
Esbjerg Kunstforening og Vejen 
Kunstforening. Det giver mulighed for at 
gå i lag med større arrangementer.

Restaurant og Café KOLVIG - www.kolvig.dk
På gensyn - Bo Ro!3 Mogensen og Gry Thomsen

K olvig. Mellemdammen 13 - 6760 Ribe < H i. 75410488 < Fax 7541 0499 < Mail: infoM vig.dk

RESTAURANT

Stedet hvor man spiser godt 
- og biMigt.

http://www.kolvig.dk
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Adresseændringer (maj 2007)

Af pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet, kun medlemmer 
fra før 1990. På foreningens hjemmeside åndes adresseændringer for samtlige årgange.
Adgang til adressedata kræver password. Log på foreningens hjemmeside på www.ri-
pensersamfundet.dk
Find <adresseændringer>
Brugernavn/Username: RipenserBladet 
Adgangskode/Password: liTTeris

S.31 Jakob Vind-Knudsen 
Niels Andersensvej 8,1.
2900 Hellerup 38193373

S.39 Mogens Juhl 
Åhavevej 1, s t  
6760 Ribe 75424066

S.48 Flemming Arnstrøm 
Sommerlund 
Tuborgvej 21,1.
2900 Hellerup

S.54 Ole Marker 
Rosenfeldt 62 
3600 Frederikssund

47314997

5.57 Birgit Gamborg Lindegaard 
(Holm)
Fårehave 110
6100 Haderslev 74524033
lindegaardsenior@
webspeed.dk

5.58 Niels Mathiesen 
Bistrupvej 176 
3460 Birkerød

R.61 Elly Skjødt (Bang)
Caspar Brands Plads 3BII 
4220 Korsør 58505303 
elly.skjodt@mail.dk

R. 61 Anna Margrethe Poulsen
(Kristensen)
Delta park 30,9. th.
2665 Vallensbæk Strand

43736578

S. 62 Kirsten Bolvig
Vesterbrogade 148 B, 2. tv. 
1620 København V

75835658

S.64 Peter Korsgaard
Smedestien 5, Ugelbølle 
8410 Rønde 87910591 
peterkorsgaard@yahoo.dk

5.68 Johanne Sode Jespersen 
duhi)
Lundgårdvej 1
6600 Vejen 2942 2099
hanne.frede@mail.dk

5.69 Dorrit Skygebjerg
Rytterkær 17, Herringløse 
4000 Roskilde 46769625

5.70 Poul Møller Petersen 
Elmebjergvej 29
6430 Nordborg 74666974
Poul.Moeller.Petersen@
skolekom.dk

5.71 Niels Hansen 
Søndergyden 22
6630 Rødding 24400042
nh62@hotmail.com

5.72 Knud Rosenstand
Broager 16,0. Vedsted 
6760 Ribe 75422023

5.73 Karsten Skov 
Henrik Ibsens Vej 26,1 
1813 Frederiksberg C

5.74 Jens N. Gade
Astronom Hansensgade 2 
6270 Tønder 75676303
JG@toender-gym.dk

5.82 Karl Gustavsen 
Søhusvænget 10,1.
5270 Odense N 61349037
kagukarl@hotmail.com

5.82 Maj-Britt Pedersen 
Haderslewej 103
6760 Ribe 74571707
maniped2001@yahoo.dk

5.82 Axel Ohrt Johansen
Dyrehaven 16, Brejning 
7080 Børkop 75831228

5.83 Marti Storm (Per Hansen)
Skolegade 6B, lejl. 20 
6760 Ribe 75421118
marty.storm@stofanet.dk

S.86 Søren Nørr Olsen 
Risistrasse 4
CH-9630 Wattwil Schweiz 

0041 71988 8125 
olsen.stroem@b!uewin.ch

5.91 Elsebeth Bloch Nielsen 
Præstevejen 7 A
8660 Skanderborg

74744201
elsebethbloch@yahoo.com

5.92 Kirsten Bruhn Andreasen 
(Bruhn)
Kongeåvej 134
6660 Lintrup 74855700

5.92 Christine Serup Ditlevsen 
(Nielsen)
Tranevej 101
8721 DaugArd 76903094
sdne.ditlevsen@sol.dk

5.92 Michael Grisell
C.E Møllers Alle 12,4.tv. 
2300 København S

86979793
michael_grisell@mail.dk

5.93 Niels Jørn Friborg 
Clara Pontoppidans Vej 15 
2500 Valby

5.94 Anja Petersen
Møllehøj 1, Hjordkær 
6230 Rødekro 22977092

5.94 Lene Mejlvang Pedersen 
Obbekjærvej 12
6760 Ribe 75425023

5.95 Berit Duus 
Thorsgade 24, s t  th.
5000 Odense C 75421771
bewit@odr.dk

5.95 Iben Marie Nicolaisen 
Traps Allé 16, s t
2500 Valby 35854515
iben_marie@hotmail.com

mailto:elly.skjodt@mail.dk
mailto:peterkorsgaard@yahoo.dk
mailto:hanne.frede@mail.dk
mailto:nh62@hotmail.com
mailto:JG@toender-gym.dk
mailto:kagukarl@hotmail.com
mailto:maniped2001@yahoo.dk
mailto:marty.storm@stofanet.dk
mailto:elsebethbloch@yahoo.com
mailto:sdne.ditlevsen@sol.dk
mailto:michael_grisell@mail.dk
mailto:bewit@odr.dk
mailto:iben_marie@hotmail.com
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5.96 Teddy Lauritsen 

Kreutzstrasse 70A 52441 
Linnich Tysidand

+49 2462203383 
teddy.iauritsen@ 
vitasheetgroup.de

5.96 Ann Hoim Sørensen 
Terpagersvej 14
6760 Ribe 75411302 
carstenjuiius@maii.teie.dk

5.97 Jesper Lykke Pedersen
Lyøvænget 16, Drejens 
6000 Koiding 76881806
jesperiykke@maii.dk

5.97 Camiiia Løntoft Nybye 
Kiosterstræde 14 
1157 København K

22386229
camiiianybye@hotmaii.com

5.97 Sarah Louise Lund Petersen 
Sandbjergvej 3, th.
6760 Ribe 30620983
sarahi3@hotmaii.com

5.97 Mette Kjær Sørensen 
Høvervej 37,2. tv.
6000 Koiding 36929490
metteks@metteks.dk

5.98 Christina Riis Jørgensen 
Byagervej 112
6650 Brørup
christinariisj @hotmaii.com

5.99 Marianne Bentin Have
ScL Laurentii Gade 21, st. th. 
6760 Ribe 75501581
m_have@hotmaii.com

5.99 Jakob Pugfiod Nieisen 
Obbekærparken 1 
6760 Ribe

5.00 Eiien Ravn Jakobsen 
Konsui Graus Gade 10 
6000 Koiding

5.01 Jesper Jensen 
Skyttevej 65 
6760 Ribe

5.01 Cindie Kristina Nieisen 
Ribeiandevej 5
6510 Gram 28708239
cindienieisen@hotmaii.com

5.01 Mette Vodsø Husted 
Snogebæksvej 140, st. 4,
8210 Århus V 30231284
mettehusted@hotmaii.com

5.01 Søren Frederik Bregenov 
Kongeiysvej 9,1,-2
2820 Gentofte 39682730 
Skod45@hotmaii.com

5.01 Susanne Brinch Hansen 
Wiikensvej 15,2. tv.
2000 Frederiksberg

27111775
eco20011042@oecon.au.dk

5.01 Frej Laursen Wtirtz
Rued Langgaards Vej 18,558 
2300 København S

51943536
oniine@dw.dk

5.02 Jørgen Siiberbauer 
Fugisangs Ailé 100 
8210 Århus V

5.02 Kristina QuistKonig 
Ægirsdage 80,1. tv.
2200 København N

22948406
kristina_qk@hotmaii.com

5.02 Merian Drescher Sørensen 
Tovskowej 59, Oksenvad 
6560 Sommersted 20940382

5.03 Sara Birk Varberg 
Absaionsgade 2,3.
9000 Aaiborg

5.03 Dorthe Vestergaard Grejsen 
Oppermannsvej 21,2. th.
5230 Odense M

5.04 Trine Linnet Birk 
Emdrup Engvej 5,1.
2400 København NV

25330684

5.04 Mette Sandersen 
Spangsbjerggade 59 2,4 
6700 Esbjerg 40847406

5.04 Jannie Bang Christensen 
Kanceiiigirden 17,1.
9400 Nørresundby

5.05 Christina Kjær Jørgensen 
Rubinsteinervej 4,2. tv.
2450 København SV

5.05 Linea Fogh Pedersen 
Dr. Kaarsbergsvej 1,
4180 Sorø

5.05 Anna Svejstrup Schultz 
Bystævneparken 19,4.
2700 Brønshøj

5.05 Johanne Dahi 
Ægirsgade 31,4. tv.
2200 København N

5.05 Kristine Mikkeisen 
Thorkiidsgade 52,1.
5000 Odense C

5.05 KrishaneSturup 
Daigas Avenue 10,1.
8000 Århus C

5.05 Kenneth Vestergaard Grejsen 
Munkerisvej 8,1. tv.
5230 Odense M

5.05 Kræn Vodder Nieisen 
Akademivej 100A 1.
2800 Kongens Lyngby

5.05 Torsten Worm 
Røvehøjvej 36,2.
2800 Kongens Lyngby

5.05 Juiie Hermansen 
Ambrocius Stubs Vej 7,3. tv. 
8210 Århus V

5.05 UirikWorm
Hovedgade 42 8361 Hasseiager

5.06 Sabine Trans Appei 
Hundegade 23, sL 
6760 Ribe

5.06 Linda Søberg Jørgensen 
Marieiystvej 13
2000 Frederiksberg

5.06 Siije Cornetia Pettersen 
Nederdammen 27B, sL 
6760 Ribe

5.06 Vanda Semic 
Jyiiandsgade 48 
6700 Esbjerg

5.06 Anders Brørup Aikærsig 
Tørreiaden 2, Bramming 
6740 Bramming

5.06 Stine Werenberg Jensen 
Nørregade 41
6740 Bramming

5.06 ida Johanne Sander 
Universitetsparken 5,3.
8000 Århus C

5.06 Bodii Juhi Skovmose 
Meiiemdammen 16A 
6760 Ribe

5.06 Toke Andersson Daisgaard 
Nieisen Ktostergade 16A 
6760 Ribe

5.06 Kieran Christian Kvist 
McTeigue
Munkskov 1, Fæsted 
6630 Rødding

mailto:carstenjuiius@maii.teie.dk
mailto:jesperiykke@maii.dk
mailto:camiiianybye@hotmaii.com
mailto:sarahi3@hotmaii.com
mailto:metteks@metteks.dk
mailto:m_have@hotmaii.com
mailto:cindienieisen@hotmaii.com
mailto:mettehusted@hotmaii.com
mailto:Skod45@hotmaii.com
mailto:eco20011042@oecon.au.dk
mailto:oniine@dw.dk
mailto:kristina_qk@hotmaii.com
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5.06 LivlaCourMølier 
Jagtvej 120,2.
2200 København N

