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GENERALFORSAMLING
Ripenser-Samfundet afholder ordinær generalforsamling 
Lørdag den 23. februar 2008  kl. 15.00
på 'Tårnborg", Puggårdsgade 3, Ribe

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

understøttelsesfonden til godkendelse.
Forelæggelse og vedtagelse af budget og medlemskontingent 
for det kommende år.

d. Indkomne forslag.
e. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse. 

Formanden Knud W. Kastrup er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
På valg er desuden Povl Dons Christensen (næstformand),
Preben Husted (sekretær og webmaster)
Henrik Præstholm (redaktør og arkivar)
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Suppleant Peter Lungholt er ikke på valg.

f. Revisor Merethe Lindqvist og revisorsuppleant Kirsten Hingeberg Larsen 
er ikke på valg.

g. Eventuelt

Efter Generalforsamlingen vil Søren Mulvad holde et foredrag om Jacob A.
Riis' liv og gerning i forbindelse med sin nyligt udkomne oversættelse af Jacob 
A. Riis' bog, "Den gamle by".

Herefter er Ripenser-Samfundet vært ved et traktement. Tilmelding til spisning 
er nødvendig.
Ikke-medlemmer er velkomne til at deltage i spisningen mod betaling af kost
prisen på 75 kr.

Tilmelding til generalforsamling med oplysning om evt. ledsagers navn 
kan ske på hjemmesideadressen ripensersamfundet.dk eller telefonisk til 
Henrik Præstholm 75 42 02 41, senest den 15. februar 2008.
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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. 5,50 til legatudvalgets sekretær:

Peter Lungholt 
Asylgade 12 

4000 Roskilde

- Downloades fra Ripenser-Samfundets hjemmeside 
www.ripensersamfundet.dk

Udfyldte ansøgningsskemaer med bilag kan ikke indsen
des via e-mail, men skal indsendes til ovennævnte adresse 
og være sekretæren i hænde senest

29. februar 2008

Legatmodtagere vil få direkte meddelelse pr. brev april 
2008.

Legatbestyrelsen

http://www.ripensersamfundet.dk
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det en samlet plan for det 30 tønder land 
store område, for nogle af de tidligste bil
leder fra anstalten viser, at der allerede er 
plantet hække, hegn og alléer. De store 
hestekastanier, som har givet navn til 
hovedadgangsvejen, er plantet i de aller
første år, og er altså lige så gamle som in
stitutionen.

Der findes i området op mod jernbanen 
nogle store bøge som ser ældre ud. De er 
sandsynligvis op mod 150 år gamle. Det 
kan de også meget vel være, for i det om
råde anlagde Frederik von Støcken en 
plantning, formentlig i 1861, som det ses 
på nedenstående billede. Det vil sige før 
jernbanen kom til Ribe, hvilket var i 1875. 
Man kan stadig se, og bruge en del af den 
gamle vej, som gik et lille stykke fra ba
neskellet, og ved Tangevej står endnu de 
to sten, som dannede led. med påskrif
terne: Fr. og St. og årstal. Indgangen har 
sikkert ligget på det nuværende spor ter
ræn og er i forbindelse med baneanlægget 
blevet flyttet til nogenlunde den nuvæ
rende placering ved Tangevej lige øst for 
bommene. Om de også er blevet flyttet da 
Ribelund blev bygget, vides ikke.

11917 blev der købt yderligere jord til an
stalten, så den kom til at omfatte i alt ca. 50 
tønder land. Det gav mulighed for at man 
næsten var selvforsynende med de fleste 
varer til husholdningen, og det gav også 
mange beskæftigelsesmuligheder for de 
bedst fungerende alumner.

Der blev i 1919 oprettet en særlig kirke
gård for anstaltens beboere og i perioden 
indtil 1963, hvor den blev nedlagt som ak
tiv kirkegård, blev 469 personer begravet 
der. Det var ikke alle, som døde i anstalten, 
for en del blev begravet i deres hjemsogn, 
hvis familierne ønskede og magtede det. 
Kirkegården hørte til Set. Katharinæ Sogn, 
og blev betjent af præsterne ved denne 
kirke. Der blev ikke altid sat mindetavler 
på de enkelte grave, da det påhvilede fami
lierne at betale herfor og det var de ofte 
ikke altid i stand til.

Anstalten blev åbnet i 1962, og det sym
boliseredes ved nedbrydningen af den bas
tante port ud mod Tangevej.

Indtil da havde institutionen været et luk
ket område, som i mange henseender var 
selvforsynende. Fra begyndelsen var ind
hegningen ikke mindst begrundet i at be-

Da ta sten ra4 7aM̂ avaf ar t^a Mavat rastaMrara&.
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der bygget yderligere en 
hei dei på Ribelund-om- 
rådet, biandt andet 
Festsalen. Da staten i 
1980 overdrog åndssva
geforsorgen til amterne 
var der plads til 800 pati
enter og personalet var 
vokset til nogenlunde det 
samme antal!! Det vidner 

om den behandlingsmæssige udvikling 
som skete fra 1960 til 1980 under forsorgs
chef N.E. Bank Mikkelsens ledelse af hele 
forsorgsområdet.

Fra 1980 til i dag er der sket en omfat
tende udtynding af institutionen idet der 
rundt i kommunerne er oprettet en lang 
række bofællesskaber hvor de "udvi
klingshæmmede" kan bo. Nørrelund er 
delvis nedlagt og "hesteskoen" er nu om
bygget til luksusboliger som det også er

Der er MM &MM &M%e MUM&stea /år %:'f%egår&M.

skyttelse af det omgivende samfund mod 
de "sære mennesker"!

Der blev i 1930'erne og 40'erne større 
behov for anbringelse af åndssvage og det 
førte efter krigen til erhvervelse af 
Avlsgården på Ribe Nørremark. Her blev 
der opholds- og beskæftigelsesmuligheder 
for en del af de alt for for mange patienter 
på 'Tangevej 2". På det tidspunkt skiftede 
man over til at bruge ordet "patienter" om 
de åndssvage! 1 løbet af 1950'erne blev den

hestesko-formede be
byggelse opført, og hele 
området ved Farupvej 8k 
navnet Nørrelund. Den 
samlede institution 
Ribelund-Nørrelund 
havde i 1959 plads til 800 
patienter og havde et 
samlet personale på 356.

I 1960'erne og begyn
delsen af 1970'erne blev

PørteM rar M M #a 22.00 til 07.00 ag MaMavagteM M M a %MM ̂ arsoMar /tå Ma AMAasM i åaM /tan'aåa.
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De io steM er Mere? restcKrere&.
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Porte% vor fra 22.00 07.00 og MottevagteM M M e  %%% /tersoMer ¿M<t M e A M M M  ; &% M?'o&.
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7 Asr W C  ves? &7 AMse /wgM er ¿er en ¿ewcAaee Tor ̂ ¿ ¿ e ra rfe r

sket på Brejning. På Ribelund er der byg
get og ombygget således at der er gode for
hold for de "klienter" som ikke kan klare 
sig i små bofællesskaber.

Efter kommunalreformen har den nye 
Esbjerg Kommune nu overtaget ansvaret 
for "anstalten" og den vil med de ombyg
ninger, som foregår i disse år give ophold 
for 150 klienter. Halvdelen kommer fra 
Esbjerg Kommune, men resten kommer 
fra andre kommuner, som måske vælger at 
trække sine klienter hjem til botilbud i 
hjemkommunen. Institutionen er nu ude i 
en konkurrencesituation, som den er godt 
forberedt på.

Gennem årene siden 1985 er der i 
Ribelund-området oprettet en hel del funk
tioner, som ikke har med institutionen at 
gøre. Det er både boliger og virksomheder. 
Samfundet er vokset ind og det hele ad

skiller sig ikke markant fra det øvrige sam
fund.

Der er på Ribelund indrettet et fint lille 
museum, som har åbent hver torsdag fra 
10 til 16. Det betjenes af særligt interesse
rede tidligere ansatte, som er meget villige 
til at fortælle de besøgende om institutio
nen, men som også arbejder med at forbe
dre museet.

Ved jubilæets fejring den 5. november 2007 
deltog prinsesse Benedikte og hun blev 
modtaget af forstander Peter Hauschildt 
og borgmester Johnny Søtrup. Prinsessen 
"afslørede" den jubilæumsbog, som blandt 
andet er grundlaget for denne artikel, og 
hun blev i løbet af nogle timer vist rundt, 
sat ind i hele institutionens historie og 
mødte mange af klienterne. HP

Dewwe ¿9g7M%g er æMsie A'MKKit Den rawmer! ¿ag ŝ ecM/iwMeAareH, "Sp!'reM".
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Niels Jørn Jensen, student fra 1951 har sendt bladet denne beretning:

Spredte erindringer fra krigens tid
Den 9. april 1940 var min første skoledag. 
Jeg erindrer dagen ganske tydeligt, nok 
mest fordi, det var den dag, da tyskerne in
vaderede Danmark. Den tidlige morgen 
havde været præget af en voldsom trafik af 
lavtgående tyske fly over hovedlandevejen 
mellem Ribe og Tønder, som vi boede op 
ad. Det anfægtede nu ikke mine forældre, 
og jeg fik lov til at cykle til skole som plan
lagt. Den første del gik langs hovedlande
vejen og resten ad kommunevejene ud bl 
den gamle Hviding skole, der lå ikke langt 
fra kirken og i nærheden af havet. Vel an
kommet hertil måbe jeg konstatere, at læ
rer Madsen ikke var bl stede. Der var dog 
en del andre nye elever, der var mødt op. 
En af dem (Niels Beck) kunne berebe, at 
"æ tyskere kommer u'e å æ skesé (chauseé 
- hovedlandevej)D et hk os alle bl at sæbe 
næsen hjemeRer. Jeg mødte nu ingen tys
kere på hjemvejen, og hjemme kunne jeg 
gå rundt i haven og samle flyveblade op. 
Det var de grønne 'Oprop!', Kaupisch's op
fordring til befolkningen om at bevare ro 
og orden. Op ad formiddagen begyndte 
tyskerne at dukke op på landevejen. De 
første var på cykel, og eber dem kom en 
lind strøm af militær med alle former for 
køretøjer. På jernbanen, der går parallelt 
med landevejen kunne vi sambdig obser

vere tog, belæsset med tungt krigsmate
riel. Alt foregik ganske roligt, og jeg hus
ker, at jeg i løbet af dagen havde lejlighed 
bl at kravle op på et pansret køretøj og be- 
sigbge det indre.

Hereber mærkede vi i den første tid 
egentlig ikke ret meget bl krigen. Vi gik i 
skole og kunne lege, hvor vi havde lyst - i 
begyndelsen også ude ved havet. Skole
fritidsordningen var ikke opfundet endnu, 
så vi kunne selv bestemme. Gradvis blev 
der vareknaphed og rationering. Benzin 
kunne almindelige mennesker ikke købe, 
og de få der havde bil måbe lade dem 'op
klodse'. Min farbror, der var købmand 
spændte hest for bilen, når han skulle ud 
med varer. Hurtigt forsvandt margarine, 
kaffe og sydbugter fuldstændigt, og 
mange andre varer blev raboneret. For os 
var det værst med den lille sukkerradon, 
men så kendte vi heldigvis nogen med rig
tig mange børn og kunne byde os til suk
kermærker. Smørrationeringen betød ikke 
så meget, da man i mælkeudsalget kunne 
købe alt det flødeskum, man havde lyst til. 
Det blev allerede i mælkeudsalget tilsat 
lidt kærnemælk, så det var hurtigt at piske 
til smør. Det er vel det, man i dag ville 
kalde et hul i loven. Andre mangelvarer 
var f.eks. tøj, sko og cykeldæk. Alt i alt led
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vi ingen nød på grund af manglerne, men vi 
håbede naturligvis aiie på en snariig 
tiibagevenden tii normaie forhoid.

Som tiden gik, mærkede vi mere og 
mere tii krigen - dog ikke i form af direkte 
krigshandlinger. Tyskernes befæstning af 
den vestlige grænse mod Nordsøen betød 
anlæggelse af utallige mindre betonbun
kers i forbindelse med havdiget og kanon
stillinger lidt inde i landet. Mange lokale 
var beskæftiget med disse arbejder. Jeg er
indrer f.eks. 'Røde Jørgen', der lidt pra
lende beskrev hvordan han fik 50 eller 500 
kr pr. dag for at stille hest og vogn til rå
dighed for kørsel af cement fra stationen til 
havet. Hvilket af beløbene det var, husker 
jeg ikke, men det var i hvert fald impone
rende stort for den tid. Desuden blev der 
placeret 4 rækker landminer, såkaldte stok
miner med snubletråd, langs stranden, der 
herefter naturligvis var lukket område for 
civile. De eneste der kom til skade i den for
bindelse på 'vor' stækning var to tyske vagt
soldater, der forvildede sig ud i området. 
Efter krigen blev tyske soldater sat til at 
Ijerne minerne. Den store aktivitet betød, 
at mange soldater skulle indkvarteres for at 
bestride vagten. Det tørste sted var i kroens 
store sal. Senere blev der tale om både pri
vat indkvartering og direkte konfiskation af 
skolerne i nærheden. Vi skulle have haft en 
befalingsmand indkvarteret men slap, da 
der på nabogården, min fars barndoms
hjem, blev plads til en halv snes stykker. De 
residerede i et stort hjørneværelse, som 
de havde delt op med 2-3 brædder på høj
kant. Inden for disse var der udlagt halm, 
som de sov på. Der var også tale om be
spisning af soldater enkeltvis i private hjem. 
Vi talte med soldaterne, så godt vi nu 
kunne, der var tale om ganske almindelige 
mennesker. Hos vor nabo var der bl.a. ind
kvarteret to underofficerer, Becker, der var 
en kedelig tysker og Mowald, der var fra 
Tjekkoslovakiet og et venligt menneske. 
Efter krigen ville han ikke hjem til kom
munisterne men lod sig hverve til den fran
ske fremmedlegion. Han skrev flere gange 
til os fra Indokina, det senere Vietnam, ind

til han formentlig er omkommet. Lederen 
på egnen var stabsfeldwebel Franz Hahn 
med tre stjerner på skulderen (hvorfor vi 
kaldte ham 'Dreistern'), som vi kendte ud
mærket. Han kom ofte om aftenen hos vor 
nabo og skulle høre nyhederne på radioen 
fra BBC. Det var givetvis strafbart både for 
os og måske mest for ham, men sådan var 
forholdene. Han var fra Wien, hvor han ef
ter krigen slog sig ned som skrædder. Hans 
mindreårige nevø Manfred, hvis far var fal
det i Rusland, kom efter krigen i adskillige 
år på sommerferie hos vor nabo, min faster 
Oliva.

Vi mærkede egentlig mest til krigen, når 
vi om natten lå i vore senge og kunne høre 
de engelske bombemaskiner passere på 
vej til Tyskland. De valgte ofte ruten, der 
passerede over os. Det lød som en ensfor
mig og langvarig summen, hvilket jeg godt 
kan forstå, da jeg efterfølgende har fået at 
vide at der kunne være tale om mere end 
600 stk. 4-motorers Lancaster bombema
skiner ad gangen. Næste dag kom de til
bage i spredt orden. Vi kunne næppe se 
dem, da de var højt oppe, men der foregik 
tydeligvis luftkampe med tyske jagere, hvil
ket gav sig udtryk i nedfaldne tomme pa
tronhylstre. Englændernes var %omme 
messinghylstre og tyskernes 20 mm grå- 
emaljerede blikhylstre. Der faldt et par eng
elske fly ned i nærheden, og en enkelt 
bombe havde de måttet kaste på en mark 
på vejen hjemover. Vi kunne hjemmefra se 
et par meget høje master, én på Rømø og én 
på Fanø. Den på Fanø var der om aftenen 
lys i toppen på, hvorfor den blev kaldt for 
Hitlerstjernen. Der har formentlig været 
tale om tyske radarmaster. I den forbin
delse må jeg nævne de sorte papirstrimler 
med metalfolie på den ene side, som de 
engelske fly smed ned i store mængder. 
Det var efter sigende et effektivt middel til 
at vildlede den tyske radar. Det vidste vi 
ikke noget om på det tidspunkt, og vor sog
nefoged anbefalede af sikkerhedsgrunde 
befolkningen at smide opsamlede strimler 
i ajlebeholderen.
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Flyene smed også flyveblade ned, små 
hæfter med dansk tekst, der agiterede for 
den allierede sag. Endelig skal jeg nævne 
spærreballonerne, der jævnligt kom fly
vende vestfra. De havde revet sig løs i 
England og passerede nu os. Til sidst faldt 
de ned, og det imprægnerede stof var en 
lækkerbid for Enderne, der benyttede det 
til at sy vindjakker af.