5.06 Luna Kragh Andersen 
Vestergade 5
6771 Gredstedbro

5.06 Astrid Bjerrum Henriksen 
Hedetoften 13
4700 Næstved 55752111

5.06 Anne-So6eSchu!tz 
Kotiegievænget 1A 34 
8700Horsens 76279465 
anne-so6e.schultz@soi.dk

5.06 Jesper Thomsen
Set. Laurenhi Gade 12 
6760 Ribe

5.06 Lars Wiuff Andersen 
Børglumvej 2A sL 
8240 Risskov

5.06 Chnsdan Sideimann 
Jakobsen
Kotiegiebakken 1, st.
2800 Kongens Lyngby

5.06 Nanna Eskeiund Knudsen 
Carl Baggers Alié 2, 
Dalum 5250 Odense SV

- fri som 
fugten.

F r c 6
Herreds Sparekasse

6 7 6 0  R ibe ! Telefon 75 41 01 OO I w w w .fro es .d k

mailto:anne-so6e.schultz@soi.dk
http://www.froes.dk
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Ribe Katedralskoles Translokation 200 7
Translokationen fandt sted fredag den 29. 
juni ki. 10.00. Vejret var køligt og vejrma
gistrene lovede byger. Rektor besluttede 
derfor at translokationen skulle foregå i 
Domkirken. Det gjorde den så og den for
løb helt tilfredsstillende. Alle kunne høre 
hvad der foregik og de fleste kunne også 
se.

Der blev holdt udmærkede taler, og alle 
studenterne bestod. De kunne således vel 
udrustede sendes ud i den store verden. 
Talerne bringes i det følgende.

Efter translokationen begav studenter 
og jubilarer sig til Rundgangen, hvor 
Jubilar-receptionen fandt sted helt efter 
det gode afprøvede koncept. Der blev 
trængsel, men der var reserveret til de 
ældre årgange.

7o 70 ¿rs-reattsf/KMtarer M ane AHtA ¿¿T^eto/f og 
Gregers ÆaM&seM, Ji% e% Aertig ¿ag a f  ¿et.

Der oar Monster oe<? MiK&f'ia&M.

Du ¿et a f  stK&MterMe swe& Kit t sMegår&w, Avor ¿er 
var M ;gt, Mie% tørvejr

<24?

Generalforsamlingen afholdes i Ribe den 2 3 . februar 2 0 0 8  
på Tårnborg. Nærmere oplysninger vil komme i næste nummer af 
bladet, som vil udkomme ca. 1. feb. 2008, med deadline 7. jan. 2008.
Translokationen i 2 0 0 8  afholdes fredag den 2 7 . juni kl. 10.
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De? var også åa/oiogro/én'MgeM H<R soMoro ̂ ¡aåi sioå:' Aoroa Aag Paggårå.

Dero/ior sieg åe MMge giaåe siaåoaior %? oogas og ^orio aå  ̂ å  PAos gaåor og åoM Mære owegas veje. De aåeåe 
åaMsew owAn'ag Sci. XaiAan'Mæ AroMåea i føroej'r, weM /!ere/?er^regi'A fareMe:' i!7iageaåe rega.'/

De fleste jubilarer begav sig til Ribes man
ge forskellige spisesteder eller herboende 
kammerater og undgik derfor at blive våde 
udvendigt! Nogle af bestyrelsens medlem
mer kom rundt på de forskellige steder for 
at fotografere de glade jubilarer. En del af 
resultaterne bringes senere i bladet.

På denne plads vil redaktøren takke dt 
deltagere, som har påtaget at sætte navnt 
på en del af billederne. Digitalteknikke: 
gør dette overkommeligt og vi vil gemt 
udbygge succesen i de kommende år.

Ri
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Rektors beretning 2 0 0 7
Ribe Katedralskole dimitterer i år 128 stu
denter, 53 sproglige og 75 matematiske 
studenter. Det er de 128 studenters eksa
men, vi fejrer her ved translokationen.

I dette skoleår har vi haft 5 klasser i 3.g 
-  årets studenter. Til næste år har vi 6 
klasser i 3.g., 7 klasser i 2.g. og 8 klasser i 
l.g. Sidste år ved denne tid kunne jeg sige, 
at de 196 nye elever vi optog, var det stør
ste tal i skolens historie. I år kan jeg sige 
det samme -  218 nye elever efter som
merferien er et meget stort optag og det 
største i skolens historie.

Regeringen har lagt vægt på, at en stør
re del af en ungdomsårgang, skal have en 
ungdomsuddannelse og senere en videre
gående uddannelse. Vi er glade for at kun
ne yde vores del hertil. Og vi må så udnyt
te alle de lokaler og alle de kvadratmeter, 
vi har. Det skal vi nok få til at hænge sam
men. Vi har bygget meget i de senere år. 
Og nu får vi også penge til at renovere -  til

at skifte alle vinduer mod vest og syd i 
hovedbygningen og til at få malet bibliote
ket og huset i Sviegade.

Jeg vil vende tilbage til årets studenter 
senere i programmet. Her vil jeg lige sige 
et par ord om de 3 nye ting, vi har brugt 
særligt meget tid på i dette skoleår - gym
nasiereform, selveje og karaktersytem.

Vi er nu på vej til reformens 3. år. De 
kommende 3.g.'ere bliver studenter efter 
ny ordning, og vi optager for 3. gang ele
ver i studieretningsgymnasiet. Fagene har 
aldrig haft så meget med hinanden at 
gøre, som de har nu. Beslægtede fag teg
ner studieretningen -  som f.eks. matema
tik, fysik og kemi -  og de arbejder godt 
sammen. Det siger eleverne også, når vi 
spørger dem i de evalueringer, som skolen 
har lavet. Fag, der kommer fra hver deres 
verden f.eks. fysik og historie indgår også 
i almen studieforberedelse i et samarbej
de. Det ser eleverne også som noget, der

Der Mov - også f<å & ¿Mgætg
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hænger sammen. Så skolen og undervis
ningen har vundet ved lærersamarbejdet.

Vi har igen i år overvejet, hvordan vi 
opretter de grundforløb, der varer det før
ste halve år af gymnasiets 3 år. Og efter en 
meget positiv evaluering fra eleverne, vil 
vi igen starte med ens forløb i alle nye 
klasser og først fra januar lade eleverne 
vælge studieretning og begynde på deres
2. fremmedsprog. Det giver et sikrere og 
mere velovervejet grundlag at vælge sin 
studieretning på. Der er stadig et og 
andet, der skal justeres i organisationen af 
undervisning og eksamen. Men hoved
budskabet er, at der også til næste år vil 
komme studenter med stor faglighed og 
studiekompetence.

Vi har nu eksisteret et halvt år som 
statslig selvejende institution. Det er end
nu svært at sige, hvilken betydning det får. 
Det positive er, at vi har fået en bestyrelse, 
der interesserer sig for skolen, har villet 
formulere mål og værdier og givet gode 
rammer for det daglige arbejde. Jeg vil 
gerne sige tak til bestyrelsen for dens ind
sats. Det usikre ved selvejet er, hvilke øko
nomiske vilkår, vi vil få for fremtiden. Vi 
får bevilling pr. elev eller taksameterbevil- 
ling. Størrelsen på taksameteret afventer 
vi, men vi går ud fra, at der også bliver 
plads til de små fag og til de fag, der kræ
ver laboratorier og faglokaler. Det afgø
rende ved selvejet er de økonomiske vil
kår, vi vil få, og dermed hvor meget under
visning, vi vil kunne oprette. For tiden får 
vi lidt under et landsgennemsnittet pr. 
elev, så der er håb for fremtiden. Vi håber 
også på at kunne bruge mindre tid på at 
redegøre og svare på undersøgelser over 
for ministeriet og kunne bruge mere tid 
på undervisning.

Det er mange ændringer, vi oplever 
samtidig. Den nye karakterskala er også 
en af disse ændringer. Og vi vænner os 
hurtigt til dem. Den ene dag bruger vi den 
gamle i 3.g. og næste dag den nye skala i 
2.g. Det er et vilkår for alle institutioner, at 
forandringshastigheden er stor. Det stiller

krav til alle. Så jeg vil også benytte lejlig
heden til at sige tak til alle ansatte for, at 
det er lykkedes at optage så meget nyt på 
så kort tid.

Og samtidig går skoleåret, den daglige 
undervisning og alle skolens arrangemen
ter videre. 3.g.'erne er blevet studenter, 2.
g.'erne har været på studierejse, skolen 
har haft skolekomedie, forårskoncert, og 
idrætshold har deltaget i turneringer, 
Heimdal har holdt sine fester, og Mercu- 
rius er udkommet. Så jeg vil også gerne 
sige tak for alle disse aktiviteter, der udgør 
traditioner i en foranderlig skoleverden. 
Og med det vil jeg gerne sige tak for sko
leåret 2006/2007.

Der er nogle, der forlader os, og som jeg 
gerne vil sige tak for indsatsen her til. Del 
er

Søren Andersen, der har været her i 2 
omgange i idræt og kemi, sidst som fast 
ansat. Han flytter nu til Kolding Gymna 
sium nærmere sin bopæl i Fredericia.

Lisbeth Tygesen, som har været vikar i 
græsk og oldtidskundskab i det meste al 
skoleåret. Det har hun gjort så godt, at er 
af hendes studenter vandt en konkurrence 
i græsk og et ophold i Grækenland. Hur 
kommer nu også selv med.

Sara Enfred, som har fået sin pædago 
giske uddannelse her de sidste 2 år, og nr 
får fast ansættelse ved Skive Gymnasium.

Flemming Madsen, der også har fået si 
pædagogikum her, og bliver ansat på Lem 
vig Gymnasium.
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Rektors Translokationstale 2 0 0
Konkurrence og karriere

Kære studenter!
Så er sidste fag overstået, eksamen bestå
et, bøgerne afleveret og eksamensbeviser
ne uddeit. Festen har allerede varet et par 
dage, og om ikke så længe kører heste
vognene herfra. Det er også udtryk for en 
klasses sammenhold og fællesskab, og 
lidt symbolsk: Nu går det vidt ud i verden 
og frem til næste fase i jeres liv. Det er 
også sådan en dag, hvor I måske ser tilba
ge med lidt vemod. Der er meget her de 
sidste tre år, der har bidraget til at give jer 
identitet og ståsted, men I ser sikkert også 
frem med forventning til det, der skal ske 
i fremtiden. Nu er alle muligheder åbne.

Og hvad gør I så ? Nogle tjener penge 
for at rejse ud i verden. Nogle begynder på 
en videregående uddannelse med det 
samme. Men det fælles er, at I alle vil væl
ge en uddannelse frit eller så frit som 
muligt ud fra jeres egne forudsætninger.

Det er jeres privilegium. Sådan har det 
ikke altid været. " Engang bestemte fami
lien og fortiden, hvad et menneske var. Nu 
blandes kortene på en anden måde. Selv 
om det er vigtigt at vælge sine forældre 
med omhu, fødes mennesker som spørgs
målstegn. Hvad svaret er, afhænger af 
hvad det selv gør -  dets talent, energi og 
evne til at skabe alliancer. I stedet for fami
lien er det karrieren, altså personen selv, 
som giver indhold til den tomme form, 
jeg'et er - hjulpet af den sociale kapital 
eller de muligheder, som familien og mil
jøet råder over."

En karriere er også en løbebane. Den er 
en bane, som forefindes Eks og færdig, 
når et menneske skal finde ud af, hvem 
det er, og hvad det er til. Løbebaner åbner 
sig som valgmuligheder, når man skal væl
ge fremtid. Hver løbebane har sine værdi
er og sit sprog, sin skoling og ritualer, sine 
netværker og symboler på sejre og neder
lag. Hver bane åbner for en særlig verden 
i verdenen -  f.eks. politik og økonomi,

teknik og videnskab, sundhed og gastro
nomi, sport og kunst. Hver verden er 
befolket af med professionelle, der har 
gjort karriere ved at pleje en særlig kom
petence. Hver verden eller hver løbebane 
udgør et marked, hvor mennesker kon
kurrerer. Og vinder sejre, og nogen gange 
også oplever nederlag.

Citaterne er fra en nyligt udkommet 
bog af Ole Thyssen og Henrik Dahl. 
Krigeren, borgeren og taberen, hedder 
den. Hovedtankegangen er, at der er 3 
holdninger til konkurrencen på en løbeba
ne, et marked eller den verden, man væl
ger at satse på: nemlig krigerens, borge
rens og taberens. De ses, som det vi i sam
fundsfag kalder idealtyper eller modeller. 
De Endes ikke i virkeligheden. Men de 
siger noget om virkeligheden.

"Krigernes moral lægger op El en 
meget konkurrencepræget hverdag. 
Husk kære børn, vil forældre sige, når de 
forsøger at præge børnenes personlige 
moral, det gælder ikke om at være med, 
men om at vinde. Krigeren har en sag 
eller et princip, der driver ham frem.

Borgerforældre vil sige. Husk når I er 
færdige med at læse lektier, skal I også 
sørge for at have liv ved siden af skolen. 
For borgeren handler alEng om ham selv. 
Han foretager sine vurderinger ud fra kri
teriet: Hvad gavner, og hvad skader mig. 
Borgeren har forkærlighed for at tænke i 
økonomi -  ikke kun som penge, men som 
omkostninger. Han forfølger sin karriere 
ad sikre og allerede betrådte veje. Han er 
utryg og bange for konflikter.

Endelig vil forældre med tabermoral sige 
El deres børn: Husk kære børn, hvis det 
går dårligt, er det synd for jer og ikke jeres 
egen skyld. En sådan moral vil få de fra
skilte til at give eks'en skylden for, at for
holdet gik i stykker. Den vil give medierne 
skylden for, at parEet tabte valget. Den vil
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give anmelderne skylden for de dårlige 
anmeldelser, og systemet skylden for, at 
man ikke fik jobbet."

Sådanne typer findes som sagt ikke i vir
keligheden. Men Ole Thyssens og Henrik 
Dahis pointe er, at alle mennesker har en 
krigerisk side, en borgerlig side og en 
taberside. Derfor ligger forskellen på rig
tige virkelige mennesker ikke i, om de er 
krigere, borgere eller tabere. Den ligger i, 
hvilken side der er den dominerende og i, 
hvor kraftigt, den får lov til at dominere.

Der er ingen tvivl om, hvor forfatterne 
har deres sympati. Krigermoral og kon
kurrence. Hvad enten det er skolerne, 
arbejdspladserne, familierne, kunsten 
eller noget helt femte, der er præget af 
konkurrence, er det med til at gøre de 
pågældende steder dynamiske. Uanset 
om det drejer sig om opgaver eller om at 
fremsætte tilbud, bliver de bedre af kon
kurrence end af ingen konkurrence. Hvad 
enten det drejer sig om parforhold eller

om at spille på violin, bliver det bedre af, at 
man gør sig umage.

Og på et uddannelsesområde med mas
ser af tilbud og på et arbejdsmarked med 
behov for arbejdskraft med lange uddan
nelser er der mange karrierer, løbebaner 
og mange professionelle verdener. De er 
præget af konkurrence. Der er plads til 
mange sejre, og de findes på mange 
niveauer. Så når I kommer dertil, så vælg 
nu en uddannelse, en løbebane, en ver
den eller et marked og en holdning til 
markedet og konkurrencen, hvor I tager 
ansvar og bruger jeres talent, energi og 
evner.

Så får I den anerkendelse, som indsats, 
og det at gøre sig umage giver. Og det er 
det, I oplever i dag.

Med det vil jeg ønske jer hjertelig tillyk
ke med eksamen og al mulig held og lyk
ke i fremtiden.

Den eller ÅMe-reallst.



278

Studenternes tale
Nu er vi her i dag med huerne på hovedet. 
AHe eksaminerne er overstået, aiie bøger 
er afieveret, aiie notaterne er bievet gemt 
væk -  eventuelt destrueret, og tre års slid 
har fået en afslutning, ingen af os vil glem
me. Vi er her i dag som den sidste årgang 
af sproglige og matematiske studenter -  
og vi har hver især sørget for, at ingen 
kommer til at glemme os.

De danske ungdomsuddannelser har de 
sidste tre år gennemgået store forandring
er; der er blevet indført en ny gymnasiere
form og gymnasiet er blevet en selvejende 
institution. Alle disse forandringer har 
betydet store mængder arbejde for sko
lens lærere og ledelse, men vi har som sid
ste årgang aldrig følt os glemt eller tilside
sat. Al begyndelse er jo som bekendt svær,

men vi har altid været i stand til at grine 
lidt af situationen, når det hele har været 
lidt for besværligt med den der nye fjolle
de reform.

Til trods for disse store forandringer har 
det faglige altid været i fokus, og vi er nu 
studenter med en god faglig ballast i baga
gen som vi kan være rigtigt stolte af. Ribe 
Katedralskole har givet os alle mulighe
derne for, at vi kunne udvide vores faglige 
horisonter uanset, om det var fortiden, 
nutiden eller fremtiden, der havde vores 
interesse. Skolen har bistået med støtte 
både materielt og moralsk, når vi har villet 
føre vores til tider tossede projekter ud i 
livet.

Lærerstaben på Ribe Katedralskole er 
en broget flok -  der er både ældre, erfarne

kaMM'Ha Winter åoMt årets sfK&HterMe.
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lærere og så er der de yngre, nyudklæk- 
kede lærere -  og denne blanding har givet 
os alle tiders mulighed for udnytte deres 
individuelle kompetencer til at udvide 
vores egen faglige viden. Lærerne har 
ikke kun været der for os, når det handle
de om den faglige viden -  de har også altid 
været der for os, når vi har haft brug for en 
lille snak -  Hvad enten det var på skolens 
gange, i supermarkedet, over en e-mail 
eller for den sags skyld en aften i byen. 
Sådan en dag som i dag, skal vi studenter 
huske at se tilbage og mindes vores lære
re for alt det, de har gjort for os -  og det 
takker vi dem for!