På landevejen var der livlig traEk, ikke 
mindst af store lukkede lastbiler med én el
ler Elmed to store påhængsvogne på vej 
sydpå med deres last af Esk El det tyske 
marked. Det dryppede fra vognene, så ind
holdet var der ikke tvivl om. Det er impo
nerende, at disse mægtige vogntog kunne 
passere Ribe med den smalle og krogede 
hovedgade. Det kunne de nu heller ikke al- 
Ed, så forretningen Standard's ruder, der lå 
noget udsat i et sving, har måEet holde for 
adskillige gange.

Før sommerferien 1944 var jeg El op
tagelsesprøve El 1. mellemskoleklasse på 
latinskolen i Ribe. Selve prøven var be
mærkelsesværdig på den måde, at der blev 
luftalarm midt under den skriElige prøve i 
regning. Vi blev alle sendt ned i beskyttel

sesrummet i kælderen, hvor der EiEigt 
blev udvekslet synspunkter på opgaverne. 
Jeg bestod prøven og begyndte på skolen i 
august måned. I vinterhalvåret kørte jeg 
med tog de 6 km fra Hviding El Ribe for at 
komme i skole. Krigen mærkede vi her på 
den måde, at togdriften på et Edspunkt blev 
indskrænket El, at togene kun kørte hver- 
anden dag, hvorfor vi der kom med tog 
også kun kom i skole hver anden dag. 
DeKe manifesterede sig i min karakterbog, 
hvor matematiklæreren Heide P skrev: 
"De mange Fraværelser skader det i 
Forvejen noget usikre Standpunkt". Jeg 
skal her indskyde, at jeg den dag i dag tje
ner El livets ophold på grundlag af Heide 
P's inspirerende undervisning. En skønne 
dag så vi under morgensangen i syngesa- 
len to tyske ofEcerer komme spankule
rende gennem skolegården. Det viste sig, 
at der nu skulle indkvarteres Eygtninge på 
skolen. I første omgang tog de halvdelen 
og saEe hegn tværs over skolegården, men 
snart efter tog de det hele. Hereder var der 
ingen skolegang for os før efter sommer
ferien 1945. Selve togrejsen til Ribe var en 
oplevelse for sig. Togene var ode godstog,
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hvor der var spændt en passagervogn af 
ældre model på, og farten var ret lav. Et par 
gange havde sabotører sprængt skinnele
gemet væk, og man måtte skifte tog ved 
stedet.

Der var ellers indsat sabotagevagter, og 
hver morgen når vi mødte op i ventesalen 
på stationen, sad de to danske vagter, der i 
nattens løb var vandret på skinnerne fra 
Ribe til Hviding, og ventede på at køre til
bage til Ribe med samme tog som os. Vi 
var flere elever, der hver morgen mødtes 
der og hyggede os indtil toget indfandt sig. 
Jeg husker bl.a. præstens søn Gunnar, der 
var god til at skrive breve til gymnastiklæ
reren for os, når vi gerne ville fritages for 
gymnastik: "Ole bedes fritaget for gym
nastik i dag, da .../  Oles mor". Et gennem
gående tog passerede hver eftermiddag for 
sydgående med stor fart. Det var 'Piraten', 
der medførte soldater på vej på orlov i 
Tyskland.

I sommeren 1944 gik de allierede i land 
i Normandiet. Det var en glædelig begi
venhed for os, der var meget trætte af kri
gen og så frem til en afslutning. En del af 
de tyske soldater hos os blev ved den lej
lighed sendt til Frankrig. Som tiden gik, 
rykkede de allierede efterhånden ind i 
selve Tyskland. Min far havde monteret et 
turistkort fra Bådtker over Tyskland i glas 
og ramme, og hver dag blev frontlinien ind
tegnet med den tids spritpen. Vor stabs- 
feldwebel kom også og fulgte med på kor
tet. Der var ingen tvivl om, hvor det bar 
hen ad. De allierede nærmede sig efter
hånden den danske grænse. For mit ved
kommende regnede jeg med, at de ville 
passere vort område uden de større skær
mydsler. Jeg så dog for mit indre øje et par 
faldne tyskere ligge på pladsen foran 
kroen, hvor jeg havde planlagt at tage de
res revolver fra dem (jeg var meget våben- 
fikseret på den tid). Så vidt kom det hel
digvis aldrig. Den 4. maj 1945 om aftenen 
hørte vi befrielsesbudskabet fra BBC. 
Næste morgen kl. 8.00 begyndte tyskernes 
hjemmarch. Det var virkelig en march, for 
det forgik næsten udelukkende til fods. De

var ikke afvæbnede, men tværtimod fra 
starten fuldt bevæbnede. På turen sydpå 
smed de fra sig i grøfter og krat, hvad de 
ikke gad bære af udrustningsgenstande, 
såsom gasmasker, geværer, ammunition 
og lignende. Det var et eldorado for os 
drenge, der var meget interesserede i disse 
genstande. Jeg mindes endnu lugten af 
tyske udrustningsgenstande. Den var ret 
særpræget og ensartet, og måske skyldtes 
den, at der i så høj grad var tale om erstat
ningsvarer.

Der var i øvrigt flere andre folkeslag end 
tyskere. Bl.a. en del russere der var gået i 
tysk tjeneste og tilmed kvinder. Om natten 
bivakuerede de på passende steder langs 
landevejen, og vi drenge var der straks 
næste dag for at se, hvad de havde efter
ladt. Et sted fandt jeg en flot amerikansk 
kaliber 45 pistol. Russeren der havde efter
ladt den havde dog desværre smidt selve 
løbet et andet sted.

Den 5. maj kom der en lastbil og afhen
tede min far. Vi stod ude ved landevejen og 
iagttog de hjemdragende tyskere. Han fik 
lov til at hente lidt toiletgrejer og blev ellers 
placeret på ladet af lastbilen. Her befandt 
sig i forvejen et antal personer, hvoraf de 
jeg kendte var husmænd, der bl.a. havde 
arbejdet for tyskerne med befæstningerne 
ved havet. De blev bevogtet af en politibe
tjent i uniform med en løs revolver stukket 
i bæltet samt nogle civile med friheds
kæmperarmbind. De blev fragtet til Ribe, 
hvor min far i første omgang blev indkvar
teret i en skurvogn for efter et par dages 
forløb at blive overført til internering på 
Klubbens Hotel.

Efter 14 dage kom han i det lovpligtige 
grundlovsforhør, der skal afholdes inden 
24 timer efter anholdelsen. Herefter blev 
han løsladt. Han var ansat som snedkers
vend på det stedlige statslige sindssyge
hospital, men de måtte ikke beskæftige 
ham, så længe han var under mistanke. 
Efter flere måneders forløb kom hans sag 
for retten, og han blev straks frikendt.

Han kunne nu igen arbejde for staten og 
Hk også erstatning for tabt arbejdsfortje-
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neste. Hvad han egentlig var anklaget for, 
ved jeg ikke, men det foriød, at vor loge
rende på 1. sal - en søn af den lokale land
betjent - havde angivet ham for at skulle 
have forbudt ham at lytte på BBC, hvilket 
var ret utroværdigt, al den stund, vi selv 
helt åbenlyst gjorde det. Vor logerende 
sprang lige som mange naboer i dagene ef
ter den 4. maj ud som frihedskæmper med 
armbind. Jeg har nu ikke hørt om andre af 
deres bedrifter end indsamlingen af disse 
'stikkere'.

Denne episode har ikke kunnet undgå at 
præge mit syn på de såkaldte frihedskæm
pere.

Min far talte naturligvis med de tyske 
soldater. Han havde som sønderjyde været 
preussisk soldat i 6 år og deltaget i den tør
ste Verdenskrig, hvor han de sidste 4 år 
havde uddannet rekrutter i Slesvig. Jeg 
husker bedst en lejlighed, hvor han gik 
over på marken overfor sit værksted, hvor 
en tysk gefreiter var i færd med at give sine 
soldater en gevaldig stroppetur, og gav 
samme gefreiter en voldsom opsang med 
et sprogbrug på tysk, som jeg ikke rigtigt 
kendte.

Der var mig bekendt ingen nazister eller 
personer med særlige sympatier for tys
kerne i vort sogn. Den eneste jeg kender til 
var højspændingsværkets liniemester fra 
Skærbæk, der ofte kom forbi i sin borde- 
aufarvede Opel Kaptitan med gasgenera
tor. Han standsede ofte op ud for min fars 
værksted og var inde og snakke med ham. 
Hvad de talte om. ved jeg ikke, men de var 
ret højrøstede, så det har formentlig været 
politik. Han havde to sønner der var tyske 
soldater, hvoraf han i hvert fald mistede 
den ene.

Det undrer mig i øvrigt, at man i dag ta
ler om 'Nazityskland', når man taler om 
Tyskland i krigens tid. Som om det var et 
særligt folkefærd, der levede i landet deng
ang. Det var det ikke. Det var Tyskland og 
almindelige tyskere på godt og ondt, der af 
egen fri vilje havde valgt deres ledere.

På sin vis passede det mig godt at min far 
var på 'ferie' i 14 dage. Han havde næppe

set gennem fingre med de ikke helt ufar
lige ting, vi drenge tog os for. Vi blev hur
tigt de rene sprængstofeksperter. Vi skilte 
tallerkenminer, mortergranater, kanonam
munition og andet ad for at få fat i indma
den.

Vi kendte betegnelsen på det meste - 
TNT trotyl, tetryl o.s.v., kraftige sager, som 
vi brugte til at frembringe nogle store brag 
med. De røde mortergranater, der lå i æs
ker med 3 stk., skruede vi tændsatsen af og 
brændte indmaden (trotyl) ud af på et bål, 
så de kunne bruges til 'pynt'.

Kanonammunitionen var egentlig den 
bedste med hensyn til indhold. Den fand
tes i beholdere med 4 stk. i hver og så ud 
som store geværpatroner, 50-60 cm lange. 
Vi spændte projektilet fast i en skruestik, 
og så var det let at vrikke det løst - patronen 
var af messing. Indmaden i patronerne be
stod af en pose sortkrudt samt nogle 
stænger stangkrudt (røgsvagt krudt). Det 
var lige noget vi kunne bruge til vort hjem
melavede fyrværkeri. Der var heller ikke 
mangel på skydevåben af enhver art med 
tilhørende ammunition. Jeg var f.eks. i be
siddelse af flere geværer og en 7,65 mm pi
stol (som 13-årig).

Underligt nok var der ingen der kom til 
skade i forbindelse med denne aktivitet, 
der i øvrigt gradvis formindskedes, indtil 
den efter nogen tid helt forsvandt til fordel 
for andre interesser.

Vi så ikke meget til allierede soldater, 
men nogle få englændere kom dog forbi de 
første dage efter den 5. maj i deres jeeps og 
holdt ind på kroen for at få en øl. Vi drenge 
var på pletten og sikrede os deres autogra
fer. Det undrede os meget, at de var så 
interesserede i de danske piger, der indtil 
for få dage siden havde hygget sig med de 
tyske soldater.

Dette er nogle få og spredte erindringer 
fra krigens tid. Jeg husker mange flere de
taljer, men de har næppe almen interesse, 
så for at det ikke skal blive for trivielt, stop
per jeg her.
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Beretninger fra seks modtagere af Frode Schons Legat
Beretningerne er tidligere bragt i Katedralskolens årsskrift 2004

Living in a world heritage site
Mit femte studieår på vejen tii at blive arki
tekt tilbringer jeg i Edinburgh.

Opført i et landskab af uddøde vulkaner 
må Edinburgh betegnes som en af Europas 
smukkeste hovedstæder, og det er da hel
ler ikke uden grund, at størstedelen af byen 
er inkluderet i UNESCO's World Heritage 
List. Den karakteristiske middelalderbydel 
med den dominerende borg troner over 
byen og vidner om Edinburgh's storhedsti
der, og 1800-tallets gader og bygninger for
tæller om byens handlekraftige mænd og 
dygtige arkitekter.

Dette er det rigtige sted at studere 
'Architcture and Architectural Conser
vation', for når det drejer sig om at værne 
om sin kulturarv, kan Skotland kun stå som 
et forbillede.

En af de vigtigste faktorer i vores byer er 
vores bygninger, vores bygningsarv. Disse 
er byens identitet, beviset på dens op- og 
nedture og historien om de generationer, 
der har skabt den. Hvad stiller man op med 
denne bygningsarv, når den forfalder, og 
hvordan bygger man nyt til, på, omkring og 
ved siden af den - det er, hvad jeg studerer.

Fire år på Arkitektskolen i Aarhus har gi
vet meget, har formet mit syn på rumlighed 
og arkitektur, på kreativitet og arbejdsme
toder og på æstetik og formgivning. Men 
arkitektstudiet er også en uddannelse, der 
de sidste år har lidt under regeringer, der 
ikke sætter kultur højt på prioriteringslis
ten. Dette sammenholdt med en stor ar
bejdsløshedsprocent gør, at de studerende 
i højere grad må målrette og udnytte deres 
studietid for i en jobsøgningssituation at 
kunne skille sig ud fra mængden. Dette var 
nogle af motivationerne for gennem sko
lens ERASMUS-program at ansøge om et 
års ophold på en arkitektskole i udlandet. 
Valget faldt på ECA, School of Architecture 
i Edinburgh, der kunne tilbyde et studie, 
der supplerede min uddannelse med det, 
jeg havde savnet på min skole i Danmark.

Jeg er i skrivende stund i fuld gang med 
studiet herovre. Studieformen er en del an
derledes end den, jeg kender fra arkitekt
skolen i Danmark, hvor hovedvægten bli
ver lagt på den kreative side af faget. Her 
får jeg banket den teoretiske del fast gen
nem forelæsninger, feltarbejde, ekskursio
ner og vigtigst af alt, gennem skriftlige af
leveringer. Denne del er vigtig, når man har 
valgt en gren af faget, der beskæftiger sig 
med restaurering, by- og bygningspleje. 
Det er af stor betydning som arkitekt at 
kende sit lands historie og sine bygningers 
stilhistorie, at gøre sig klart, hvilke værdier 
man vil tillægge sin bygningsarv, at vide, 
hvordan man behandler forskellige materi
aler, når disse forfalder, at have en klar 
holdning til, hvordan man skal bygge nyt 
op af det gamle, og at have en æstetisk og 
kreativ sans til at føre det ud i livet.

Skotland har foruden selve studiet budt 
på en del andre oplevelser. Landet har en 
storslået natur, der er vidt forskellig fra egn 
til egn og fra kyst til kyst. Det er billigt at 
leje bil og med en modig chauffør, der tør 
køre i den "forkerte" side af vejen, er der 
masser af interessante udflugtsmål til 
borge, søer, øer og ikke mindst landets 
mange whiskydestillerier.

Det er en udfordring både på det per
sonlige og på det faglige plan at tage et år til 
udlandet for at studere. På det personlige 
plan har jeg mødt mennesker fra hele ver
den, der ligesom jeg har valgt at studere i 
Edinburgh, og for første gang har jeg prø
vet selv at være udlændingen, der må 
kæmpe lidt hårdere for at opnå den re
spekt, man ellers altid har taget for givet. 
Det er en udfordring at få tingene til at 
køre, når man befinder sig i en klasse, hvor 
80% ikke er fra Skotland, men fra steder så 
forskellige som Indien, Jamaica, 
Grækenland, Spanien, Stor Britanien og 
Danmark. Men det er en udfordring, man 
kan tage med sig og bruge fremover.
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På det faglige plan har jeg ud over at 
blive bedre til engelsk for hver dag, der går, 
fuldt ud fået indfriet mine forventninger 
om et velorganiseret og dybdegående stu
dieforløb, der kun vil gavne mig i mit videre 
virke som arkitekt.