Derudover skal vi også huske at takke 
ledelsen og pedellerne som har sørget for 
alt det praktiske.

På skoleårets første dag plejer vi at 
mødes i rundgangen for at synge årets før
ste fællessang. Her plejer det kun at være 
én mandlig lærers røst, der kan høres. 
Som l.g 'er glemte man ofte at synge med, 
fordi man blev overvældet af alle indtryk
kene, og 2. og 3.g'erne sang heller ikke 
rigtigt med. Det var nok ikke fordi vi ikke 
kunne huske, hvordan det lige var, at 
sangen lød. Det var nok i virkeligheden 
mere nysgerrigheden efter, hvad vi hver 
især havde beskæftiget os med den fore
gående sommerferie, der forhindrede os i 
at hengive os til den gode danske sang
skat. Det sociale miljø på Ribe 
Katedralskole er nemlig en ligeså vigtig 
del af dagligdagen som det faglige arbej
de.

Ribe Katedralskole har i løbet af vores 
tid haft besøg af adskillige udvekslingsstu
denter, der har åbnet vores øjne for frem
mede kulturer. Vi har smagt mærkvær
digt, australsk slik og overværet udfol
delse af det japanske sprog. Udvekslings
studenterne har bidraget med et -  nogle 
gange nødvendigt -  friskt pust i hverda
gen, og vi har modtaget hver og en med 
åbne arme og ladet dem komme ind i 
vores fællesskab -  og det er netop det en 
af vores udvekslingsstudenter har sagt om 
eleverne her på stedet. Hun beskriver os

som sjove, forstående, unikke og rare at 
være i selskab med. Disse ord er måske 
netop også, hvad vi selv opfatter som 
noget vi kan stå indenfor: Vi har altid for
søgt at få det bedste ud af en situation, og 
vi har moret os selvom, at lektierne til 
tider har fyldt lige rigeligt i tilværelsen. 
Ribe Katedralskole er en lille skole, hvil
ket har givet os en utrolig nærhed i dag
ligdagen -  alle kender hinanden, og på 
den måde har vi også opnået en forståelse 
og accept af hinanden til trods for diverse 
særheder og finurligheder, for selvom, at 
der er få af os, så er vi alle unikke og vi har 
alle dage forsøgt vores bedste for, at der 
skulle være plads til alle -  og at alle havde 
det godt!

I løbet af de tre år har vi oplevet en mas
se forskelligt. Vi var i 2.g ude og vise hele 
Europa, at Ribe Katedralskole eksisterer. 
Bl.a. har vi besøgt Athen, Rom, Madrid, 
Firenze og ikke mindst...været på ekskur
sion til Vadehavet. Disse ture har givet os 
en masse faglig viden, der er uvurderlig 
sammenlignet med at læse i en bog, men 
turene har også bragt os tættere sammen 
og styrket vores sociale bånd endnu mere.

Vores tid på Ribe Katedralskole har 
været præget af udvikling. Gymnasiet i sig 
selv har gennemgået store forandringer, 
vores faglige viden er vokset, og vi har 
som individer gennemgået store foran
dringer. Alt dette er sket i disse fantastis
ke, historiske omgivelser, der har givet os 
tryghed og ro til at udvikle os i hver vores 
tempo. Afslutningen på denne fantastiske 
rejse fra usikker l.g 'er til erfaren, dannet
3.g'er sker i dag, hvor vi får vores eksa
mensbevis.

Nu vil vi som den sidste årgang af sprog
lige og matematiske studenter møde ver
den, hvor vi alle på hver vores måde vil 
skabe succes i livet. Vi vil kunne se tilbage 
på Ribe Katedralskole, som det sted, der 
gav os en solid base for vores fremtidige 
liv -  både socialt og fagligt. Vi studenter 
kan sammenlignes med det store træ, der 
pryder skolens logo; hvor vi er grenene, 
der peger i alle mulige forskellige retning-
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er, men hvor aHe grenene har en stærk 
stamme, der holder dem sammen og for
binder dem med jorden -  Ribe Kate
dralskole er vores solide stamme til det 
fremtidige liv. Lad os alle gå ud og favne 
verden, og lad vores gamle skole blive 
stolte af os, og huske os som vi var, og 
som vi altid vil være. Lad skolen huske 
smilene, latteren, alle de skøre påfund og 
ikke mindst alle de flotte faglige præsta

tioner. Lad os, som studenter, forsikre sko
len om, at de med god mavefornemmelse 
kan slippe os fri i den store verden, for 
skolen har gjort deres opgave godt, og vi 
er nu klar til at møde verden, og gøre ver
den til vores sted.

Jeg vil derfor bede studenterne rejse sig 
og lad os udråbe et trefoldigt hurra for 
Ribe Katedralskole! Ribe Katedralskole 
længe leve! HURRA! HURRA! HURRA!

6 sta&wter2007. F ra veMstre; Sara M'eiseM, Ditte F?'ær, So/ie Æygaant, AD'a 7øtn'aseM, F:'a Beyen Dige
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Frode Schöns Fond
Ambassadør Frode Schdn og hustru Val
borg, født Windield's Fond har i år uddelt 
10 portioner å 13.000 kr. i legater til stude
rende ved videregående uddannelser, der 
har studentereksamen fra Ribe Katedral
skole.

De 10 portioner går til:
Jeppe Bjerrum Nielsen, der læser til 
civilingeniør ved Danmarks Tekniske Uni
versitet og er indstillet til en studieplads 
på Seoul National University i Sydkorea.

Bo Haahr Østergaard, der læser dra
maturgi og erhvervsøkonomi ved Århus 
Universitet. Pengene skal bruges til et 6 
måneders praktikophold ved Det Danske 
Kulturinstitut i Beijing.

Marie Louise Kirkelund med et studi 
um i moderne kultur og kulturformidling 
ved Københavns Universitet. Støtten skal 
bruges til et semesters ophold 
ved Columbia University, USA.

Marie Louise Skov, som læ
ser business administration og 
moderne sprog ved Handelshøj
skolen i København, og som skal 
på studieophold på Queens Uni
versity, Kingston i Canada.

Mie Grøn Nørgaard til et op
hold ved Hong Kong University 
of Science and Technology. Mie 
Nørgaard læser Business Admi
nistration og moderne sprog ved 
Handelshøjskolen i Århus.

Marie Bæk Iversen, der læ 
ser antropologi ved Københavns 
Universitet. Pengene skal bru
ges til feltarbejde om økoturisme 
på Borneo.

Pernille Lausen Hansen til
feltarbejde i Nepal som led i 
udarbejdelse af speciale. Pernille 
er studerende ved Roskilde 
Universitets Center med Inter
nationale Udviklingsstudier som 
område.

Andreas Tophøj Rasmus

sen ti! et studieophold ved Berklee Col
lege of Music, Boston, USA. Opholdet er 
led i en kandidatuddannelse ved Det Fyn
ske Musikkonservatorium.

Søren Frederik Bregenov, der læser 
statskundskab ved Københavns Univer
sitet, og som skal bruge støtten til et 
ophold ved American University i Wa
shington D.C.

Karina Pultz, der læser statskundskab 
ved Københavns Universitet. Pegenes 
skal bruges til at skrive speciale ved Freie 
Universität i Berlin.

De 130.000 kr. er alle brugt til at støtte pro
jekter eller studieophold, der er et led i en 
videregående uddannelse. De 130.000 kr. 
kan også ses som skolens og fondens 
bidrag til globaliseringen.

BcMf Jfars&d, rector

Stn&nter 2007. F ra venstre; M arianne S^aiAafg Jensen, JVa<Ra 
FarnJ, Mia M i^ a a M  Faiwas, Tinne Gry Fnis Fristensen, Ditte 
Fiyviy'efg^/æ&r s:j? ?nås%e aver &  Aawtieiige s te ttew n /^eJer
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Ripenser-samfundets formands taie
Kære rektor, kære studenter og fremmød
te tidligere eiever og jubilarer.

På Ripenser Samfundets vegne vil jeg 
gerne viderebringe en hilsen til den gam
le skole på denne festdag og en hjertelig 
lykønskning til årets studenter.

En student fra Ribe Katedralskole dimit
teres fra landets ældste katedralskole, 
hvor en moderne og tidssvarende uddan
nelse, og skolens bygninger på en smuk 
måde afspejler blandingen af tradition og 
fornyelse. Den rekordstore tilgang af ele
ver i det nye skoleår tyder på, at mange 
sætter pris på katedralskolens undervis
ningsmiljø.

Det er også et kendetegn, som er frem
trædende i de visioner og værdier, som er 
formuleret på skolen og som også rum
mer ønsket om at give en vifte af kompe
tencer med vægten lagt på demokratiske, 
kulturelle og medmenneskelige værdier.

Der vil blive brug for dem i Jeres frem
tidige liv.

For fremtiden har aldrig været mere 
spændende og løfterig end nu. Univer
siteter og andre uddannelsesinstitutioner 
tilbyder, i konkurrence, i lokkende publi
kationer nye og gamle uddannelser i til
trækkende miljøer. For eksempel bemær
kede jeg at Aarhus Universitet alene tilby
der mere end 200 bachelor og kandidat
uddannelser.

Efter endt uddannelse er der rift om 
Jeres arbejdskraft på alle områder i en 
udstrækning, hvis lige ikke har været se t

Personligt kan jeg godt blive lidt misun
delig, men synes også, at det må være 
svært at vælge, og man kan vel komme i 
tvivl om man har valgt det rigtige blandt 
de mange tilbud, men skulle man have 
valgt et forkert spor, gør systemet det ikke 
så svært at skifte, så der tegner sig tilsy
neladende en næsten problemløs fremtid.

Til trods herfor kan det for nogle blive 
svært at opfylde alle de succeskriterier og 
forventninger, som man har stillet sig selv. 
Forvirring, usikkerhed og ensomhedsfø

lelse kan indfinde sig, når de sikre holde
punkter forsvinder og savnet af en mentor 
eller en "støttepædagog", hvis man skal 
anvende et moderne udtryk, melder sig.

Netværk er derfor vigtige i vore tider, 
nogle må skabes a fje r selv, nogle Endes i 
forvejen, blandt andre vores forening af 
tidligere elever fra skolen.

Der Endes jo en verden udenfor compu
terskærmens og mobiltelefonens snævre 
rum. Det har I forhåbentligt allerede opda
get, eller det dæmrer måske. Mange afjer 
vil af denne grund søge udfordringer i 
udlandet. I erkendelse af, at et sådant 
ophold kan få stor, måske afgørende 
betydning for den personlige udvikling 
har nogle af skolens tidligere elever 
ønsket at støtte skolen med legater til det
te formål.

Måtte I Ende trøst, opmuntring og ny 
inspiraEon i den nye verden, og må håbet 
ikke svigte Jer, når I møder den, med dens 
Ellokkelser, men også dens spænding og 
uro, her ved afskeden med den ripensiske 
lilleverden..

Uanset hvor vejen fører Jer hen, når I nu 
skilles, ønsker jeg Jer alt godt i Jeres vide
re færd, i Jeres fremEdige uddannelse og 
virke, i håbet om, at 1 ikke vil glemme 
udgangspunktet i Katedralskolen, som 
har forsynet Jer med redskaber El at møde 
disse udfordringer.

Ved afslutningen af min tale vil jeg tradi- 
Eonen tro overrække Ripenser Samfun
dets legat på 5000 kr. El en af årets stu
denter eRer indstilling fra skolens rektor. 
IndsEllingen lyder således:

Modtageren af Ripenser-Samfundet le
gat 2007 er et modigt menneske. Der skal 
mod til at markere sig straks fra starten af 
1. G som en engageret og interesseret 
elev, der gerne vil være med El at præge 
undervisningen og klasserumskulturen 
med afsæt i konstruktivt medansvar og 
forpligEgende kammeratskab.

Legatmodtagerens karaktertræk og 
grundholdninger har vist sig bl.a. i faglige
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diskussioner, i omsorg for gæsteelever og 
i veifærdsarbejde for medstuderende i 
Hejmdal-regi. Det er de samme egenska
ber, der i 1. G gav anledning tii en nomi
nering som "3. G -wannabe", og som i 3. G 
sætter legatmodtageren i stand tii at træde 
frem for sine medstuderende med en klar 
markering af rammerne for normal, 
anstændig adfærd i forbindelse med sko
lefester.

Med sin personlige integritet og sit 
engagement i Ribe Katedralskoles liv kan 
dette års legatmodtager tjene som rolle
model for skolens elever. Det er heller

ikke noget minus i denne sammenhæng at 
være solidt plantet i Ribe by og dens his
torie, hvis betydning legatmodtageren 
også har overbevist andre om.

Legatmodtageren er: Christian Adel- 
hardt Nielsen, 3.x

På Ripenser- Samfundets vegne vil jeg 
hermed indbyde årets studenter, årets 
jubilarer, skolens bestyrelse og tidligere 
ansatte og nuværende lærere receptionen, 
som afholdes umiddelbart efter transloka
tionens afslutning.

IL ÆasfrMf)

KH'KNSKK SAMFUNI

" .. .  .

ForMMM&M og wo^iagor a f  IHpeMer-SaM/MM&h icga? 2007, CAn'sO'sM Afe/AanR AMseM.
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Flere billeder fra receptionen
RIPENSERS

CAnsfMM M!C<? CM SfM&MicrvCM:M& vc4  :'M<^SMgCM MCCĈ iMMCM.
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PM /BdMsaMæggei aay Paa/ag  N aas Æn'^ May M /ayanag.
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ReaHsíCTTM s:g.

Dírvar^í^Mío^.



Gør d e t 
du (Br' b e d s t til

de t gør vi

Ribe Afdeling 
Telefon 4 5  12 2 0  4 0 D a n s k e

28V

Der var egså ./'aM/arer /ra  åe yngre årgange.



U T T E m  ET
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Der var sfa&MÍer ¿ yârsM%?e sí r̂reher/

.
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Et par bogomtaler
Ny turistguide for Ribe
Karsten Eskiidsen, som har boet i Ribe fra 
1989 har gennem årene hørt mange for
tællinger om Ribe og dens mennesker og 
huse. Han har i det seneste års tid haft 
tidsmæssig mulighed for at nedskrive og 
ordne fortællingerne, og han har kontak
tet de mange som har kunnet uddybe og 
forbedre oplysningerne.

Resultatet er blevet en guide i lomme
format på 72 sider med billeder, kort og 
oplysninger, som man kan have brug for 
og fornøjelse af når man vandrer rundt i 
Ribe og oplever byen fra gader og pladser.

Folk der kommer til Ribe på besøg kan 
have megen hjælp af guiden, men også for 
alle jer der har skoletidens kendskab til 
Ribe mere og mere på afstand vil den kun
ne ajourføre jeres viden og minder om 
byen. En god mandelgave i familier med 
kærlighed til og interesse for Ribe!!

Guiden, som kan ses på forsiden af bla
det, er udgivet på dansk, tysk og engelsk 
og kan købes gennem boghandlen. ISBN 
978-87-992039-0-1.

Den kan også bestilles direkte fra forfat
teren på www.kulturID.dk

HP

Sååan ser ¡wgen nå.

"Den gamle By"
Bogen som Jacob A. Riis skrev og udgav i 
New York i 1909 med titlen "The old 
Town" er blevet udgivet af institutionen 
"Taarnborg" i en nyredigeret oversættelse 
af Søren Mulvad.

Bogen er skrevet på et tidspunkt i for
fatterens liv, hvor han var højt anerkendt 
for sin indsats for den sociale udvikling i 
storbyen New York. Han havde fået over
skud og tid til i samlet form at se tilbage på 
den by og den tid han kom fra. Han havde 
forud i sine talrige skrifter og artikler 
beskrevet forskellige forhold om sin hjem
by, så i et vist omfang var bogen genbrug.

Det skal vi nu ikke være ked af for hans 
beretning er et levende og nok noget

romantiserende stemningsbillede fra Ribe 
i midten af 1800 tallet.

Bogen er illustreret med mange dejlige 
billeder fra de steder, som Riis beskriver, 
men som de ser ud i dag! Fotografen er 
den kendte Janne Klerk, og hendes bille
der forbinder på forunderlig måde Riis 
beskrivelser med nutidens Ribe.

Her er julegaven til alle som holder af 
Ribe!

Den kan købes gennem boghandlen 
under ISBN 978-87-91857-01-0

HP

Bogen Mev præsenteret ved et plot arrangement på 
TaarnhoTg ifn?:', Avor en operasanger togede jMetserne 
mellem /acoli A  Bils og Aans eMeåe ÆHsaMA Clørtz, 
som /¡an enåeltg e/?er 5 å r  venten

http://www.kulturID.dk
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Jubilarbilleder 2 0 0 7
ReaHster fra 1937.
7b 7<7 års-raaffsf^Mbffar^ 
Manb Rffff: ¿:M&f<#Qg 
Gryers
#  Agrf:^ ifaj Mif af& f.

Der Mep af Aybr̂ a 
7<å 7&fng; 

Afanbs saa f:7 Aa;'ra fw fe 
)̂rs:M w;or
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65-års jubilarer - rea! 1942. Fra vgMsfrg.' /A C. #eKgaar¿, /a^g-Afa^rg/Ag Nawsgw, Car/ CArisbaa 
4aag Crg/åg Stråa; Pg&rsgw, ßgai M/aw Aw&rsgM, Poa/ iVaĝ  %0M l&M PgM̂ grw PraaAg .̂
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Realister ira 1942. Pea/ts/er%e./ra 1942 sa?MMæ e/?er /raMsMa/ioMeM Åa/ng /// /¡ygge/^^a/ias/.

Paa/ /Voer Ajgg'er s:]g we¡/ Car/ CAr/si/aM P/iær aw&r reoe /̂MMeK.
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60-års jubilarer - stud 1947. Fro MMstre; BeMdiAs SAor-Petersen, Boy /or^er FM̂ rwoMM, Mio
Br!M& RoMseM, Noooo FgM
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SíM&MÍerMe /ra  7947 
sawíMes aw¡ Def 
Om/g 77an7 :' !%ts 
í'gg'Maía

eí^ar
a f  69 gysy'K^YgrerMe
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55-års jubüarer - stud 1952. Fra oensfre.' F n aJ  Fswann, Sonya ScåoK&oe, Hans F/'warFnsA, Faren 
/oAanne 5on& , åfane H?'orr<M, M/a FomåoR, F ans /o ^ e n  /ar^onsow.
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Fragas? BaaMaas (^*a a j.' Fma¿ Fswamm, Rams F?MarFWs^, jSíana Ry'arn'M, Faaam /aAamma 
Ram&, Rams /a^em  /aygamsam, M/a íawAaK, Somya ScAaaAaa.
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y  " -M  #  w L  '-^ / '  \

55-års jubilarer - reai 1952. Fra veasire; Agaeíe F ås Cårisieasea IFe&rseal, F aiå Haasea CFiwiagl, Aase 
FFeraj) /easea IFeåerseal, F åa  HaM flaan åse a l, /tase Æ/i/ærFeåersea Flaåerseal, Greiåe llaage Aaåersea 
IPeierseal, lager lise  Jessea ICårtsieaseal, Arae Øigarå/aåaasea, F å  Æy'erriag IBaagl, laga Alaåsea ScMze, 
lagriå  Oiesea /easea, H aas FMesea, Aase S^aa ISieeaåe^gl, ÆaaM Beaåtrea.
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XeaHsierwe /ra i952s^¿s^ ̂ o^os^å Xo/ŵ , sow ê 4̂̂MO /ô awsoMS oœŷ .
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AMMÍMg' SÁWMMM, B/aw.