Et ophold som dette er ikke billigt, og jeg 
vil gerne takke legatbestyrelsen mange 
gange for tildeling af Frode Schons legat, 
der i høj grad har bidraget til at gøre op
holdet muligt.

CaTTM'Ho A%ye

State University of New York 
at Stony Brook, USA
Det mest intense, udfordrende og lærerige 
semester i mit studenterliv. Sådan var mit 
studieophold ved State University of New 
York at Stony Brook, USA, en (ameri
kansk) smuttur fra Manhatten. Fra august 
til jul 2003 supplerede jeg mine studier i 
statskundskab ved Aarhus Universitet med 
et ophold ved et af USA's førende politolo
giske institutter inden for mit interesseom
råde, og her 8k jeg virkelig udvidet min ho
risont. Fagligt har jeg fået et andet syn på 
både mine egne færdigheder og den under
visning og forskning, der foregår ved insti
tuttet i Århus. Personligt har jeg oplevet det 
fascinerede ved at dumpe ned i et andet 
land og blive en del af hverdagen hos mine 
nye studiekammerater og professorer.

Jeg vil her forsøge at give et kort indtryk 
af mine oplevelser -  og de kan sagtens op
fattes som en opfordring til andre af 
Katedralskolens elever til senere at drage 
til USA eller andre steder som led i deres 
videregående uddannelse.

Mit vigtigste motiv til at arrangere et stu
dieophold i USA var, at jeg gerne ville for
dybe mig fagligt. På amerikanske universi
teter arbejder mange af verdens førende 
forskere inden for det område, der har min 
særlige interesse, nemlig hvordan vi som 
almindelige borgere danner og ændrer vo
res politiske holdninger og opfattelser. 
Derfor var det oplagt at søge til et institut, 
der har sin særlige styrke der, selv om det 
gav en del mere arbejde med tilrettelæg

gelsen, end hvis jeg havde valgt en af de 
studieaftaler. Aarhus Universitet tilbyder. 
Samtidig skulle jeg selv betale alle udgifter 
inklusive studieafgifter, så støtten fra Frode 
Schons legat, Danmark-Amerika Fondet og 
andre faldt på et knastørt sted.

Jeg faldt ret hurtigt til på campus i Stony 
Brook. Universitet ligger i en lille by på 
Long Island, så meget af mit liv foregik på 
selve universitetet. Her ankom jeg sammen 
med de 11 nye studerende på instituttets 
ph.d.-program i Political Science og Sk lige
som dem kontor på instituttet, så jeg hur
tigt blev en naturlig del af studentergrup
pen. Jeg oplevede stor åbenhed og 
interesse fra mine amerikanske medstude
rende. Vi gik sammen på opdagelse i New 
York city, tog til stranden og på bar, de ar
rangerede fødselsdagsfest for mig, og se
nere på efteråret var jeg hjemme SI 
Thanksgiving hos en af dem. Nogle af pro
fessorerne inviterede os studerende på 
grillfest hjemme i haven eller på udflugt 
med deres sejlskib.

I hverdagene, der godt kunne strække 
sig SI hele ugen, var det dog selve studiet, 
der dominerede. Jeg fulgte tre fag, der 
handlede om poSSsk psykologi, amerika
nernes værdier og holdninger samt masse
kommunikation og holdningspåvirkning. 
Fagene var på ph.d.-niveau, så arbejdspres
set fra store mængder pensum og et hav af 
skriftlige opgaver var heftigt. Til gengæld 
føler jeg, at jeg har fået et meget stort ud
bytte. Samtidig oplevede jeg en intens og 
engageret studiekultur. Professorer og stu
derende arbejdede tættere sammen og 
lagde ofte mere hjerteblod i undervis
ningen, end jeg kender det fra Danmark. 
Opgaverne gik ofte ud på at få gode ideer 
og foreslå nye undersøgelser, og som stu
derende var det stærkt motiverede at op
leve, at underviserne var meget åbne for de 
studerendes bidrag. Vi diskuterede livligt 
hinandens faglige projekter og kæpheste, 
og der kunne godt brede sig en lille jubel 
fra et kontor, når en statistisk analyse ud på 
natten endelig var lykkedes.
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Jeg kan bedst sammenfatte månederne i 
USA som meget intense. Fagiig begej
string, arbejdspres, forventningen tii at 
møde nye mennesker, bevidsthed om hvad 
kæreste, famiiie og venner betyder - ait var 
mere intenst. Mit studieophold er også en 
vigtig del af fundamentet for, at jeg nu er 
optaget som ph.d.-studerende ved Institut 
for Statskundskab i Århus, hvor jeg arbej
der videre med mange af de emner, jeg 
blev introduceret til i USA Jeg har desuden 
holdt kontakt med både undervisere og 
studerende fra Stony Brook, og i sommer 
mødtes jeg med nogle af dem og fik besøg 
af en i Århus. Min bedste opfordring til an
dre studerende skal være, at det bestemt er 
alle anstrengelserne og frustrationerne 
værd at arrangere et eller flere semestres 
studieophold i udlandet. Hvis du savner in
tensitet og udfordringer på dit studium, så 
tag ud!

En specialevandring i Italien
Jeg så en gang et interview med Peter 
Seeberg i ljernsynet, hvor han talte om lit
teraturen. Jeg hæftede mig især ved én sæt
ning, nemlig, at litteraturen ifølge Seeberg 
er noget, som man må gå frem. Han mente 
nok, at når man skriver historier, som 
Seeberg selv gjorde, så er det nødvendigt 
at lade ideerne blive til efterhånden, som 
man får dem, når man går rundt i verden. 
Jeg skriver ikke historier som Seeberg, 
men har alligevel tilladt mig at bruge hans 
råd om, hvordan litteraturen kan blive til. i 
forbindelse med mine studier.

Jeg har gået mit speciale frem i Rom. 
Det har været en lang vandring. Jeg har 
skrevet et speciale om en italiensk digter, 
Giacomo Leopardi, 1798-1837, som ikke er 
særlig kendt og næsten ikke oversat i 
Danmark. Det har været meget væsentligt 
for mig at kunne studere Leopardi i Italien 
og have kontakt med en fremtrædende 
Leopardi-forsker, Claudio Colaiacomo, som 
er ansat ved Roms universitet. Taget i be
tragtning, at Colaiacomo ikke er i besid
delse af en computer og aldrig har skrevet

en mail, ville en kontakt med ham fra 
Danmark have været umulig. Jeg er lykke
lig for at have kunnet opsøge ham og lø
bende bevare kontakten med ham. Derfor 
takker jeg Frode Schon og hustru Valborg, 
født Windfelds fond, eftersom den økono
miske støtte derfra har bidraget til at gøre 
mit ophold i Italien muligt.

Et speciale kræver inspiration. En inspi
ration, som jeg altså har hentet ved at gå i 
Leopardis fodspor. Det har ikke været uvæ
sentligt at følge ham som digter, besøge 
hans barndomshjem og studere hans hånd
skrifter. Sidstnævnte har spillet en særlig 
rolle for nogle af temaerne i mit speciale. 
Jeg har skrevet om erindringsbegrebet i 
Leopardis forfatterskab. For at forstå 
Leopardis erindringsbegreb har det været 
nødvendigt at sætte mig ind i hans omgi
velser. Ja, være i dem for en tid. Derfor har 
jeg også besøgt Recanati, Leopardis fødeby, 
som ligger ved Adriaterhavet i Mellem- 
italien. Der står barndomshjemmet som 
museum. Biblioteket, Leopardi studerede i 
(allerede da han var 10 år gammel mes
trede han græsk, latin og fransk. Kendte 
kulturerne og litteraturen og begyndte selv 
at skrive filologiske arbejder), er stadig in
takt. Byens atmosfære er præget af, at en 
stor digter (og Leopardi ér stor i Italien. 1 
lige så høj grad del af pensum i de italien
ske skoler som Dante, der er mere kendt 
herhjemme) har boet og skrevet der. Det 
lever byen højt på. Fragmenter fra 
Leopardis mange digte er i egentlig for
stand mejslet ind i Recanatis mure og klok
ketårne, og når man går i gaderne, følger 
poesien derfor med. Dét at stifte bekendt
skab med de geografiske omgivelser og 
forsøge at forstå en digters særlige væsen 
og vilkår har givet mit speciale en ekstra di
mension. At have mulighed for at opsøge 
steder og håndskrifter, hvor en historie vit
terlig fortælles, er en oplevelse. På den 
måde bliver et studieophold til en opdagel
sesrejse, som man inspirationsmæssigt si
den kan trække på og skrive indirekte om. 
På den måde går man et eller andet frem, 
som man ikke kan gøre, hvis man bliver
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siddende hjemme. Derfor opfordrer jeg 
alle tii at tage på et studieophold, hvis det 
er muiigt. Frode Schon og hustru Vaiborg, 
født Windfeids fond kan for alie studenter 
fra Ribe Katedraiskoie, sådan som jeg har 
oplevet det, være et første skridt på vejen i 
realiseringen af en rejse ud i verden. Det er 
et privilegium. Tak for det.

ioMfse Dorthea

I praktik på FN missionen i New York
Efter 7 hjemlige semestre på statskund
skabsstudiet i København var det med stor 
spænding, jeg så frem til at komme til ud
landet i foråret 2003. Jeg skulle på et halvt 
års meritgivende praktikophold for at del
tage i det daglige arbejde på Udenrigs
ministeriets Mission (ambassade) ved FN 
i New York. Sammen med en fuldmægtig 
skulle jeg følge og indberette om arbejdet 
i FN's Sikkerhedsråd. Det internationale 
politiske setup kunne ud fra en rent faglig 
vinkel ikke være meget mere spændende. 
Op til min ankomst i begyndelsen af fe
bruar 2003 havde USA og Storbritannien 
raslet mere og mere med sablerne over for 
Irak, og det blev nogle spændende uger op 
til krigen brød ud i marts.

Generelt havde arbejdet en ret journalis
tisk karakter, hvor det gjaldt om at opholde 
sig i Sikkerhedsrådet eller i de tilstødende 
lokaler for delegerede på mødedage, og så 
notere hvad de enkelte lande mente. Det 
interessante var naturligvis, om nogen 
lande ændrede holdning til de sager, som 
Rådet behandlede. Mange andre lande 
havde også praktikanter til at lave dette ar
bejde, så vi var en lille jakkesætklædt 
horde, der summede rundt, delte informa
tioner og i det hele taget følte os meget vig
tige og diplomatagtige (uden atvære det...).

AngeM Mærf åoM
Et af opholdets store øjeblikke var, da 
Powell, Fischer, Villepin og de andre uden- 
rigsministre/ambassadørers mødtes i 
Sikkerhedsrådet, hvor der blev fremlagt 
såkaldte beviser for Iraks masseødelæg
gelsesvåben. Som delegerede Sk vi hl disse

møder pladser på Slskuerrækkerne, og det 
var naturligvis en meget stor oplevelse at 
overvære.

Udover det alvorlige element i en mulig 
forestående krig var der også plads SI hu
moristiske drillerier i talerne, hvilket løs
nede stemningen op. For eksempel Siføj
ede Ruslands udenrigsminister i 
slutningen af sin tale, at det på mødedagen 
jo var ValenSnes Day, hvor unge som regel 
forlover sig - og derfor havde rådet alle 
grunde til at besluSe sig til at "make love, 
not war"! Selvom både Valentine-skikken 
og 1968-citatet stammer fra USA, gjorde 
argumentet som bekendt ikke det store 
indtryk på den amerikanske delegaSon...

Fra korridorerne i Sikkerhedsrådet 
gjorde jeg desuden en helt anden og mere 
obskur betragtning. Ved toiletbesøg i ge
makkerne omkring Sikkerhedsrådet be
mærkede jeg nemlig, at mange af de Sne 
herrer i diplomatiet forlod pissoiret uden at 
vaske hænder -  det var da simpelthen for 
ulækkert! Tænk lige på det næste gang I 
ser dem i TV...

EM 6y Mif ofer sæ&'HM/i'ge 
Byen New York viste sig imponerende og 
livlig - ligesom man kender det fra Elm. 
Bygningerne var enorme og butikkerne 
næsten altid åbne. Jeg var heldig at få et 
godt værelse i den charmerende bydel 
Chelsea på den sydvestlige del af 
Manhattan. Området havde mange barer, 
restauranter, kunstgallerier og ikke mindst 
hyggelige byhuse fra midten af 1800-tallet 
på 4-6 etager. De mange huse sørgede for, 
at der var liv i kvarteret om aftenen i mod
sætning til de moderne skyskraber områ
der, hvor de mange kontorer gør, at byde
lene er uhyggeligt forladte om aftenen.

New York var også terrortrusler, vidtgå
ende sikkerhedsforanstaltninger og ikke 
mindst igen og igen mødet med begrebet 
terrorbegrebet Binladenism! Men i det 
store hele synes jeg ikke, at det påvirkede 
min hverdag udover få nervøse strøtanker, 
når jeg bevægede mig rundt på de mest be
færdede metrostationer.
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Dagligdagen i New York byder desuden 
på strengt overholdte rygeforbud på bl.a. 
de fleste restauranter - og også på en næs
ten ligeså hård budgetpolitik for New York 
Citys kommunale budget. Skattestigninger 
er for kommunalpolitikere på genvalg en 
by i Rusland, og så måtte man i stedet bide 
i det sure æble og spare 4 mia. dollar. Det 
skete ved f.eks. at slukke lysene på de be
rømte broer ind til Manhattan og ved ikke 
at reparere huller i vejene på op til 30 cm's 
dybde! Det var lidt absurd at opleve, at 
man i et så rigt bymiljø kan få sig til at 
spare så meget på standarden.

Awåaæaåørffpe! og Fraåe ScMw 
En af de sidste oplevelser New York bød 
på, var en gestus fra den danske ambassa
dør på FN-missionen. Repræsentationens 
Ure praktikanter blev nemlig på skift invi
teret med til en ambassadørmiddag i den 
luksuriøse embedsbolig. Elevatoren åb
nede direkte ind til lejligheden, der med 
nogle af New Yorks dyreste kvadratmeter 
lå på 5th Avenue med udsigt ud over 
Central Park. Aftenselskabet var lige så 6nt 
med ambassadører med fruer fra 7 lande. 
Hele arrangementet blev afviklet efter en i 
forvejen nøje fastlagt tidsplan, og det var en 
sjov oplevelse at deltage.

Og når vi nu er ved ambassadører i New 
York, så vil jeg lige bemærke, at legatstif
teren Frode Schon også engang i sin kar
riere havde den stilling. På et tidspunkt i 
mine studier gik det op for mig, at Schon 
som ung ambassadesekretær i Berlin i 
1940 havde været i orkanens øje på et af de 
absolut mest kritiske tidspunkter i nyere 
dansk historie. I en lærebog om tekstfrem
stilling fandt jeg nemlig følgende uddrag 
om en flyvetur fra Berlin til København 4. 
april 1940:

"Fra åew åaps&g åelepaffop s%s!e ep speci
alere?; fegaffopsseee&BrFroåe SclMM, %orf 

07 FlagPapep 7ep:pefpp/po?- af Må e/fer- 
PM'ååagsp?as%lpew 07 FpAgp!:ar?!. Afgå s:g 1 
åep a/låseåe eré?*p:appe Paråe Pap ep f%å- 
¿¡erelpfpg 07 regerfpgep 7...7 De! Mep ep 
AåråFyrefar De!s!ar?peåe, ogåep slare 7...7

/apc^ep?MasP!we Aoppeåe 1 iM/UMåleme 7—7 
Flere passagerer Mep !%/?syge. ScAap %apåe 
a%åef a l !æp%e på epå al lægge 7%ær%e 07 
TMgåpassagererMg.