Studenter 1957. Afan';!<?síM<??:, Ĥ ¡s StM&

Barew /MwAar CAmtaMsaM, BaMta P/oK̂ .

Bagwa F¿scA^ CAzMí Ma/saM. Oíga PMwiaKM, ̂ lâ e /â ycMsaM.
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A fasia 5%<w, M/aMA

A f ir  Æw^/i SffgsiM, Mfa IsAay

Gerda Darwefser!, /Mgn'd Daas NarMeM.

Bffgff GawAory ¿¡Mdê aard, Haws May.

Æm'ffe DaMsfawd /ewsew, 
Harew Aiaryrefe 
ffM '̂ær
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Rea%síef7M/ra /957 va?* 
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45-års jubilarer - real 1962. F ra  MMSlra.' ffaaMiMg S cåw r (% a PråfraaA OVarraslraa<p, fa^ar Afana 
Saå/araia^ fSaraasaaf, Pally Olsaa Iffaasaa / ylaaa BrawMMMg IVa^yaanf (faasawf, Pila /a lias (fassaaf, Pw a/ 
Pn'A PracAwaaa, PiAaAa Paj'âaaA, Pisa P ali^e r fPo^adl, Aa4raas Cånsfaasaw.

Pra raaslra; /agar Afana 
PaA/araia^ fSaraasaa/ 
4 a a a  Praw w iag 
Afa^aanf (faasaa/
Rally Olsaa Iffaasaaf, 
Pila /a lias  (fassaa/
Oiga Pro^oaA 
IWarraslraa^f

P ra  veaslre.'
PiAaAa Pa/aeaA,
Paa<f Pn'A PraaAwaaa.
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40-års jubilarer - stud 1967. Fra venstre; Mels Sriiå, Faren iMaygreiåe Fle^yFade/o^ed iF/'e^gl, 
Cårlsb'ane Donerer?, Filen Iflnd, Felly Flere (FnadsenF FirMe F; FO'eld Federsen, Fnad  Fassen, CArlslian 
Fansen, Fla F rand (VlHen), Fer Faesen, Ganda Faysen (Federsen), F ans Filscå-Farsen, /a ^ e n  FasAmarF, 
Flarne F/ews. F æ ^ e  & Flans Flerre, Ædna AFandrella (Faål), /eany Cårlsio^érsen, Fa^ersF Fars Fn^raF 
Mels W&eiTnann Nielsen, rlnna AFa^relåe Fecå.

Fraåasi j)å Dagmar

Niels Sviiå, 
F ans Filseå-Farsen, 
Cårisliane Dancåerl
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ÍCKMM Beysew CPe&rseŵ .
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7967 &7 íya^MoMM we<7 aí^a^se wüM&p/a&M på AíBM̂gM w å  P/aM7a^gM.

Paåse^ wøå gí^as m'M ¿wåsaiŝ M.
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Studenter 1972. Bagerst' Beter låd, Barm Bart, BreAer Bardy Bi'etser. /  midter.' Carsten Cat/åcA, Beter 
SeeAeig. Farrest; B ert CytterAaB B arer Sørenser CMi'AMsenl^å tra n e n  i ea/éen ^d Qredens Gård.

Studenter 1977. S77A i gården, W^is Stre. Bagest/r..' Btavs Bi'rde^iiist, Bans Benri'A Betersen, B a rre  
Bitters BøTgerserB Frida B am anr fCAnsterserB Faran/v..' Mari'Aa BaecA Beterser tBaecAl, Fti'saAetA 
BønAæA CBtei'nii'rgerB Bane Sai'ttt, Bartn StotArrs (FøtsterB
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25-árs jubilarer - stud 1982a. Fra venstre.' íene  F/aar Fans^aard, FiAeFe Creen, /inn  Fender BenweH, 
/van Fiaar Fansgaard, Afarb'n FnFer Wie&wann, Finda Baier /agensen, Banne Ftansen, Banne FrawAe^ 
FieAn, Fts F?'<er a^ InjeBse Biwested.
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25-års jubilarer - stud 1982b. Fra venstre; Afeite Magi BonnicAsen, Bodii Fryiand Be/isvig, Fene Pi'/d^'æ?; 
Ffionias Mïnd, Banne Falsea, /a%oi) Bo Findegaist, /Ignete PaaAaage, Bacs Boini, Mio: FF'e/dsen.

25-års jubilarer - stud 1982x. Fra venstre; Bvend rlnAerFogA, Ctaa.s Feve/ie, FerBandgaard FMiersea, 
Cari /aAoAsen, Afay-Britt Pedersen, Ceri Bedegaard /ensen, FriF Qvinn Bansen, /esfter Bieisen, AFarianne 
DoiieraA, Fenf Barensen, Fini Fod Bansen.
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25-års jubilarer - stud 1982z. Fra aeas/re; F:'rs7ea Fa/st, 0/e ZacAanas Fareasea, Saeaae Fnts, Fe:'<% 
F/:7encå Fr/s/easea, 7reae FaaååaM/, ÆKa Faraa! Faasea, Farea Faw7ery F ra ra d ,/a ra  Mar/izÆzea, JFar/ea 
Fraaeå, åiar/eae TLercåe, F aaae  Mza F/a/s, Fea/e Faarsea F/aåaw , F en / Farregaarå, Fea/e 7Ha//erFaåersea, 
FM s Fean'A Foraåleyg, lager Frarsea Feåsgaarå, Fy'aer Fa7e/, /aåa  Faaa.

25-års jubilarer - stud 1982c. Fra aeas/re; F ar/ Cas/aasea, F/r/åe FraaAerg, F /w  /tasloa, Feae 
Faswassea, F aae  Faa:er Faaå  /7V:'ssea7, /aåa  Fraa:aaa, Faae Øa/isea F raa, Feary Facå Faasea.

25-års jubilarer - stud 1982c. Fra aeas/re./aåa Fraw aaa, Faae Øab'sea F raa, Fea ry Facå Faasea. 7 
åaggraaåea ses e/ åa/å 25 års /aM arer Tra 827
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20-års jubilarer - stud 1987a. Fra WMsfre.' ¿¿ssi' FreraMscM, / t r r a  AleKe Fawd, .SoRe /ørgrusaM,
AfaFa Ĥ stadaad.

Fra agMtrg.' Aaaa Afeita Faad fSaraasaal 5.87a, Búgt'Hg ^ r  R ad liassaal 5.87%, .Awae So/îa/a^aasaa  
S.87a, C/aas 7#6<asaM. 5.87z
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Eva B¡7y:'Ma ía a  S.STü SvaMssoM fíHasíasa^l
S.87a

C/aas TbMasaw S.S7z, Pra^ew W^AÍaví-íM^aavR 
MM&naw) S.STy, AlaEw ÆPHsiaBMMR S.87a og 
Gef&wí Sa¿)wa PavwawsaM S.87z

Bí^a B;'wK?M FaMsaw &S7a, Mao/a: AM&ysaM &87^ 
a^^MMa Afana EvawaMM S.87a

í:zz: EKavaMsaK S.B7a ag'^MMa AfaRa PawR fSaraw- 
sawl S.87a

RaíaM EaeA fPM^baMg) S.S7a aFE:'z2: Ewava/RsaM 
&87a

S:'<isa Sía#aMsaK & 8A  waR ¿aRavaM Caf?a



316

Studenter 1992. Rotdet oarsawtet, wåsAe Aos Aiette Dreyer wed Anndene wtdt < Adledet.

Studenter 1997. 9Zz Awed t/ewor og Aørnp Rederst (A-a o j;  Rnnd Rat% Line AHAa SAoo, Afette Sørensen. 
APdt.' Ptne Crawon /ø^ensen, ioatse P raan  OAAotn:, Th'ne Sørensen, Pernille PrederlAsen, Lars Olesen, Tinne 
SeAnudt, SaraA ioalse Pand Petersen, Cawllla Pønto/t RyAye, Sasanne Ransen, Tinne StenAæA.
Pagerst.' Rrlstlan PredertAsen, Rlels StenAoeA, Gert SønderAy, TAonzas Ragen Sørensen.
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Et minde fra de gode gamle dage
Af Aage Jørgensen, S 57

Historien biev repeteret i forbindelse med 
vort 50-års studenterjubilæum og kan ve] 
nu også tåle at komme på tryk. Ved skæb
nens gunst var det mig, der skulle blive 
1957-årgangens første student. Jeg var nr. 
13 på klasselisten, og derfor skulle jeg 
først op i ijerde (og altså sidste) fag.

Adjunkt Kaj O. Hejlesen førte os op i 
tysk, og høje magter havde udpeget lektor 
Ebba Wiese fra Viborg Katedralskole som 
censor. Jeg entrede eksamenslokalet og 
klarede mig, følte jeg selv, jævnt godt, så 
godt, at jeg bagefter, derude hos kamme
raterne, turde spå om et ?Mg. Voteringen 
tog umanerligt lang tid, som jeg benyttede 
til at nedjustere forventningerne til wg- 
Imens indfandt rektor Johannes Jørgen
sen sig med flaget, som vi sammen skulle 
hejse, når karakteren forelå.