Nå, åel Aaråe /o deller :PPe sagl %a?M po- 
gel, selp pp: ep a/åep? Papåe præseplere! s:g 
saw a Pilsral Glelp pra FerO'p -  såp?æpå l^Pe 
epgapg, lipls Aap Papåe 7ragl sip nglige lllel 
og sagl.' Afapor Glelp pra FerleAarg...

Aiapåep p?eå aåparslew og Piapåep, åer 
skalle leåe apgreåel på Dap?wa?*Ps Popeå- 
slaå, saå 1 saPiPie plypePiasPlpel"

Så Frode Schon er blevet foreviget. Ikke 
blot i kraft af sit hjælpsomme legat til stu
denter fra Katedralskolen, men også i læ
rebøger på de højere læreanstalter og ved 
at udfylde sin egen lille plet i Danmarks
historien!

Ferie! Dops C/irfsfewsep

Redegørelse for studieophold 
i Cambridge, England, 2 0 0 3  2 0 0 4
I forbindelse med udarbejdelsen af mit spe
ciale om engelsk fremmedsprogsindlæ
ring- og undervisning har jeg haft et fan
tastisk udbyttesrigt studie- og prak
tikophold på Bell Language School i 
Cambridge, England.

Jeg flyttede til Cambridge i April, 2004 i 
en typisk engelsk topersoners-lejlighed, 
som jeg fandt straks efter ankomsten. Det 
var umuligt at finde noget billigt at bo i pga. 
huspriserne i Cambridge, og jeg var meget 
taknemmelig for støtten fra Ambassadør 
Frode Schøn og Hustru Valborg, født 
Windfelds Fond.

På min ny erhvervede cykel navigerede 
jeg mig frem mellem røde dobbeltdækker
busser og udforskede alle hjørner af det 
forårsblomstrende Cambridge. Jeg fik de 
praktiske ting på plads, såsom adgang til 
universitetsbibliotekerne, hvilket krævede 
både dokumentation fra min speciale-vejle
der og et interview. Jeg benyttede mig af 
Center for Anvendt Lingvistik samt det 
store Cambridge Universitetsbibliotek. 
Resourcerne i Cambridge var helt fantas
tiske.
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Mit forskningsprojekt drejede sig om 
fremmedsprogstilegneise (Second Lan
guage Acquisition) af engeisk fra et psyko- 
logisk-kognitivt perspektiv med udgangs
punkt i de engelske EFL-sprogskoler 
(English as a Foreign Language), hvor 
gruppen af studerende, har forskellige mo
dersmål.

Projektet fokuserede mere specifikt på 
tilegnelsen af grammatiske strukturer. 
Forskning i psykolingvistik har vist, at 
formfokuseret undervisning virker bedst, 
når denne undervisning fokuserer rent på 
forståelsen af strukturen og i begyndelsen 
overhovedet ikke inddrager nogen pro
duktion (skrive/tale) af strukturen. Denne 
undervisningsmetode bliver kaldt "Pro
cessing Instruction", og er nærmest det 
modsatte af traditionel EFL sprogunder
visning i dag, som fokuserer mest muligt 
på produktion (output) af den grammatiske 
form der skal tilegnes.

I mit projekt undersøgte jeg nogle af 
disse psykolingvistiske sprogtilegnelseste
orier og sammenlignede effekten af de to 
undervisningsmetoder ved at udføre nogle 
empiriske undersøgelser på Bell Language 
School. Skolen bakkede 100% op om pro
jektet, og både lærere og studerende var 
meget samarbejdsvillige og gav mig en 
masse informationer ud over selve under
søgelserne. Jeg havde to forskellige test
hold som fik forskellig undervisning 
("Processing Instruction" og 'Traditional 
Instruction") i de samme grammatiske 
strukturer. De studenrende blev testet før 
og efter instruktionen og øvelserne i både 
tale- og skriveproduktion, samt læse- og 
lytteforståelse. Undersøgelserne i mit pro
jekt viste, at traditionel produktionfokuse
ret undervisning havde den bedste effekt 
på tilegnelsen af de grammatiske struktu
rer, men at effekten af "processing in
struction" bestemt ikke skal undervurde
res, når det kommer til undervisning i 
sprog for begyndere med forskellige mo- 
dersmaal.

Jeg besluttede i december at blive i 
Cambridge og skrive specialet færdig, da

det var her, jeg havde mine informationer 
ved hånden.

Opholdet i Cambridge var uundværligt i 
forbindelse med dette projekt, da det gav 
mig mulighed for at udføre de empiriske 
undersøgelser på en autentisk EFL sprog
skole. Med et speciale inden for anvendt 
lingvistik var opholdet en enestående 
chance til at forene fremmedsprogsteori 
med undervisningspraksis. Specialet blev i 
høj grad et meget praktisk projekt, så snart 
jeg kom til England - og det gode samar
bejde med Bell Language School har ¡øv
rigt resulteret i, at jeg denne sommer er 
blevet tilbudt arbejde på skolen som sprog
underviser.

Opholdet i Cambridge har givet mig vi
den, erfaring og åbnet døre for nye mulig
heder i fremtiden, og jeg takker mange 
gange, for den økonomiske støtte. Det var 
en virkelig stor Snanciel hjælp at få legatet 
fra Frode Schøns fond, og det ville have 
været svært at gennemføre opholdet uden 
denne hjælp, derfor, endnu engang, tusind 
tak.

Université de Paris Nanterre (Paris X)
Et studieophold i udlandet begynder, som 
alle ved, lang tid før selve afrejsedagen 
med en række forestillinger om. hvad en 
sådan tur skal bringe. Det gjorde mit stu
dieophold også. Øverst på dagsordenen 
stod en mindre afhandling, som blev afle
veret 1. februar 2004 med titlen "Meta
forens erkendelsespotentiale". Mit projekt 
bestod i at undersøge forholdet mellem 
sprog og verden, og herunder hvilken ind
flydelse metaforen har på vores forståelse 
af verden og den placering, vi har i den. 
Opholdet i Paris skulle hjælpe mig til 
større franskkundskaber, så jeg var i stand 
til at læse to store postmoderne franske fi
losoffer - Jacques Derrida og Paul Ricoeur 
- som har beskæftiget sig indgående med 
emnet.

Da afhandlingen som sagt havde højeste 
prioritet, kom den i mange henseender 
også til at bestemme opholdets forløb, og
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jeg ankom til Paris med en forventning om 
at skulle studere på fuld tid. Med det fran
ske bureaukrati in mente er det vist ikke 
svært at forestille sig, hvordan det hurtigt 
blev til overarbejde. Den første måned gik 
med indmelding på universitetet og lejlig
hedssøgning, så da jeg endelig havde fået 
installeret mig i mit nye "hjem" (på 30. 
etage med udsigt over hele Paris!), havde 
papirerne allerede hobet sig op på mit el
lers ubrugte skrivebord.

Men selvom afhandlingen optog det 
meste af min tid, var der dog stadig tid til at 
opleve Paris. Jeg var indskrevet på 
Université de Paris-Nanterre (Paris X), 
hvor jeg havde undervisning 3 dage om 
ugen. Derudover fulgte jeg et kursus på 
Université de Paris VM Denis Diderot og 
nåede at opleve en enkel forelæsning på 
EHESS (Ecoles hautes des etudes Sciences 
sociales).

Fritiden gik med at opleve det kultur
mekka, Paris er. Her oplevede jeg genta
gende gange iransk kø-kultur. Ligesom 
metroen altid er fyldt til bristepunktet, må 
man også påregne "kø-tid" inden et mu
seumsbesøg. Men da franskmændene be
sidder noget nær stoisk ro, når de står i kø, 
får det at stå i kø nærmest karakter af en 
hyggelig pause i den ellers stressede hver
dag. Og dette gælder vel at mærke ikke

kun for køen ved museet men også ved 
biblioteket og i supermarkedet. Så skal 
man sige noget positivt om det franske bu
reaukrati, kan man sige. at det har lært be
folkningen at acceptere den konstante ven
tetid og at udnytte den på bedste vis ved 
f.eks. altid at have en bog ved hånden.

Men det mest charmerende træk ved 
Paris er nu byens café- og restaurant-miljø. 
Her er der altid en tjener for meget på ar
bejde, så der er tid til at tale med kun
derne. Cafélivet er en mere integreret del 
af franskmændenes hverdag, end tilfældet 
er for danskerne, så stemningen er også 
langt mere afslappende. Cafeerne er på en 
helt anden måde indrettet efter, at mange 
kommer for at læse deres medbragte bog, 
for at læse dagens avis eller for at hænge i 
baren og debattere alt fra små hverdags
ting til hele verdenssituationen med hin
anden.

Det har været en helt uforglemmelig op
levelse at prøve at bo og studere i Paris for 
en periode. Mange tak til Frode Schon og 
hustru Valborg, født Windfeld's Fond, der 
gav mig muligheden for at læse ved 
Université de Paris-Nanterre i 5 måneder 
parallelt med udarbejdelsen af min afhand
ling.

7Ywa CAnstewsew

RESTAURANT

Stedet hvor man spiser godt 
- og biiiigt.
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R l b e - f b l k  ved redaktøren
Carlo Berntsen som i en menneskealder 
har boet i Puggårdsgade er fyldt 80 år. Han 
har i alle årene ernæret sig som kunstner 
og hans biHeder pryder mange Ribe-hjem. 
Han har også udført større udsmyk
ningsarbejder på Glostrup hospital og 
vejen Gymnasium. Nogle af hans store stof
tryk billeder hængte i mange år i Ribe 
Amtsgårds trapperum.

Martin Schack som har været en flittig og 
skattet gæst i Ribe som jazzpianist ved 
mange lejligheder, har i efteråret været i 
Kina med sit band og han har samtidig 
gæstet Japan.

Egon Adelhardt Nielsen har fejret 40 års 
jubilæum som ansat i familiefirmaet "Frem 
Sodavand" De seneste 29 år har det været 
som direktør. Sodavandsfabrikkens pro
dukter er kendt over det ganske land, uan
set at den er den mindste fabrik af den art

i Danmark. Egon og hans to brødre Palle 
og Søren har arbejdet meget med at ud
vikle fabrikkens produkter til at dække ni
cher, som de store fabrikker ikke kan 
dække. For eksempel har de udviklet 
nogle herlige økologiske produkter.

Svend Age Thiim, bademester gennem 17 
år ved Ribe Svømmebad er fyldt 50. Han er 
vellidt og respekteret af Ribes mange 
"vandhunde" i alle aldre.

Karl Anker Hjorth er død 78 år. Han var 
i mange år afholdt gymnastiklærer ved 
Katedralskolen, som mange drengeår
gange vil huske. Han var også gennem 
mange år svømmelærer ved Ribe Svøm
mebad og har oplært talrige Ribe-børn i 
den grundlæggende teknik. Mange foræl
dre har med nogen medynk overværet de
res frysende børn blive undervist under 
ret primitive forhold dengang svømmeba-

a/et af BerMiseMS t%#er tit Awtsgar&M, søw mtaAtøfe?: M te ftå e% aaAtiow i awtet.
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det var et friluftsbad. Men de skude have 
200 meter mærket, før de måtte bade frit!

Anne Marie Brink har været ansat på 
Ribeiund i 40 år. Hun er en biandt ret 
mange 40 års jubiiiarer på Ribeiund i de se
nere år. Det er tegn på at det er en god ar
bejdsplads for de mange nye medarbej
dere, som må være blevet ansat op gennem 
1960'erne, hvor personalet blev mere end 
fordoblet -  jfr. artiklen andet sted i bladet. 
Anne Marie Brink fik på selve jubilæums
dagen en meget flot elefantorden, som hen
des "egne" børn i specialbørnehaven 
"Spiren" havde lavet til hende.

Jeppe Berndsen, student fra Katedral
skolen 2007, var den danske vinder af en 
international konkurrence i oldgræsk. 
Præmien var en rejse til Grækenland, hvor 
han sammen med vinderne fra 14 andre 
europæiske lande samt en vinder fra 
Mexico fik overrakt en håndgribelig præ
mie. Det blev en begivenhedsrig tur, der 
også omfattede et løb på det olympiske sta
dion i Athen, som Jeppe vandt!

Per Mathiesen som er tredje generation i 
Blomsterhuset i Skolegade har overtaget 
Ribe Blomster, der ligger på Seminarievej 
lige over for Kvickly. Dermed får han bedre 
kontakt til de mange, som kommer i det 
område. Men det er ikke meningen at æn

tlSE FREDERIKSEN
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dre på de to forretningers koncepter, så det 
bliver fortsat muligt i Skolegade at hente 
eksamensblomsten til sin ven/veninde, når 
huen skal sættes på.

Axe! Jul Christensen, student fra Kate
dralskolen i 1966, døde pludseligt i slut
ningen af juli 2007. Han var fra 1972 dvs. i 
næsten hele sit arbejdsliv ansat på Ribe 
Handelsskole, hvor han var en dynamisk 
og afholdt lærer. Fra 1995 var han skolens 
forstander.

I et mindeord blev der bl.a. skrevet: "Han 
var i sit arbejde præget af et lyst og positivt 
sind, et dybt engagement og af en fremsy
nethed og udadvendthed, der gjorde at 
skolen altid var på forkant med udvik
lingen. Han brugte oceaner af tid på sko
len, hvor han var det samlende punkt for 
lærerne og eleverne. Arbejdet blev udført 
med smil og uden de store armbevægelser, 
for det drejede sig aldrig om ham selv, men 
om skolens ve og vel."

Han deltog derudover i mangt og meget 
i relation til Ribes udvikling som erhvervs- 
og turistby. Altid var han parat til at træde 
til som oplægsholder, inspirator eller kom
petent og samtidig underholdende møde
leder. Han vil i lang tid blive husket i Ribe.

Anton Knudsen driver sin butik med salg 
af ravsmykker og meget andet fremstillet 
af rav i den ejendom som mange af os hus
ker som "Brøchmans Legetøj". Han har
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nok de deste kunder om sommeren, så her 
i vinterhalvåret har han fundet på forskel
lige Bf til at få kunderne ind. I julemåneden 
var der således 20 % rabat på alle varer, 
når det var regnvejr i byen, og det kan jo 
ske i december! Han har også ide om en 
anden måde at tiltrække kunder på nemlig 
100 % rabat til hver kunde nr. 100. som han 
måske vil afprøve i foråret. Til sommer vil 
han måske prøve med rabat på de særligt 
solrige og varme dage, hvor der er relativt 
få på gaveindkøb! Anton Knudsen har me
get passende kaldt sin butik "Rav i Ribe"

Hans Thimes den ene halvdel af det be
rømte makkerpar, NOF og THIMES har i 
de senere år skrevet en del salmer, som 
han har præsenteret ved forskellige lejlig
heder. Senest skete det ved Kulturnatten i 
oktober 2007, hvor der i Domkirken blev 
sunget nogle af hans salmer. De blev frem
ført af operasangeren Martin Guldberg og 
Hans Thimes fortalte lidt om sine tanker 
og de overvejelser, han havde gjort sig om 
de enkelte salmer. Det gamle makkerpar 
har i øvrigt også optrådt nogle gange i Ribe 
ved særlige lejligheder i de senere år.
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Lone Christiansen dyrlæge gennem 
mange år her i Ribe, har hesteavi som 
hobby på sin ejendom ved Farupvej. Hun 
har i sin stald fornemme varmbiodsheste, 
og soigte i september 2007 ved føl-auktio
nen på Wilhelmsborg Hestecenter, det hid
til dyreste varmblodsføl i Danmark. Det 
sorte hingstføl med hvid blis i panden, som 
blev født i april 2007, fik hammerslag ved
400.000 kr. Det lunede godt i bedriften, 
hvor stalden trængte til forbedring.

Hans Daugaard Peters, s .6 1 , er som
pensionist kommet tilbage til sin fødeby, 
hvor han nu deltager i markedsføringen af 
byen som en af de fire vægtere og som en 
af de røde turistguider. Han har en solid vi
den om Ribe i tidligere tider, som han som 
guide øser af til de mange turister, der 
efterhånden kommer her hele året rundt. 
Han er nu heller ikke bange for at ytre sig 
i den offentlige debat i Ribe, og give sine 
personlige opfattelser tilkende om dette og 
hint.

Henrik Skjønnemand har i næsten 20 år 
drevet guldsmedebutik m.m. i Mel

lemdammen 17, hvor tidligere Bentzons 
Boghandel var i mange år. Han har nu 
overtaget Bottelets forretning skråt på den 
anden side af gaden i Mellemdammen 14. 
Det lykkedes således for Børge Bottelet at 
få det maget at der fortsat er guldsmede
forretning, hvor hans bedstefar i sin tid 
startede. Henrik Skjønnemand vil fort
sætte Børge Bottelets praksis med at for
arbejde håndlavede smykker. Det har han 
nu også selv været særdeles dygtig til gen
nem de år han har været i Ribe. Und jer 
selv at besøge hans nu to forretninger, og 
se hans forunderlige smykker, når I kom
mer forbi.

Denne rubrik er et forsøg på at genoplive 
den gamle redaktør Kaj Hyphoffs spalte 
med oplysninger om personer i og fra Ribe. 
Rubrikken kan måske være af værdi for 
nogle afjer som tidligere elever med inter
esse for Ribe. Jeg vil da gerne have reak
tioner fra jer om form og indhold. Gerne 
også bidrag, som jeg dog ikke vil føle mig 
forpligtiget til altid at bringe.

HP

. . .

Generalforsamling år 2008 finder sted på Tårnborg 
i Ribe lørdag d. 23 . februar 2 0 0 8  kl. 15.00.

Næste nr. Jubilar-Service) udkommer ca. 1. april 
2008. Deadline er den 5. marts 2008.

Translokationen foregår fredag d. 27 . juni 2 0 0 8 .
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sunget nogle af hans salmer. De blev frem
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Hans Daugaard Peters, s .6 1 , er som
pensionist kommet tilbage til sin fødeby, 
hvor han nu deltager i markedsføringen af 
byen som en af de fire vægtere og som en 
af de røde turistguider. Han har en solid vi
den om Ribe i tidligere tider, som han som 
guide øser af til de mange turister, der 
efterhånden kommer her hele året rundt. 
Han er nu heller ikke bange for at ytre sig 
i den offentlige debat i Ribe, og give sine 
personlige opfattelser tilkende om dette og 
hint.

Henrik Skjønnemand har i næsten 20 år 
drevet guldsmedebutik m.m. i Mel

lemdammen 17, hvor tidligere Bentzons 
Boghandel var i mange år. Han har nu 
overtaget Bottelets forretning skråt på den 
anden side af gaden i Mellemdammen 14. 
Det lykkedes således for Børge Bottelet at 
få det maget at der fortsat er guldsmede
forretning, hvor hans bedstefar i sin tid 
startede. Henrik Skjønnemand vil fort
sætte Børge Bottelets praksis med at for
arbejde håndlavede smykker. Det har han 
nu også selv været særdeles dygtig til gen
nem de år han har været i Ribe. Und jer 
selv at besøge hans nu to forretninger, og 
se hans forunderlige smykker, når I kom
mer forbi.

Denne rubrik er et forsøg på at genoplive 
den gamle redaktør Kaj Hyphoffs spalte 
med oplysninger om personer i og fra Ribe. 
Rubrikken kan måske være af værdi for 
nogle afjer som tidligere elever med inter
esse for Ribe. Jeg vil da gerne have reak
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forpligtiget til altid at bringe.

. . .

Generalforsamling år 2008 finder sted på Tårnborg 
i Ribe lørdag d. 2 3 . februar 2 0 0 8  kl. 15.00.

Næste nr. (Jubilar-Service) udkommer ca. 1. april 
2008. Deadline er den 5. marts 2008.

Translokationen foregår fredag d. 2 7 . juni 2 0 0 8 .
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Køberen skulle udnytte retten ved at bygge 
en vindmølle på det højeste sted på 
Ladegårdsjorden, og det var der hvor 
Vejrmøllehuset ligger nu. Der blev lavet 
en kunstig banke, hvorpå møllen blev byg
get. Han skulle desuden vedligeholde 
strømslusen ved Overdammen -  den som 
vi i dag kalder Frislusen. Vejrmøllen var i 
drift op til ca. 1880. På det tidspunkt havde 
dens ejere også fået rådighed over 
Midtmøllen og Ydermøllen, så de kun 
havde brug for vejrmøllen i længere tørke
perioder med ringe vandføring i åen. De 
solgte derfor møllen, som kom til at stå ved 
Holsted Stationsby. Her brændte den en 
mørk oktoberaften i 1908 i en orkanagtig 
storm, hvor den løb løbsk. Møllebanken 
blev solgt til bygmester Jakob Daugaard 
Peters, som brugte fyldjorden til funda
ment for villaen på Kurveholmen 4.

De ældre af os kan huske at lektor 
Askgaard boede i Vejrmøllehuset, som han 
købte i slutningen af 1920'erne. Fra 1970 
har familien Sperber boet der. Det er åben
bart et hus man bor længe i!

Ribe Statsseminarium
På det seneste har Esbjerg Byråd besluttet 
at købe bygningerne, selv om man endnu 
ikke ved hvad der skal/kan være i dem. 
Der er hyret et rådgivningsfirma, som i de
cember har gennemført en omfattende 
spørgeundersøgelse blandt Ribes organi
sationer og foreninger med videre, her
under en række nøglepersoner. Der har

svirret mange ideer. En foreslår et med
borgerhus, en anden et konferencecenter. 
En tredje forestiller sig et kunstakademi.

Seminariet blev grundlagt i 1911, som et 
kvindeseminarium. Først i 1940'erne blev 
mandlige studerende optaget.

Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted 
har nu venteliste
Det går godt for Ungdomshøjskolen, som 
har fuld belægning på forårsholdet. Det vil 
sige 76 elever, som er mellem 16 og 19 år. 
Forstander Søren Ernst Liideking oplyser, 
at mange af eleverne er droppet ud af en 
ungdomsuddannelse, og nu bruger tiden 
til at finde sig selv og beslutte hvad de vil 
beskæftige sig med fremover.

Ribe Kunstmuseum
Esbjerg Byråd har bevilget 5 mil. kr. til det 
renoveringsprojekt, som museet har fået 
udarbejdet og principgodkendt. Nu vil man 
i løbet af 2008 forsøge at finde de reste
rende 45 mil. og så i 2009 udføre arbej
derne, således at museet kan genåbnes i 
2010, hvor Ribes 1300 års byjubilæum i 
den grad skal fejres!!

Hovedengen
Sommeren var så våd, at Dyrskuet måtte 
aflyses på grund af al for blød bund på 
Hovedengen. Af samme årsag foregik 
Cirkus Benneweis forestilling ude ved de 
nye rundkørsler i nord for byen.

KOLVIG
Restaurant & Café Velkommen

til
Restaurant og Café KOLVIG - www.kolvig.dk

På gensyn - Bo Roß Mogensen og Gry Thomsen

Kolvig' MeUemdammen 13'6760 Ribe' Tif. 7541 0488' Fax 75410499' Mail: info@kolvtg.dk

http://www.kolvig.dk
mailto:info@kolvtg.dk
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Adresseændringer (e januar 2008)
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: Scholae

S.39 William Andersen 
Albanigade 30,1.
5000 Odense C

R. 42 Inge-Margrethe Hansen
(Jensen)
Elstræde 4,1.
6740 Bramming

S. 52 Vagn Præstmark
Porcelænshaven 4B, 4. tv. 
2000 Frederiksberg 

S.54 Kirstine Nørr (Lauritsen) 
Liiiedai 29,1 mf. Liiierød 
3450Aiierød

5.57 OigaPiohmann 
(Skaarup Larsen)
Uglekær 32,6200 Åbenrå

5.57 Aage Jørgensen 
Bakkeiodden 2,8320 Mårsiet

5.57 Elisabeth Hansen (Aarhus) 
Mjøisvej 9,6230 Rødekro

5.58 Niels Mathiesen
Aifred Christensens Vej 9 A 
2850 Nærum

5.65 Ole Degn Hansen
Ave. De Las Olas, Panorama 
Park, Blq. 1-4-A 
ESD3185 Torrevieja 
(Alicante) Spanien

5.66 Kirsten Ewers Andersen 
Havremarken 8
3250 Gilieieje

5.67 Katja Fox (Østrup) 
Vandværksvej 15, Torriid 
8300 Odder

R. 67 Hans N. Brunsgård
Varmingvej 17, Varming 
6760 Ribe

S. 69 Johanne Lyngbye (Nielsen)
Guniishøjvej 235 
8600 Silkeborg

S.76 Erik Toft Jensen 
Hus nr. 98, Haivtoiv 
3930 Kangiliinguit 
Grøniand

S.77 Kjeld Erik Kjeldsen 
Mågevej 23 
8240 Risskov

5.79 Anne Bodil Roager Jensen 
(Roager)
Loddet 20, Skærbæk 
7000 Fredericia

5.80 Eva Sigrid Lau Oisen 
Vesterled 55
6650 Brørup

5.80 Jens Skovmand Høgh 
(Bruun)
8, Rue den Haag 
L 8223 Mamer 
Luxembourg

5.82 Birthe Poulsen (Hansen) 
Risager 5
6100 Hadersiev

5.83 Heile Borghoit (Peltonen) 
Septembervej 21
2730 Herlev

5.85 Marianne E.Fræhr Thomsen 
(Heydt)
Frydsvej 28 
6040 Egtved
S.85 Poul Skov-Petersen 
Apt. 4B. Prime Mansion 
539/3, Sukhumvit Soi 31 
Bangkok 10110 
Thailand

5.86 Anders Aarhus 
Syrenparken 52 
6760 Ribe

5.87 Jan Birck (Jensen)
9 Holiand Gardens 
TW8 0BE Brentford 
England

5.87 Anders Hahn Kristensen 
Dalgas Have 44A, 4. TH 
2000 Frederiksberg

NYE MEDLEMMER 
(6. januar 2008)
R. 58 Nina Nissen

Floravænget 11, st.th., Dalum 
5250 Odense SV

S. 80 Bente Lund
Finsensvej 37 
6760 Ribe

S.82 GertHedegaard 
Nyvej 8, Overlund 
8800 Viborg

5.98 Louise Lykke Brix 
Harald Jensens 
Plads 15, st tv.
8000 Århus C

5.99 Sune Faurholdt Pedersen 
Havkærvænget 188 
8381 Tiist

DØDE (6. januar 2008)
S.40 Niels Ove Lerche-Thomsen
5.51 Knud Andersen
5.52 Knud Høj Hansen
R.68 Rebekka La Cour Pedersen

INGENIØRFIRMA 
H A S S E  T H R A N H O L M

Sdr. Fårup . 6760  Ribe 
Telefon 75 44 52 52

http://www.ripensersamfundet.dk
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Ripenser-Samfundet 
v/Conny Rom Petersen 
Højbjerggårdsvej 18 
2840 Holte

Foreningens organisation
Kn. William K astrup, s.54
Eskem osegårdsallé 27
3460 Birkerød 45 81 09 50
form and@ ripensersam fundet.dk

Næstformand
Povl Dons C hristensen, s.65
Carstensgade 22
1770 K øbenhavn V 33 25 55 75 
naestformand@ripensersamfundet.dk 

Kasserer
H ans Erik C hristensen, s.65 
F linterenden 6, 5.th. 32 10 84 95
2300 Kbh. S. fax 32 10 84 96 
kasserer@ ripensersam fundet.dk 
giro 106-6676 

Sekretær og webmaster 
Preben Husted, s.81 
Stormøllevej 26
4600 Køge 56 63 36 26
w ebm aster@ ripensersam fundet.dk

Adresseefterforskning
Conny Rom Petersen, s.76
Højbjerggårdsvej 18
2840 H olte 45 42 42 89
adresseefterforsker@
ripensersam fundet.dk

Redaktør og arkivar
Henrik Præstholm , s.60
Klostergade 3
6760 Ribe 75 42 02 41
redaktoer@ ripensersam fundet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen M eisen W estergaard, s.55
M ikkelborg Allé 7
2970 Hørsholm 45 86 56 96
bestyrelsenl@ripensersamfundet.dk
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Holmegårdsvej 30
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bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk
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Klostergade 3
6760 Ribe 75 42 02 41
redaktoer@ ripensersam fundet.dk 
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Indbydelse dl Jubilarrecepdon

Ribe Katedralskoles 
Translokadon 2 0 0 8
finder i år sted

FREDAG DEN 2 7 . 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.

Til receptionen indbydes herved
* alle årets jubilarer,
* tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
* og de nydimitterede studenter.
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Til årets jubilarer
Med dette nummer af Ripenser-Bladet 
sender Ripenser-Samfundets bestyrelse 
en hiisen tii aiie 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.ripensersamfiundet.dk

kan man finde oplysninger om forening
ens aktiviteter og benytte "Kontakt- 
forum«, samt foretage indmeldelser.

Ripenser-Bladet udsendes med Ure 
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 125 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!

å. n
KMMd 1F Æash-Mf), /orwaMd

Hjemmeside: www.saeihunden.dk 
Mai): saeihunden@stofanet.dk

http://www.ripensersamfiundet.dk
http://www.saeihunden.dk
mailto:saeihunden@stofanet.dk
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Kom ind og se det oprindeiige interiør fra år 1704, 
med dekorerede iofter, hoiiandske fajancepiader, 

dekorerede paneivægge, og vores maritime samiing

SELSKAB OG MØDER
fra 6 ti! 50 personer 

(frokost-, middags-, og kaffesetskaber)

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

- eiier kontakt os på
Weis Stue - Torvet 2 - 6760 Ribe 
Tif. 75 42 07 00 - Fax 75 4117 95

http://www.weisstue.dk


38

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 Conny Rom Petersen, Højbjerggårdsvej 18,2840 Holte, tlf. 45 42 42 89 eller e-mail: 
adresseefterforsker@ripensersamfundet.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.
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. 75-45 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 tii 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 Danske 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. Billed
materiale sendes til Hanne Kragh Fugleholm, Holmegårdsvej 30, 2920 Charlottenlund, 
tlf. 39 96 96 97.

mailto:adresseefterforsker@ripensersamfundet.dk
http://www.ripensersamfundet.dk
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Jubilarer 2 0 0 8
(navn i parentes er lødenavn. * angiver mediem af R-S) 

80ÅR S JUBILÆUM
Realister 1928  å H H H

1. Dortheajuhljepsen (Lassen)
Ukendt

2. Bent Nors
Frits Sybergs Vej 10
8270Højbjerg 86270668

Inger Andresen (Fischer Jacobsen), Inga Kromann 
Hansen (f. Frederiksen), Haraid Lambertsen, Poui 
Strøbech, Dagny Tlakjær Ravn (f. Damsgaard),
Louise Andrea Johansen, Anna Biom Nieisen (f.
Biom), Edith Dueiund (f. Clemmensen), Agner C.S. 
Hansen, Kirsten Bojsen (f. Hygum), Haraid Skov 
Lassen, Ruth Vibæk (f. Lindrup), Jens Lund,
Gustav Mahler, Tove Micheeisen, Helene Peder
sen, Anne Marie Brinch (f. Petersen), Johannes 1. 
Stieper, Eiisabeth Tang (f. Tranberg) er afgået ved 
døden.

75ÅRS JUBILÆUM
Studenter 1933

1. * Kjeld Anker Kabel 
Rudersdatsvej 120, 2.th. Øverød 
2840 Holte 45421480

2. Christian Siersbæk 
Hygummarkll 
6630 Rødding 74845440

3. Torkild Teilmann 
Sdr. Ringvej 12B, dør 13 
7323 Give 76714373

4. EHen Margrethe Westergaard (Stürup)
Strandmøllevej 11 
6000 Kolding 75521519

Asbjørn Anker-Pedersen, Einer Balslev, Viily 
Finnerup, Lorenz Frisken (Lorenzen), Oiaf Grue, 
Hans Leth Hansen, Gunner Johnsen, Ingrid Rydahi 
Larsen (Anker), Niels Christian Lund, Georg 
Nielsen, Ebbe Thestrup Petersen, Henry Brøndum 
Petersen, Karen Reimann (Jensen), Haivor 
Severinsen, Maja Søndergaard (Thude). Viggo 
Tiichsen er afgået ved døden.