Men så kom vores rare tysklærer noget 
slukøret ud og meddelte, at man havde be
sluttet at tage næste elev ind for således på 
et bredere grundlag at kunne fastlægge 
karakterniveauet. Om sådant var lovmed
holdeligt dengang, har jeg ikke efterset, -  
i dag skal hver præstation bedømmes for 
sig og ingen have sin karakter farvet af en 
andens præstation.

Hvorom alt er, næste mand på listen 
kom ind, og han kom ud, og han mente jo 
nok, at han skulle have mg, men også han 
nedjusterede forventningerne til mg-, -  
og tiden gik, og stemningen blev trykket, 
og rektor trippede med flaget.

Endelig kom Hejlesen til syne i døren, 
om muligt endnu mere nedtrykt, og med
delte os begge karakteren g-. Med frygt 
og bæven så de endnu uprøvede frem til 
en massakre. Og lektor Thomas Alvad, 
som dagen efter skulle have nogle 2g- 
matematikere op med fru Wiese som cen
sor, lod et par eder slippe gennem selv
censuren. Men op kom flaget da!

Af hensyn til yngre slægter bør det nok 
indskydes, at den ørstedske skala på afgø

rende vis adskilte sig fra den nu også 
udtjente 13-skala. Hvor karaktererne efter 
den sidstnævnte skulle fordele sig efter en 
gaussisk normalfordelingskurve med top
punkt i nærheden af middelkarakteren 8, 
kunne førstnævnte -  i den form, den fik i 
1943 -  minde om en kurve, der eksponen
tielt bevægede sig mod afgrunden: Mg 
(udmærket godt) var 15, mg (meget godt) 
var 14, g  (godt) var 12, (g (temmelig godt) 
var 8, m^/ (mådeligt) var 0, og s/ef var -16, 
og tilsvarende var der 1/3 mellem de før
ste mellemkarakterer, 2/3 mellem de næs
te, derefter 4/3, osv. Talværdien af min 
karakter var altså 10 2/3. På almindeligt 
dansk betød "godt" nærmest "skidt" og 
"temmelig godt" vel nærmest "uaccepta
belt".

Min sidste karakter var for resten mit 
livs første og eneste g-. Jeg havde i forvej
en en god spredning på års- og eksamens
karaktererne og opnåede med den at få 
alle karakterer mellem Mg og g -  repræsen
teret på eksamensbeviset.

Godt et årti senere tilbragte jeg en 
månedstid på refugiet San Cataldo nede 
ved Napoli-bugten, bl.a. sammen med rek
tor Karl Olsen fra Viborg Katedralskole og 
hans kone Karen. Dernede Sk jeg beret
ningen om hans ankomst til skolen i 1955. 
Undervisningsminister Julius Bomholt 
havde ment, at når den konservative politi
ker havde kunnet guide sit parti sikkert 
gennem grundlovsforhandlingerne, måtte 
han også kunne styre "den skole". Mod
tagelsen fandt sted i gymnastiksalen. I den 
ene ende befandt sig Wiese-partiet, i den 
anden ende oppositionen. Man gik til 
bords, Karl Olsen med fru Wiese som 
borddame, fru Karen med hr. Wiese som 
bordherre. For hende, der var nysproglig 
student, holdt han en utvivlsomt formful
dendt tale på latin, så hun ret kunne for
nemme, at træerne ikke skulle vokse ind i 
himlen. Efter den modtagelse indgik der i
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rektors orientering af iærerkandidater og 
nye kolleger et særiigt afsnit om, hvordan 
man burde tackle de særegne forhold på 
stedet.

Hvordan fru Wiese nåede frem til sine 
karakterer har rygtet siden fortalt mig. 
Det skete på samme vis, som når man tæl
ler får. En lodret streg pr. fejl, dog en vand
ret hver femte gang for at facilitere optæl
lingen. Let at administrere, hvis man da 
ellers har det udgangspunkt, at alle fejl 
vejer lige tungt.

Lektorparret Ebba og C.F. Wiese spille
de en rolle i datidens gymnasieskole. Med 
stor faglig dygtighed videreførte de den 
sorte skoles sletteste traditioner, således 
som det fremgår også af artiklen om dem 
i deres skoles 900-års jubilæumsskrift. 
Dér læser man bl.a.: "[De] var selvfølgelig 
medlemmer af det dengang så eftertragte
de censorkollegium og jævnede år efter år 
ved deres helt urimelige karaktergivning

hele klasser med jorden på fremmede sko
ler, uden at direktoratet reagerede."

Vi 8k på falderebet en rift af kattens 
klo, men næppe varige mén. Klassen som 
sådan blev trods alt ikke jævnet med jor
den. Men affæren illustrerede, hvordan 
systemet (direktoratet) forholdt sig til 
lærere, som det af en eller anden grund 
havde fået et godt øje til. Hejlesen havde 
(vel af den grund?) ikke hilst os velkom
men til skolen og faget på en specielt lige
vægtig måde, men havde gennem vore tre 
år på stedet udviklet sig til en skattet og 
elskelig lærer. Han havde fortjent en 
ordentligere censor end fru Wiese.
Aage Jørgensen (s. 57), cand.art., lektor 
emer., er bl.a. medudgiver af: "Celoåf se:' 
dos/dc/dder WMf..." DerddaAcåeDfc/der 
/o^oMMes K /eMseM. D ine DorscA MMgxaMtåo- 
fogfe, Wien 2007, 436 s.

Billede af Aage J. nederst side 300.

INGENIØRFIRMA
HASSE THRANHOLM

Sdr. F årup  . 6760  Ribe 
Telefon 75 44  52 52

ALT ) ELEKTRISKE ARTIKLER 
OG INSTALLATIONER

Jens Pedersen ApS

YdermøHen 75 42 08 25
Nederdammen 38 75 42 32 32

Værksted: 0 .  Vedstedvej 52

Restaurant og Café KOLVIG - www.kolvig.dk
På gensyn - Bo RoiS Mogensen og Gry Thomsen

K olvig' Mellemdammen 13'6760  R ibe' Tif. 75410488' Fax 7541 0499' Mail: inioåolvig.dk

http://www.kolvig.dk
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Manden der udryddede 
afrikansk svinepest i Spanien

er 1957. F ra  /M/%an%eM 1 Z7ssa&a% 
/ew rer el^y  /ra  /laga/a sawweM weå 
a^åre ̂ yxeMa&er waefresler, faMMsfa 7aå- 
a ^ M , 1:7 el Mærhgggaåg sawe&rKg. 
Faåa/jMMgf er l^ c e re l  weå åea sw::7- 
sowMe aira^ygåow %aMe! a/rl^aMS^ same- 
7<exl.De 7^1ge^& were e^å 99 å r  &reåer xyg- 
åowweM x:g 1:7 /:ele åe% :6er:'.s^e Aalw. 
THe^e : 7987 årel eåer S^aMlew ag 
FarlMgalx ¿MålræåeM :' FU, raggarlerer åe 
sgaMs^e reler:7:a'r:^yMå:gl:eåer a^: leel reå 
899 aå&rMå. Afgå : 7989, Mol Ire å r  eHer 
slarleM gå åel .sgaMsl;e Fi/-weålews^a&, er 
sygåowweM MæsleM aåryååel laM el aaere el 
excegllowel! ^awar^e/åe mellem åe sgaMS&e 
mywå:gAeåer og ÆMroga-FommMsloMeMS 
aelerlMærer meå åawgereM /o^fea A7. 
H é^le^aarå 1 sglåsew.

Jørgen Westergaard er en energisk mand. 
De mange år i udlandet har bevaret en 
uspoieret sydvestjysk tone fra Ribeegnen, 
som sikkert har en god terapeutisk virk
ning i danske iandbrugskredse: Her er en 
mand, der både har stor internationai erfa
ring og samtidig soiide rødder dybt ned i

den danske muid. Bag hans venlige og 
beskedne væsen mærker man en stor pro
fessionel selvtillid, og ikke mindst en stæ
dighed, der får ham til at bide sig fast i en 
opgave til den er løst - helt og fuldt. "Vi 
havde problemer med at få fortsatte bevil
linger til smitteovervågning, da der i star
ten af halvfemserne ikke længere havde 
været sygdomsforekomster i 2-3 år. Men 
vi vidste, at vira kan overleve i naturen i 
bl.a. skovflåter i op til 5 år, og vi ville ikke 
være til grin overfor amerikanerne [som 
havde indført importforbud for spansk svi
nekød; red.] ved at erklære sygdommen 
udryddet før det var videnskabeligt hold
bart med en sådan erklæring", husker 
Jørgen Westergaard. Der findes ingen vac
cine mod afrikansk svinepest. Hele besæt
ningen må slås ned og kadaverne bort
skaffes ved destruktion eller nedgravning. 
Det er derfor vigtigt med et godt forhold 
mellem myndigheder og landmænd/hyr- 
der, så anmeldelsespligten ikke ignoreres 
af bønderne. "Vi accepterede en praksis 
med 120 % kompensation til de landmænd 
hvis besætning skulle slås ned og det øge-
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de naturligvis villigheden til at anmelde 
sygdomsudbrud". Der kom et enkelt ud
brud af sygdommen i 1994 i Spanien og i 
1999 i Portugal, men allerede fra 1989 
kunne der åbnes op for eksport af de be
rømte Serranoskinker fra ikke-sygdoms- 
ramte regioner i Spanien. Og fra midten af 
halvfemserne kunne sygdommen erklæ
res endeligt udryddet i hele Spanien. 
Serranoskinke fra Spanien er en af stjer
nerne i den spanske tapaskultur. De salte
de og lufttørrede Serranoskinker kommer 
fra svin af racen iberisk sortfodsvin. De 
dyreste skinker er fra fritgående dyr 
opfodret på ren bjergskovsdiæt bestående 
af agern ('bellota' på spansk), græs og 
andet foder, som dyrene selv Under frem 
til. Det siges at være et imponerende syn 
når hyrderne slår agern ned fra træerne 
og flokke af sortfodede svin kommer galo
perende til måltidet fra alle verdenshjør
ner. Med indtagelse af omkring 10 kg 
agern pr. svin om dagen er sammensæt
ningen af fedtet i iberiske sortfodssvin 
helt enestående og bellota-svin kaldes af 
samme grund ofte "oliven med ben". 
Jørgen Westergaard blev i starten af juli i 
år hædret af den spanske stat for sit arbej
de med udryddelse af afrikansk svinepest. 
Han tildeltes medaljen "Officer Cross of 
the Spanish Order of Land, Fishing and