R ealisterl933
1. * Agnes Skou Lassen

Fuidmægtig 
Kamma Rahbeksvej 29
8230Åbyhøj 86155518

2. Sejer S. Lund 
cand. pharm 
EmilChr.Hansensvejl
2000 Frederiksberg 38342062

Heimuth Wiisøe, Poui Andersen, Edith Botteiet 
(Nielsen), Nieis L. Christensen, Heiga Frederiksen 
(Hansen), Eiien Have (Petersen), Birte Marie 
Hovard (Nieisen), Else Lundme (Tornel), Arne 
Oisen, Cart Petermann, Johanne Thun, Elin Østbirk 
er afgået ved døden.

70ÅRSJUBILÆUM  
Studenter 1938

1. * Edith J Reske-Nielsen (Stenderup)
Jønhøjvej4
8230Åbyhøj 86158857

2. Birte Lindegaard (Strøbech)
Bredbjerg Gyde 2, Brebbjerg 
5462Morud 65964280

Peder G. Heims, Karoline Henriksen (Knudsen), 
Emma Eiisabeth Abramczyk (Nieisen), Erik Bay, 
Nieis Mandrup Bruun, Niels Vedet Bundsgaard, 
Poui-Erik Christensen, Dagmar Enevoidsen 
(Gram), Marie Sode Haar, Jørgen Thygesen 
Kristensen, Margrethe Ltitken, Hans Obiing, Jens 
Oksen, Dorthe Petersen Gensen), Magnus 
Poulsen, Akset Stenderup. Ove Øligaard er afgået 
ved døden.

Realister 1938
1. * Ruth Irene Petersen (Riekehr)

Mørkhøjvej 336, - M5
2730Hertev 39564921

2. * Egon Madsen
12 Longwood Avenue, Newstead
TAS 7250
Australien

3. Bodii Børgesen (Nielsen)
Gråbrødre Torv 4,1.
6760Ribe 75420525

Eiisabeth Finsen, Sven Aage Hadvig, Henry Hjort, 
Bodii Jensen (Høj Hansen), Anna Jørgensen 
(Appel), Poui Victor Jørgensen, Cecilie Keiier, Eva 
Kjellerup, Grethe Larsen (Petersen), Karen 
Madsen (Olesen), Gerda Katrine Nieisen, Anna M 
Simmelback (Rasmussen), Johannes Skøtt, Poul 
Suadicani, Grethe S. Vaieur er afgået ved døden.

65ÅRSJUBILÆUM
Studenter 1943

1. * Niels Kristian Bruun 
Malerbakken 28 
2840 Holte 45423360

2. * Bodil Lyngdahl Jensen (Andresen) 
Maglekær 22, 2. th.
2610 Rødovre 36471785

3. * Carl Arne Petersen 
Langdalsvej 6 
8220 Brabrand 86260556

4. * Agnete Stage (Bundsgaard) 
Skolebakken 23, Bisserup 
4243 Rude 55459151

5.* Palle Stiirup
Nordtoften 4 A, Reerslev 
2640 Hedehusene 46562240
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6. Ester Clausen Knudsen (Hansen) 
Holmevej 2, Brøns
6780 Skærbæk 74753168

7. Inger Hansen Korsgaard (Nielsen) 
Lille Strandvej 16
4241 Vemmelev 58384140

8. Gerda Lerche-Thomsen 
Ewaldsgade 4, 2.
2200 København N 35350915

Anna E. Høj Hansen (Malling), Aksel Jensen, Else 
H. Hastrup (Kastrup), Johannes Larsen, Ellen 
Stockholm Petersen (Simonsen), Gerhardt Heide 
Petersen, Hans Chr. Rudkjøbing er afgået ved 
døden.
Kontaktperson: Bodil Lyngdahl Jensen (2)

Realister 1943
1. * Ingrid Biering-Sørensen (Skøtt)

Kochsvej 4, 3.tv.
1812 Frederiksberg C 33224380

2. * Ruth Daugaard (Peters)
Agtrupvej 107, st. 0002
6000 Kolding 75526024

3. * Ruth Nordahl Hansen (Nordahl Christensen)
Rådhusvej 5, st.tv.
2920 Charlottenlund 39632081

4. * Per Harboe
9 Oceanic Drive, Warana Beach 
4575 Queensland
Australien 00610754932120

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

6. * Poul Erik Rosted
Strandvejen 27, Sejs
8600 Silkeborg 30276351

7. * Aase M. Silberbauer (Christensen)
Øster Vedstedvej 120
6760 Ribe 75420421

8. Jytte Vind Christiansen (Frederiksen)
Ole Lund Hrkegaards Stræde 2 A 1, th
8660 Skanderborg 86520917

9. Birgit Korsgård (Sørensen)
Ukendt

10. Dagmar Petermann (Falby)
Skyttevej 200 dør 36
6760 Ribe 75421974

11. Annalise Skov (Mejer)
Elmegade 40
6740 Bramming 75173731

Else Loof Havemose, Jes Havemose, Gudrun 
Jensen (Petersen), Else Marie Jørgensen 
(Stephensen), Kristian Houmøller Jørgensen, Otto 
Karkov, Helmer Koed, Edmund Lagoni, Ketty 
Larsen (Antonsen), Birgit Mogensen, Inger 
Rasmussen (Nielsen), Marie Svendsen (Aarhus) er 
afgået ved døden.
Kontaktperson: Aase M. Silberbauer (7)

60ÅR S JUBILÆUM
Studenter 1948

1. * Jørgen H. Agerbæk 
Badevej 11 
8240 Risskov 86176939

2. * Stig Askgaard 
Lyrens Allé 17 
2770 Kastrup 32529210

3. * Olaf Dejgaard
Munksøgård 96. Himmelev 
4000 Roskilde 77410196

4. * Else Evald Jensen (Rasmussen) 
Vestervangen 52 
6715 Esbjerg N 75125236

5. * Olav C. Lindegaard 
Sydhavnsvej 18 
6100 Haderslev 74524666

6. * Stig Rosenstand
Jernbanegade 1, Hvidbjerg 
7790Thyholm 97872747

7. * Bendiks Skov-Petersen 
Råby Møllevej 17 
8970 Havndal 86473068

8. * Flemming Arnstrøm Sommerlund 
Tuborgvej 21,1. 008 
2900 Hellerup 39628041

9. Jarl H. Amming 
Hosterparken 34 
2680 Solrød 56141938

10. Marie Skov Nygaard 
Rylevej 22 
8600 Silkeborg 86822809

11. Anna Okholm-Hansen (Termansen) 
Troldhøj 3 
6510 Gram 74821094

12. Esther Havgaard Rasmussen (Havgaard)
Møgelmosevej 26D 
6630 Rødding 74841578

Carla Lund-Mikkelsen (Haulrich), Dycke D. 
Sibbersen, Aksel Varming, Otto Karkov, Carl 
Christian Mouritsen er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Olav C. Lindegaard (5)

Realister 1948
1. * Roy E. Buhi

11907 Robin Drive, Catharpin
22018 Virginia
USA

2. * Bent Hagendrup Hansen
Tulipanvej 21
4700 Næstved 55724396

3. * Marie Houmøller Jørgensen
Finsensgade 7, 3. 0004
6700 Esbjerg 75124653

4. * Jens S. Nielsen
Markdannersvej 2A, SL Andst
6600 Vejen 75588265
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5. * Egon Sejer Pedersen 
Strandgårdsvej 38, Himmeiev 
4000 Roskiide 46358813

6. * Vera R. Østergaard (Nissen) 
Damvejen 30 
6760 Ribe 75420580

7. Gudrun Andersen (Mortensen) 
Forssavej 8 
7600 Struer 
peder@oncabie.dk

97841612

8. Hans Jørgen Hansen 
Hømvej 17 B. Høm 
6760 Ribe 75441105

9. Nieis R. Jensen 
Roifsgade 164 
6700 Esbjerg 75120458

10. Asger P. Jørgensen 
Gråbrødregade 2 
6760 Ribe 75420484

11. Anna M. Knudsen (Andersen) 
Ukendt

12. Gudrun F. Krabbe (Skøtt) 
Engvej 96, 2. tv.
2791 Kastrup 32532386

13. Kathrine Lund (Vodder) 
Mølieparkvej 2, 6. 24, Gjesing 
6715 Esbjerg N 75127467

14. Svend Erik Nieisen 
Ukendt

15. inger M. Aagesen (Thomsen) 
Bindeieddet 9 A 1. tv.
2880 Bagsværd 44444044

16. Britta Sohner (Nieisen)
Ukendt
Tyskiand

Hanne Pedersen (Poulsen), Rigmor Hansen. Ayo 
Eg Pouisen, Aase M. Thomsen, Liity Thorsted 
(Andersen), Jørgen B. Thygesen er afgået ved 
døden.

Kontaktperson: Asger R Jørgensen (10)

55ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 53

1. * Finn Andersen

Lyngda] 31, Gi. Ry
8680 Ry 86898163

2. * Asger Kromann Bak
Apoteker
Skræddermarken 37, Sønderho
6720 Fanø 75164271

3. * Jørgen Bennedsen
Læge
Tesdorphsvej 55
2000 Frederiksberg 38874826

4. * Peter Bjerrum
Fhv. vicedirektør 
Bjerrumvej 6 
6760 Ribe
kroi@postll.teie.dk

5. * Margrethe Caspersen (Skjødt)
Lærer
Kløvervej 32 
5750 Ringe

6. * Birgit Christensen (Kjær)
Bibiiotekar 
Vaibyvej 5 
8000 Århus C

7. * Nieis E. Grunnet
Sognepræst 
Strandvejen 104, 2.th.
3070 Snekkersten

8. * Anne Marie Hvid (Jensen-Hoim)
Lærer
Domkirkestræde 10 
8800 Viborg

9. * Birgit Fischer Jensen
Lærer
Ved Stampedammen 29 
2970 Hørshoim

10. * Thomas Kaiiesen
Dyriæge 
Nordbækvej 45 
4100 Ringsted 
kaiiesen@post9.teie.dk

11. * Oie Ravn Kiausen
Dyriæge 
Kiidevang 13 
6000 Koiding

12. * Dorte Lund (Friis Jespersen)
Reklametegner 
Høsterkøbvej 38 
2970 Hørshoim

13. * Preben Pedersen Maare (Pedersen)
Civ.ing.
Sølierødiund 23 
2840 Hoite 
tii@ppgruppen.dk

14. * Hans Cari Neistgaard
Arkitekt
Gudenåvej 3 A, 6.tv.
8600 Siikeborg

15. * Bibbi Dokkeda) Petersen (Nieisen)
Korrespondent 
Bjørnkærvej 9 
8471 Sabro

16. * Bent Rosendai
Lektor
Haraid Kiddesvej 36 
8230 Åbyhøj 
iibero@stofanet.dk

17. * Jens Vind
Lektor
Nyetandsvej 24 1. tv.
2000 Frederiksberg 
jens@vind.to

75421463

62622268

86144811

49253090

86621762

40358736

57525477

75522780

45814617

20838314

26284461

86948225

86155318

38321367

mailto:peder@oncabie.dk
mailto:kroi@postll.teie.dk
mailto:kaiiesen@post9.teie.dk
mailto:tii@ppgruppen.dk
mailto:iibero@stofanet.dk
mailto:jens@vind.to
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18. Svend Aage Andersen 
Tandtæge 
Brønsbjergvej 4
7120 Vejte Øst 75816933

19. Finn Frandsen 
Dyrlæge 
Syrenvej 22
4780Stege 55815571

20. BentC.Hansen 
Lærer 
Rypevej 11
9970Strandby 98481138

21. Gerda Herbøt (Nielsen)
Lærer
Bakken 19
3050 Humlebæk 49191315

22. Henry Karstoft 
Overlæge 
Ståhøigårdsvej 6
8230 Abyhøj 86155644

23. Else Merete Kessing (Ulfbeck)
Ukendt

Knud Rechnaget, Inger Lassen (Larsen), Lis 
Ericson (Thygesen Kristensen), Johan Reimer 
Zertang er afgået ved døden.

Kontaktperson: Bent Rosendal (16)

Realister 53
1. * Frede Bonneman

Martinus Rasmussensgade 8 
5800Nyborg 65303722

2. * Gurli Brink (Beier)
Vald Sejrs Alle 1,1.
6760Ribe 75421376

3. * Kirsten Jepsen (Mathiesen)
Østerfenner 12
6760Ribe 75422545
kirstenjepsen@stofanet.dk

4 . * Jørgen Jørgensen
Ingenior
4 Avdela Str. 55131 Kalamaria 
55131 Thessaloniki
Grækenland 00302310412253
jorgen@the.forthnet.gr

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

6. * Aase Lundgaard
Vestervang 4
6862 Tistrup 75299276

7. * BentNicolaisen
Overlærer 
Møllegårdsparken 2
8355 Solbjerg 86927843

8. * Anna Braagaard Nielsen
Hegelundsvej 3 A 
6760 Ribe

9. * Ella Pedersen (Jensen)
Bygaden 84, Endrup
6740 Bramming 75191007
ne@pedersen.mail.dk

10. * Viggo Vejrup Pedersen
Rømøvej 20, Hønning
6520Toft!und 74834070

11. * Hanne Simonsen (Hansen)
Thorstedlund 5
6740 Bramming 75173176

12. * Svend Olaf Storm
Birkebakken 21
8520 Lystrup 6226008
storm@post.tele.dk

13. * Tove Nielsen Sørensen (Kragbæk)
Floraparken 95
4690Haslev 56314323

14. Kent Andersen 
Dyrehegnet 24,Bredballe
7120Vejle 75815868

15. NisEskildsen 
Fejøvænget 6
6000Kolding 75527164

16. Jørn Evald
Henrik Pontoppidans Gade 34,1. th. 
8000ÅrhusC 86229819

17. MaryHolm (Jacobsen)
Muldbjerg Byvej 4
6971Spja!d 97348123

18. Britta Iversholt (Krogsholt Knudsen) 
Døckerslundsvejl73
5000 0dense 27293844

19. Astrid Gunhild Møller (Noer-Nielsen) 
Færgevej 87, Aarøsund
6100Haderslev 74585857

20. Anna Blak Pedersen (Nielsen)
Hovgårdsvej 9, Såby
8752 Østbirk 75782251
annablak@mail.tele.dk

21. Hans Erik Pedersen 
Klostervænget 3
6900Skjern 97351321

22. Karl G. Pedersen 
Philipsborgvej 5, Ullerup
6400 Sønderborg 74461283

23. Anne Marie Thim (Buus)
Gabelsparken 42
6740 Bramming 75173257

Anna-Lise Hausted, Gunhild Pedersen, Palle Kjær 
Stephensen er afgået ved døden.

Kontaktpersoner: Kirsten Jepsen (3) og Anna 
Braagaard Nielsen (8)

75422137

mailto:kirstenjepsen@stofanet.dk
mailto:jorgen@the.forthnet.gr
mailto:tkvejle@mail.tele.dk
mailto:ne@pedersen.mail.dk
mailto:storm@post.tele.dk
mailto:annablak@mail.tele.dk


43

50ÅRSJUBILÆUM  
Studenter 58

1. * Ole Andreasen
Skoleinspektør 
Fuglebakken 11
6823 Ansager 75296084
nole@mail.tele.dk

2 . * Inga Balsen Bjerrum (Nielsen)
Lægesekretær 
Darumvej 60
6700 Esbjerg 75126301
iob@esenet.dk

3. * Ellen Bratland (Dalsø)
Lærer
Strandbygade 70, 2.th.
6700 Esbjerg 27306456
ebra@esenet.dk

4. * Gudrun Johanne Brink (Jensen)
Lærer
Spurvevej 15, Nordby
6720 Fanø 75162498
brink@fanonet.dk

5. * Per A Caspersen
Energivej 40
8420 Knebel 86351635
perac@mail.tele.dk

6. * Eva Schmidt Dalsgaard (Sørensen)
Lærer
Sonnesvej3
5700Svendborg 62221396
e.j.dalsgaard@mail.tele.dk

7. * Jørgen Dalsgaard
Lektor
Sonnesvej3
5700Svendborg 62221396
e.j.dalsgaard@mail.tele.dk

8. * Olav Fink
Corneliusstrasse21 
D-80469 Miinchen
Tyskland 0049892014772
olavfink@web.de

9. * Torkild Dahl Jeppesen
Tandlæge 
Flakvej 29
8240Risskov 86175317
dahl.jeppesen@mail.dk

10. * Birthe Liisberg (Madsen)
Socialrådgiver 
Præsteager 7
2950 Vedbæk 45890704

11. * Helga Lyngvig (Jørgensen)
Tingbjergvej 8, Horsbyg
6230 Rødekro 7469433
holsteneravl@svenet.dk

12. *Niels Mathiesen
Alfred Christensens Vej 9 A
2850Nærum 45806059

13. * Karsten Eyser Nielsen
Civiløkonom 
Skovkæret 15 
2880 Bagsværd 
keysernielsen@oncable.dk

14. * Vagn Noer (Nielsen)
Civ.ing.
Nørresundsvej 9 
8700 Horsens 
vagnnoer@hotmail.com

15. * Bodil Poulsen (Jensen-Holm)
Korrespondent
Mosevej 3, Ny Hammersholt
3400 Hillerød
johannesogbodil@mail.dk

16. * Johannes E. Poulsen
Erhvervskons.
Mosevej 3, Ny Hammersholt 
3400 Hillerød 
johannesogbodil@mail.dk

17. * Christen Povlsen
Skoledirektør 
Nøddekrattet 6 
8850 Bjerringbro 
ch.povlsen@bknet.dk

18. * Agnete Rømer (Riishøj)
Østergade 18, l.th.
8600 Silkeborg 
romer.irode@dadlnet.dk

19. * Frode K Rømer
Læge
Østergade 18, l.th.
8600 Silkeborg 
frode.r@dadlnet.dk

20. * Kirsten Rask Schmidt (Thomsen)
Lærer
Granby Alle 65, Sædding 
6710 Esbjerg V 
kihgsch@privat.dk

21. * Jenny Schultz (Lund)
Sekretær
Kalvanggård, Hygumvej 15, Fole
6510 Gram
jogjs@mai.dk

22. * Axel Schultz-Nielsen
Docent 
Århusvej 27 A 
3000 Helsingør 
asn.gsn@mail.dk

23. * Gunnar Termansen
Civ.ing.
Nørreskowang 86 
3500 Værløse 
terman@post9.tele.dk

24. * Helga Zacho (Olesen)
Korrespondent 
Tjørnekrattet 4 
8850 Bjerringbro 
jorn@zacho.net

44447688

75628862

48262006

48262006

86682017

86800045

86800045

75152891

74820182

49262239

44482909

86682121

mailto:nole@mail.tele.dk
mailto:iob@esenet.dk
mailto:ebra@esenet.dk
mailto:brink@fanonet.dk
mailto:perac@mail.tele.dk
mailto:e.j.dalsgaard@mail.tele.dk
mailto:e.j.dalsgaard@mail.tele.dk
mailto:olavfink@web.de
mailto:dahl.jeppesen@mail.dk
mailto:holsteneravl@svenet.dk
mailto:keysernielsen@oncable.dk
mailto:vagnnoer@hotmail.com
mailto:johannesogbodil@mail.dk
mailto:johannesogbodil@mail.dk
mailto:ch.povlsen@bknet.dk
mailto:romer.irode@dadlnet.dk
mailto:frode.r@dadlnet.dk
mailto:kihgsch@privat.dk
mailto:jogjs@mai.dk
mailto:asn.gsn@mail.dk
mailto:terman@post9.tele.dk
mailto:jorn@zacho.net
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i  959.

25. Anna Marie Andersen (Mejer) 
Lærer
Dyreborgvej 45, Dyreborg 
5600 Fåborg 62619664

26. Kirsten Andersen (Hansen) 
Sjættandsgade 37, 4.th.
2200 København N 35371357

27. Magda Birgit Andersen 
Lærer
Øster Aile 42, Strib
5500 Middeifart
magda.andersen@stribnet.dk

64401229

28. Aase Dejgaard Hansen 
Bibliotekar
Samsøvej 9 
8800 Viborg 
a.dejgaard@mail.dk

86629513

29. Arne Kristensen
Civ.ing.
Søhoitparken 78 
2660 Brøndby Strand 45803747

30. Erik Madsen
401 Pasteur St, Postbox 24236
9000 Windhoek
Namibia

31. ingaNieisen (Hansen) 
Ved Skoven 8
9520 Skørping 98392363

32. Erik Ostenfeid 
Lektor
Munkebakkevej 15
8259Egå 86222519
oideo@hum.au.dk

33. Inge Rotting (Knudsen)
Tandiæge
H.C.Lumbyesvejll
8000ÅrhusC 86149492
roiiing@roiiing.dk

34. Oie Uifbeck 
Sønderengen 123
2870 Dyssegård 39626628

Jørgen Hingeberg, Lars Ledet Christiansen.
Morten Eskiidsen. Jytte Fruchtmann (Have), Lis 
Gramstrup (Christensen), Jens Verner Hansen, 
Svend Jæger, Kaj Markussen er afgået ved døden.

Kontaktperson: Bodii Pouisen (15)

Realister 58
1. * Edith Beck (Petersen)

Daneng 11, 0. Vedsted
6760 Ribe 75422754
edith.beck@maii.dk

2. * Erik Biak-Nieisen
Toftehøj 25, Høruphav
6470Sydais 74415504
e.biak@stofanet.dk

mailto:magda.andersen@stribnet.dk
mailto:a.dejgaard@mail.dk
mailto:oideo@hum.au.dk
mailto:roiiing@roiiing.dk
mailto:edith.beck@maii.dk
mailto:e.biak@stofanet.dk
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3. * Jørgen Elsted Hansen
Kongeåvej 7 A, Gredsted
6771 Gredstedbro 75431372
jehan@esbjergkommune.dk

4. * Inga Blom Jensen
Østergade 74
6500Vojens 74541040

5. * Grethe Kragh (Ølgaard Johansen)
Sortedam Dossering 23, st.tv. 
2200KøbenhavnN 35374303
grethekragh@hotmaiI.com

6. * Anni Smidt Kristensen (Grossmann)
Vestervangen 73, Gjesing
6715 Esbjerg N 75130654
ove@smidt.dk

7. * Tove Lassen (Enevoldsen)
Gravsgade 40
6760Ribe 75422308
hansIassen@stofanet.dk

8. * Birgit Lund (Aarhus)
Stenderupvej 5, Stenderup 
6683 Føvling 75398133
bei@dlgmail.dk

9. * Trygve Marthinsen
Ingeniør, HD
Postboks 402, Sangusariaq 1 
3952 Itulissat 
Grønland
kamma.trygve@stofanet.dk

10. * Nina Nissen
Fioravænget 11, st.th., Dalum 
5250 Odense SV

11. * Mogens Petersen
Disponent 
Skovgården 8 
4100Ringsted 57610356
mogpet@post.tele.dk

12. * Ester Stenderup (Jensen)
Vestergårdsvej 84
8700Horsens 75640199

13. * Bjarne Lindberg Sørensen
V. Vedsted Byvej 26
6760Ribe 75445899
bls@tdcadsl.dk

14. Birthe Andersen (Christiansen)
Stigagergård, Nellerødvej 22
3200Helsinge 48794525
airexecuteve@zinet.dk

18. Peter Pedersen 
Stilbjergvej 72, Tinghøj
6800Varde 59498915

19. Anny Stenderup-Jensen (Bang)
Bellisvej 6
6950 Ringkøbing 97321969

20. Tove N. Sørensen (Hansen)
Vestkærvej 1
684001god 75244213
t.soerensen@get2net.dk

21. Leif Richardt Vork (Nielsen)
Øster Alle 41, Strib
5500Middelfart 64406501
richardt_vork@hotmail.com

22. Olav Øllgaard 
Vestergade 4 
6670 Holsted 
olav@oellgaard.dk

Ida Lønne, Hanne Meinel-Andersen (Skov), 
Ragnhild Nissen (Sørensen), Hardy Rechnagel,
Inge Wilsleff (Funch) er afgået ved døden.

Kontaktperson: Olav Øllgaard (22)

45ÅR S JUBILÆUM 
Studenter 1963 k

1. *EllaK.Bennetzen
Mortonsvej 17, 1
2800 Kongens Lyngby 44953508
ella@bennetzen.dk

2. * Karin Vibeke Børdahl (Edelberg)
Ramstadåsvejen 19 
N-1363Høvik
Norge 004767123881
vibeke.bordahl@sensewave.com

3. * Ingelise Hagemann (Heide-Andersen)
Strandvejen 77, Tranum
9460Brovst 98235623
ihagemann@tdcadsl.dk

4. * Eske Kaufmann Mathiesen
Ragnhildegade 42, 2. th.
2100KøbenhavnØ 39202034

5. * Tyge Woetmann Nielsen
Kastelsvej 16, 4.th.
2100KøbenhavnØ 35424748
tyge.w@nielsen.tdcadsl.dk

6. * Karen Heide Pagel (Petersen)
Helgenæsvej 105

15. Søren Peter Bonnén 
Nordre Boulevard 26
6800 Varde 75291841
asbonnen@mail.dk

16. John Frederiksen 
Venusvænget 80, Sønderris
6710 Esbjerg V 75150042
dkyocsina@hotmail.com

17. Hanne Keldorff 
Kjærmark 27
6771 Gredstedbro 75431709
hankel@stofanet.dk

4700Næstved 55731717
karen.pagel@stofanet.dk

7. * Jørn Gindeberg Schmidt
Vejgård Kirkevej 9 
9000 Ålborg 
jsch@km.dk

8. Jørgen Ledet Christiansen 
Korshøjen 105 
8240 Risskov
aakjaer.christiansen@maii.dk 

Kontaktperson: Karen Heide Pagel (6)

98122213

86216027

00299942803

66173108

mailto:jehan@esbjergkommune.dk
mailto:grethekragh@hotmaiI.com
mailto:ove@smidt.dk
mailto:hansIassen@stofanet.dk
mailto:bei@dlgmail.dk
mailto:kamma.trygve@stofanet.dk
mailto:mogpet@post.tele.dk
mailto:bls@tdcadsl.dk
mailto:airexecuteve@zinet.dk
mailto:t.soerensen@get2net.dk
mailto:richardt_vork@hotmail.com
mailto:olav@oellgaard.dk
mailto:ella@bennetzen.dk
mailto:vibeke.bordahl@sensewave.com
mailto:ihagemann@tdcadsl.dk
mailto:tyge.w@nielsen.tdcadsl.dk
mailto:asbonnen@mail.dk
mailto:dkyocsina@hotmail.com
mailto:hankel@stofanet.dk
mailto:karen.pagel@stofanet.dk
mailto:jsch@km.dk
mailto:aakjaer.christiansen@maii.dk
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Studenter 1963 ns
1 . * Jørgen Bang

Lomborgvej 141, Lomborg 
7620 Lemvig 97422373

2. * Birthe Bruun Jensen (Petersen)
Birkevænget 62, Askov
6600Vejen 75362407

3. * Eva Schjørring Munk (Schiørring)
Amb. Tirana, UM. Asiatisk Plads 2
1448KøbenhavnK
munk@citechco.net

4. * Birgit Sidelmann Nielsen
Luneparken 45
6070 Christiansfeld 74562470

5. * Elin Watts (Have Pedersen)
GI. Grenevej 2
6623Vorbasse 75333089
watts@post.tele.dk

6. Heddi Heide Andersen (Nielsen)
Brorsonsvej 1, st.
6760Ribe 75162875

7. Kjeld Andersen 
Bispensgade 27G, l.th.
9800Hjørring 28265490

8. Laura Enemark (Damgaard)
Grønningen 19
6520Toftlund 74830961

9. Per Seeberg Friis 
Amager Boulevard 123, 3.tv.
2300KøbenhavnS 47988714

10. Agnes Hammer 
socialrådgiver 
Hjarnøvej 29
4700Næstved 55731328

11. Solveig Kjeldgaard Hedin (Knudsen) 
Valkendorfsgade 20, 1.
1151KøbenhavnK 33338862

12. Kirsten Karlskov (Stokbæk)
Klipperen 46
6710EsbjergV 75116061

13. Annette Karkov Kristiansen (Karkov) 
Korsørvej 39
6000Kolding 75534898

14. Inga Læntwer (Bak)
Bøgely 39
6740 Bramming 75172733

15. Grete Mogensen (Ebbesen)
Begonievej 5, Klakring
7130Juelsminde 75693699

16. Hans Frede Nielsen 
Henrik Hertz Vej 9
5230OdenseM 41602759

Kontaktperson: Jørgen Bang (1)

Studenter 1963 ma
1. * Hans Peter Hansen 

Ejgårdsvej23 
2920 Charlottenlund 
hpha@vip.cybercity.dk

86101610

2. * Kirsten Margrete Hårdt (Kjær) 
Mossøvej4 
7200 Grindsted 75322448

3.* Hans Erik Lund 
Kvalitetschef 
Jagtvej 10 
4040 Jyllinge 
helund@image.dk

46730835

4. * Birgit Olsen (Pedersen) 
Cand.pharm 
Bjerggårdsvænget 6 
2840 Holte
birgit.olsen@gmail.com

21787805

5. * Per Brøndum Petersen 
Ulle Roagervej 7 
6760 Ribe 
pipe@mail.tele.dk

75443175

6. Bent Ernebjerg 
Langkærvænge 82 
3500 Værløse 
ernebjerg@gmail.com

44485124

7. HelgeKnudsen 
Civilingeniør 
46 8thConcessionEast 
Freelton Ontario L0R1K0 
CANADA
knudsen_helge@hotmail.com

905 689 7580

8. Kurt Kvorning 
Bævervej 13 
8270 Højbjerg 
kvorning@post6.tele.dk

86273068

Lars Agerbæk, Teddy Eeg Hoffbeck, Inger M. 
Brøndum Petersen (Mejer), Leif Røper er afgået 
ved døden.

Kontaktperson: Per Brøndum Petersen (5)

Studenter 1963 mb
1. * Marie Kirstine Cramers (Sørensen)

Hårbyvej 58, Stjær
8660 Skanderborg 86950383

2. * Hanne Hansgaard (Jensen)
Skovvang 10
4690Haslev 56316543

3. * Ib Koldbæk
Storegade 130
6560 Sommersted 74504751

4. * Grethe ToA Vynne (Toft Hansen)
Skrænten 13, Hvalpsund
9640Farsø 98638765

5. * Ingeborg Wonsbek (Simonsen)
Bækvej 26, Villebøl 
6760 Ribe 75437044

mailto:munk@citechco.net
mailto:watts@post.tele.dk
mailto:hpha@vip.cybercity.dk
mailto:helund@image.dk
mailto:birgit.olsen@gmail.com
mailto:pipe@mail.tele.dk
mailto:ernebjerg@gmail.com
mailto:knudsen_helge@hotmail.com
mailto:kvorning@post6.tele.dk
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6. Jens Peter Reuss Christensen 
Astridsvej 40 
2770 Kastrup 32505970

7. Helge Haugaard 
Kirkevej 43 
7250 Hejnsvig 
ilse@post8.tele.dk

75335720

8. Jonna Dorthea Josupeit (Nissen) 
Smedebakkenl 
6300 Gråsten 74650962

9. HansMadsen 
Slotsgade9 
6200 Åbenrå 74620809

10. BirtheLindorfRiis 
J. Johansensvej 2 
6100 Haderslev 
b.lindorf@mail.dk

75335720

11. Anna Margrethe Schmidt (Beck) 
Horsbølvej 14 
6780 Skærbæk 74753361

12. Inga Schultz (Dollerup) 
Kronhorst 14 
2 Hamburg 53 Tyskland

Andreas C. Antonius, Gunnar Hansen, Marianne 
Pampel (Madsen), Anders Jørgen Fog Petersen, 
Inger Riishøj er afgået ved døden.