Food Merit". Men der er ikke megen tid til 
at hvile på laurbærrene. Siden pensione
ringen fra Kommissionen, har der været 
stadig stigende brug for Jørgen Wester- 
gaards erfaring og ekspertise. Han er i en 
alder af 70 år en efterspurgt konsulent ved 
forebyggelse og bekæmpelse af smit
somme husdyrsygdomme over det meste 
af kloden -  i de senere år især i Baltikum, 
Rusland og i de nu selvstændige tidligere 
sovjetstater. Herhjemme ledede han i 2004 
en stor beredskabsøvelse for klassisk svi
nepest. Sideløbende med konsulentvirk
somheden er han, sammen med en række 
danske og udenlandske kolleger, ved at 
færdigredigere bogen "The European 
Veterinarian" (Den Europæiske veteri
nær). Værket -  med bog og cd-rom -  skal 
fungere som en håndbog for dyrlægekol
legaer, som har brug for at kende og del
tage i den europæiske veterinærlovgiv- 
ningsprocess. Danmark kunne såmænd 
med ligeså god grund som Spanien tildele 
ham en orden for at holde frygtede dyre
sygdomme langt væk fra landet -  og fra 
den værdifulde danske svineeksport.

Ff (y%ø%s%er port åesfyreJsesTweiffeTM /arger 
M. $55 TMClf /hig Mi&TMBr-
Ae/se. Rere&MMgeM Aar pæref åragf f /fere 
/a%<%<rMgsMaife. HP
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Adresseændringer (6..ktober2oo?)
Af pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet kun medlemmer 
fra før 1990. På foreningens hjemmeside findes adresseændringer for samtlige årgange. 
Adgang til adressedata kræver password.
Log på foreningens hjemmeside på www.ripensersamfundet.dk 
Find <adresseændringer>
Adgangskode: liTTeris

S.42 Ester Holm (Nielsen) 
Caroline Amalie Vej 138, st. 
2800 Kongens Lyngby

S.53 Jens Vind 
Bøgelunden 11 
3390 Hundested

S.56 Peter Brandt Nørgaard 
GI. Vindingevej 172 
5800 Nyborg 

R.56 Lise Kofod 
Nybrovej 11 
6851 Janderup Vestj

R. 58 Trygve Marthinsen
Postboks 402, Sangusariaq 1
3952 Ilullssat
Grønland

S. 64 Inge Lise Gad
(Ågerup)
Nørrefennen 10 
6780 Skærbæk

5.64 Bent Jensen 
Nørregade 5, l.tv.
6070 Christiansfeld

5.65 Lis Janstrup 
Bispebjerg Bakke 18 K, 2.tv. 
2400 {¿benhavn NV

5.65 Ole Østvig Nissen 
Vestermarksvej 11,
Åbøi Vestermark 
6520 Tofdund

S.68 Else Marie Wind 
dessen)
Sneppevej ID 
6851 Janderup Vestj

R. 69 Jens Henry Bondesen
Obbekjærvej 14 
6760 Ribe

S. 74 Jytte E.M. Trans
Lundvadvej 7, Obbekjær 
6760 Ribe

S.77 Lene Jacobsen 
(Petersen)
Bakkegårdsparken 60 
6630 Rødding

S.82 John Kromann 
Søndermarken 11 
5580 Nørre Aaby

5.84 Bjarke Henning Jensen 
Præstegården, Østergade 11 
6440 Augustenborg

5.84 Hanne Krag Fugleholm 
(Ingwordsen)
Holmegårdsvej 30 
2920 Charlottenlund

S.86 Knud Agis Larsen 
Asger Jorns Vej 4 
7430 Ikast

S.88 Hanne Hostrup Kim 
(Hostrup)
310 Meadow Lane South 
Golden Valley, MN 55416 
USA

NYE MEDLEMMER 
(6. Oktober 2007)
Listen med nye medlemmer var gle
det ud i sidste nummer. Derfor inde
holder denne liste alle nye medlem
mer siden januar 2007.

U.ÅR Oluf Skak Kristensen 
Brøndby Alle 22 B 
2660 Brøndby Strand

S.52 Peter Ingvard Iversen 
Granvej 11 
6840 Oksbøl

R. 57 Peter Kjærgaard Sand
Dagmarsgade 19 
6760 Ribe

S. 62 Inge Krause
Bjørnemosen 5 
5260 Odense S

S.62 Henning Paaske 
Bangsbovej 7 
2720 Vanløse

5.67 Pia Brand 
Ibstrupvænget 6 
2820 Gentofte

5.67 Bjarne Kjems 
Fremtidsvej 5 
4600 Køge

5.67 Knud V. Lassen 
St.St.Blichersvej 4 
8660 Skanderborg

R. 67 LeifVesterlund
Præsteskowej 1 
5672 Nørre Broby

5.68 Jens Michael Lundblad 
Thomsen 
Grand-rue 28 
B-6700 Arion 
Belgien

5.69 Tove Husted 
Bjerget 7 
5672 Broby

S. 72 Bent Lauridsen
Kogsvej 66 Rejsby 
6780 Skærbæk

5.72 Hanne Kjær Flensborg 
Kaløvej 26, Eskerod 
8543 Hornslet

5.72 Peter Seeberg
Krøyer Kielbergs Vej 7 B, st. Th 
8660 Skanderborg

5.77 Lars Reno Jacobsen 
3 Prenton Street
7975 Kalkbay Cape Town 
S. Afrika

5.77 IngaTerkelsen 
Bregnevej 7 
8370 Hadsten

5.77 Kjeld Erik Kjeldsen 
Fredenksgade 81,3.
8000 Århus C

S.82 Ann Fenger Benwell 
Galionsvej 12, st. tv.
1437 København K
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322

5.82 UHaLerche-Thomsen 
Hans Jacobs Vej 36 
6760 Ribe

5.82 Kirsten Holst
Røhrt Skovvej 14,Neder
Randiev
8300 Odder

5.87 Niels Eskiidsen 
Gaiiionsvej 3,3 2 
1437 København K

5.87 Anders Harpsø 
Ribevej 1, Egebæk 
6760 Ribe

5.89 Henrik Lundtofte 
Højvangs Parkvej 1 
6700 Esbjerg

5.90 Peter Gawinski 
Grundet Bakke 48 
7100Vejie

5.92 Jens Jakob Hartmann 
Ingersievsgade 172,2.
1705 København V

5.92 Peter Eriksen
Liiie Strandstræde 2,2. 
1254KøbenhavnK

5.92 LarsRaae 
Priorgade 13 A 
9000Aaiborg

5.93 Kirsten Jessen Pouisen 
Beiievuegade 4 
6000Koiding

S.97 Eiien Margrethe Boesen
32 Miii Street, Stanton St. John 
0X 331HN Oxford 
Engiand

5.97 Anne Line Dam Hansen 
Kurvehoimen 2, sL tv. 
6760 Ribe

5.97 Heidi Ladefoged Hoiiesen 
Frankrigsgade 16,1.
2300 Københavns

5.97 Jacob Thinggaard 
Stavnsvej 201 
8381 Tiist

5.97 Nanna Thoustrup Nieisen 
Borups A)ié 112,1. tv. 
2000 Frederiksberg

5.98 Christina Pouisen Grann 
Gyveivej 1, Hørby 
9300 Sæby

5.99 Thomas Ostermann 
Vaidemarsgade 83,4. th. 
1665 København V

5.99 Gitte Fabricius Pedersen 
Husumgade 10,5.
2200 København N 

S.00 Susanne Lund 
Jyilandsgade 83,1.
7000 Fredericia

DØDE (6. oktober 2007)

U.ÅR Grethe Skjødt
R. 27 RutaBreinhoitThorsiund
S. 29 Johan Lange
R. 31 NieisOiuf Jepsen
S. 32 Knud E. Pouisen
S.32 Vibeke Schov

5.32 Grethe Bohn
5.32 Inger E. Roskjær 
R.32 Grethe Bundgaard 
R32 Maren Agger Thomsen
R. 33 Edith Botteiet
S. 34 Erik Hoppe
R. 39 Vagn E. Hansen 
R40 Kirsten Hoiager
S. 42 Knud Aage Hansen 
S.42 inger Skrystrup
R. 42 Egon von Lengern Tranberg
S. 45 Edith Vind 
R.45 DoraDamgaard
R. 47 Grete Holm 
R-47 Edmond Oiesen
S. 50 Eisa Momsen
5.52 Hans El Jørgensen
5.52 Anna Cathrine Klinge
5.52 Kristian Lund Kristensen
R. 52 Lorenz Lorenzen
S. 56 Eigil Koop
5.56 Jarl Dalgas Bunch
R.56 Søren Martin M. Neertand
5.57 Sonni Marschik 
R.57 Jørn Kihoim Hansen
R. 57 Jan Hjarnø Knudsen
R57 Johannes Lerche-Simonsen
S. 60 Ingemariejiirgensen
S.61 Gunnar Lausten KaltoR 
S.67 Birtha Jepsen
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