Kontaktperson: Helge Haugaard (7)

Realister 1963
1. * Inga Bjerrum Bentzen (Hansen) 

Søparken 108 
5260 Odense S 66150316

2. * Erik Blom 
Bordingvej 15 
6760 Ribe 75421199

3. * Karen Blom (Nielsen) 
Tvedgade 1A 
6760 Ribe 75423707

4. * Annemarie Brandt (Andersen) 
Dyssegårdsvej 6, Ganløse 
3660 Stenløse 29651165

5. * Vivi Iversen (Christensen) 
Rønnebær vej 21 
6715 Esbjerg N 75136798

6. * Inger Margrethe Have Jerichau (Pedersen) 
Frederiksborgvej 187,1.
4000 Roskilde 46372826

7. * Flemming Kudsk 
Spurvevej 5 
4720 Præstø 55993912

8. * Birgit Lundgård (Sørensen) 
Nørrebyvej 10, Darum 
6740 Bramming 75179265

9. * Mary Hesselberg Madsen (Ebbesen) 
Sønderbakken 5, Gjellerup 
7400 Herning 97118559

10. *HansSø!beck
Sennepsmarken 16
6771 Gredstedbro 75431545
hans.soelbeck@stofanet.dk

11. * Per Mixen Weber
Strandgårdsvej 11
4720Præstø 55992150
mixen@dadl.net

12. Jenny Kirstine Bech (Nissen)
Toften 7
6760Ribe 75423696

13. Villy Brink 
Gadefennevej 20
6760Ribe 75445347

14. Lars Kristian Gram 
Højagervej24
8700Horsens 75616602

15. Anders Skemt Hjuler 
Damtoften 19
2750Ballerup 39401987
andershjuler@mail.tele.dk

16. Frede Jacobsen 
Majsmarken 18
6771 Gredstedbro 75431494

17. Marija Rose Løhndorf (Løhndorf) 
Købmandsgården 15
4130 Viby Sj 46193405

18. Ole Alstrup Mortensen 
Ribevej 69
6760Ribe 75445241

19. Kristian Nielsen
Sidst kendte adresse: Reynagøta 12 
100 Torshavn, Færøerne

20. Svend Thorø Nielsen 
Sønderbyvej 14,Sønderby
6740 Bramming 75179261

21. Yvonne Nielsen (Andersen)
Bellisvænget 26, Hjerting
6710EsbjergV 75175283

22. Henrik Noer 
Gravsgade 26
6760Ribe 75445004

23. Susanne Nørskov (Thind-Andersen) 
Obbekjærvej60
6760Ribe 75420079

24. Christel Krogh Pedersen (Andersen) 
Granbakken 23
7000 Fredericia 75563347

25. Ingerlise Rauschenberg (Schack)
Toften 5
6760Ribe 75422321

26. Jens Skrydstrup 
Havevænget 3
6780Skærbæk 74753541

27. Christina Renate Straadt (Larsen) 
Løvsangervænget 7
6760Ribe 75422957

mailto:ilse@post8.tele.dk
mailto:b.lindorf@mail.dk
mailto:hans.soelbeck@stofanet.dk
mailto:mixen@dadl.net
mailto:andershjuler@mail.tele.dk
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Kirsten Lykou (Knudsen), Svend Aage Schmidt er 
afgået ved døden.

Kontaktperson: Erik Biom (2)

40ÅR S JUBILÆUM
Studenter 1968 sa

1. * Helle Bjerno 
Sognepræst
Amagerfælledvej 20, 4. th. 
2300 København S 32595094

2. * Agnete Elmose 
Nederdammen 33 
6760 Ribe 75425437

3. * Søren Frei
Skinnerupvej 60, Fjelsø 
9620 Ålestrup 
vinther.frei@post.opasia.dk

23344379

4. * Svend Oie Friis 
Kildevældsgade 33 
2100 København 0 39299363

5. * Nils Hein 
cand.jur. 
Heisesgade 47 
2100 København 0 
nih@sm.dk

39183706

6. * Karen Hjerrild 
Engvangen 39 
4550 Asnæs 
kinner@webplace.dk

61664964

7. * Bodil Und
Engdraget 6, Filskov 
7200 Grindsted 75348026

8. * Gunhild Lund 
Lahnsgade 46 
5000 Odense C 66143204

9. * Kirsten Luthje 
Østre Havevej 33 
8520 Lystrup 86162226

10. * Ingeborg Madsen (Mathiesen) 
Violvej 6,1. 02 
6000 Kolding 75501839

11. * Oie Møiier
Aksel Møllers Have 14,7 tv.
2000 Frederiksberg 
oiemoi@worldonline.dk

12. * Herluf Petersen
Personalechef 
Steiiavej 29
5210 Odense NV 66162229
hep@adm.sdu.dk

13. * Marianne Resbo (Kittelmann Pedersen)
Dr. Holstsvej 6
8230Åbyhøj 86255095

14. * Erik Voss (Laursen)
Clemensgade 31 
6000 Koiding

15. Helga Andersen (Thun)
Ukendt

16. Esther Habekost (Søndergaard)
Banevænget 12
5500 Middelfart 64414546

17. Svend Bjerrum Hansen 
dyrlæge
Nedersøparken 29
6630 Rødding 74552416

18. Birgitte Knudsen 
Gyvelparken 72
6760 Ribe 75410927

19. Bodil Knudsen 
Helgenæsgade 14,1.
8000 Århus C 86131183

20. Bodil Lund (Brandt)
Birkholmvej 18
7000 Fredericia 75563311

21. Hanne Pedersen (Ringstrup)
Rønnebærparken 156
6760 Ribe 74845395

22. Kirsten Pedersen (Nielsen) 
konsulent
Hjort Lorenzens vej 48
6100 Haderslev 74528645

23. Erik Poort 
Vorup Kirkevej 27
8900 Randers 22772724

24. Henrik Schrøder 
overlæge 
Enebærvej 17
8240 Risskov 86169243

Kontaktperson: Herluf Petersen (12)

Studenter 1968 sb
1. * Vita Beeck (Hollænder)

Uglekær 142
6200 Åbenrå 74623149
vhbeeck@webspeed.dk

2. * Frede Granum (Granum Jensen)
Kystvej 2
5300 Kerteminde 65324448

3. * Else Margrete Hjerrild
Herningvej 40
9220 Ålborg 0  98154931
emh@km.dk

4. * Johanne Sofie Jespersen (Juhl)
Korrespondent 
Lundgårdvej 1
6600 Vejen 2942 2099
hanne.ftede@mail.dk

5. * Hans Jørgen Jørgensen
cand.psych.
Lærkevej 29
6740 Bramming 75174294
hjj@brammingnet.dk

75530447

mailto:vinther.frei@post.opasia.dk
mailto:nih@sm.dk
mailto:kinner@webplace.dk
mailto:oiemoi@worldonline.dk
mailto:hep@adm.sdu.dk
mailto:vhbeeck@webspeed.dk
mailto:emh@km.dk
mailto:hanne.ftede@mail.dk
mailto:hjj@brammingnet.dk
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DBS - 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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6. * Peter Michael Lauritzen
Henrik Rungsvej 6
9900 Frederikshavn 98430335

7. * Mona Lise Martinussen (Michaelsen)
Koldingvej29
6760Ribe 75423546

8. * Karen Margrethe Puggaard (Stenger)
Bogholder
Fasanvej4
6760Ribe 75422462
evald@post9.tele.dk

9. * Kenneth Reimer
Vester Terpvej 11
6240 Løgumkloster 74744716

10. * Else Marie Wind (Jessen)
Sneppevej ID
6851 Janderup Vest) 75224449

11. Jytte Sixhøj Bjerg (Pedersen)
Spørringvej 40
8530Hjortshøj 86989450

12. Niels Bjerg 
Ukendt

13. Astrid Blutsch (Riber Jensen)
16 Konstantingasse 1 
A-l 160 Wien 
Østrig

14. Lotte Sanne Christiansen (Bork)
Randerup 18 
6261 Bredebro

15. Jette Howard (Hansen)
15 Oxford Str. Hebden Bridge 
HX7 6LLW. Yorkshire 
England

16. Carsten Rask Karkov
Hamngata 67 
S-38331 Monsterås, Sverige 004649914033

17. Birte Skov Knudsen (Jørgensen)
Bogfinkevej 8
6600Vejen 75368636

18. Anne Marie Pinborg (Stenager)
H.CAndersensvej 10
8600Silkeborg 86812373
anne.marie.pinborg@skolekom.dk

19. Anders Rahbek 
Skelskørvej 38, Sigersted 
4100 Ringsted

20. Birthe Toft 
Østergade 20, 3. lejl.25 
6700 Esbjerg 
toft.hallum@esenet.dk

21. Jane Urup 
Bomhoffs Have 10, 1. tv.
1872 Frederiksberg 33219847

22. Ole Wind 
Vibyvej 3
5580NrÅby 64421832

Andreas Brink (Linnet) og Anders Peder Holm er 
afgået ved døden.
Kontaktperson: Vita Beeck (1)

Studenter 1968 mfx
1. * Aksel Jes Bomberg

overlæge
Henrik Hertz vej 1
8660Skanderborg 86522267
bomberg@c.dk

2. * Knud Hilmar Christensen
overlæge
Ole Rømers Gade 87
8000ÅrhusC 87120805
hch@psykiatri.aaa.dk

3. * Karsten Hansen
vognmand 
Damhus 19, Askov
6600Vejen 75360644
ahansen@vejennet.dk

4. Niels Peter Allesøe 
pens. lærer 
Mølleparken 19
6650Brørup 75381005

5. Niels Brand 
arkitekt 
Kystvej 9A
3210Vejlby 39644564
brandbrand@mail.dk

6. Poul Bruun 
Ukendt
poul@bruun-produktion.dk

7. Ole Hulbæk Christiansen 
plejer
Ukendt

8. Edel Johanne Gnistrup (Hulst) 
lærer
Lynggårdsvej 5
3760Gudhjem 60701374
klippegaard@gmail.com

9. Knud Bech Jensen 
lærer
ukendt

10. Ib Gredal Kristiansen 
pens.lærer 
Sløssevej8
48940sterUlslev 22956781

11. PoulLasbo
209 Duck Work Lane 
Lopiz Mailand WA 98261 
USA

12. Lise Brorsen Lauritsen (Hansen) 
viceskoleinsp.
Kirsebærvej 6
6600Vejen 75364363

13. Marie E. Lauritsen 
provisor
Strandvænget 16
6950 Ringkøbing 97320035

14. Bertil Prinds 
Spangsbjerg Kirkevej 27
6700Esbjerg 75180501

Kontaktperson: Aksel Jes Bomberg (1)

01/4868642

51212848

57616308

75139646

mailto:evald@post9.tele.dk
mailto:anne.marie.pinborg@skolekom.dk
mailto:toft.hallum@esenet.dk
mailto:bomberg@c.dk
mailto:hch@psykiatri.aaa.dk
mailto:ahansen@vejennet.dk
mailto:brandbrand@mail.dk
mailto:poul@bruun-produktion.dk
mailto:klippegaard@gmail.com
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Studenter 1968  mfy
l.*jørnlngvardsen 

Gersonsvej 26, st. 
2900 Hellerup

2. * Hans Fogt Ravn 
Æblevangen 55 
2765 Smørum 44660255

3. * Eva Krog Thomsen 
Kastaniegade 4, st. 
8200 Århus N 
ekt@postll.tele.dk

86166674

4. * Jens Michael Lundblad Thomsen 
Chef Comptable 
Grand-rue 28 
B-6700Arlon
Belgien 00352691991128 
jens.thomsen@eepk.lu

5. Aase Beyer Clausen 
Møllegårdsvej 5 
5560 Årup 64432087

6. Joachim Danckert
Kong Christians Alle 63 
9000 Ålborg 98103035

7. Jens Lund
Matrosvænget 35, Hjerting 
6710 Esbjerg 75461199

8. Kjeld Brodersen Lund
Birkholmvej 18, Skærbæk 
7000 Fredericia 75563311

9. Lisbeth G. Ravn (Rasmussen) 
Æblevangen 55 
2765 Smørum 44660255

10. Peder Skjødt 
Rugvænget 59 
7400 Herning 97214142

11. Niels Thyssen
Østre Strandalle 29 
8240 Risskov 86179036

Ole Clausen og Ole Schjørring er afgået ved døden.
Kontaktperson: Eva Krog Thomsen (3)

Realister 1968
1. * Anne Hollænder (Schrøder) 

Skyttevej 132 
6760 Ribe 75422861

2. Michael Andersen 
Vesterende 42 
6261 Bredebro 74716907

3. Lars Christensen 
Hvidemosevej 16 
4070 Kirke Hyllinge 46404492

4. Anne Marie Elbech
Fuglevænget 2, Herskind 
8464 Galten 86954487

5. Bjarne Glentved (Mogensen) 
Rosen Alle 8 
6760 Ribe 75431995

6. Carl Birk Pedersen 
Bispegade 25
6760 Ribe 75422526

7. Grethe Sørensen (Jørgensen)
Morbærvej 98
6600 Vejen 5366617

Bjarne Jensen og Rebekka La Cour Pedersen 
(Madsen) er afgået ved døden.
Kontaktperson: Carl Birk Pedersen (6)

35ÅR S JUBILÆUM 
S tu d en ter l9 7 3 sa

1. * Anne Marie Burmølle-Jensen (Neidhardt)
Kontaktpers. f. døvblinde 
Højbyvej 25
5260OdenseS 65958752
anma@anmanaturprodukt.dk

2. * Lone Ebbesen (Nielsen)
Lektor
Søndergade 13
4800 Nykøbing F 54861273
lone-ebbesen@get2net.dk

3. * Claus Højmark
Butiksindehaver 
Valdemarsgade 24
5700Svendborg 62202762
claushoejmark@hotmail.com

4. * Else Kirstine Madsen
Erhvervsrådgiver 
Sandmarken 31, Askov
6600Véjen 75363393
else-k-madsen@vejen-net.dk

5. * Ejvind Beck Nielsen
Lærer 
Prærien 38
7200 Grindsted 75324043
ejvind-beck@mail.tele.dk

6. Karen Vinther Andersen (Christensen) 
Tale-høre-pædagog
Østergade 16
3250Gilleleje 48301661
karen.vinther@lean6sigma.eu

7. Kirsten Hedeager Bentsen (Nielsen) 
Fysioterapeut
Grundet Bakke 26
7100 Vejle 75833002
kirsten@hedeager.dk

8. Merete Due (Schmidt)
Asmildvej 19
8800 Viborg 21690311

9. Mette Ewald (Foldberg)
Gymnasielærer 
Mellem Broerne 17, l.mf.
9400 Nørre Sundby 31671164
me@aalkat-gym.dk

10. Doris Birch Friis (Birch Hansen)
Bibliotekar
Nørreskov Bakke 29 D
8600 Silkeborg 86815101
dbf@silkeborg.bib.dk

mailto:ekt@postll.tele.dk
mailto:jens.thomsen@eepk.lu
mailto:anma@anmanaturprodukt.dk
mailto:lone-ebbesen@get2net.dk
mailto:claushoejmark@hotmail.com
mailto:else-k-madsen@vejen-net.dk
mailto:ejvind-beck@mail.tele.dk
mailto:karen.vinther@lean6sigma.eu
mailto:kirsten@hedeager.dk
mailto:me@aalkat-gym.dk
mailto:dbf@silkeborg.bib.dk
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11. Susanne Grann 
Korresp., Fysioterapeut 
Blokvej 2 F, Lustrup
6760Ribe 75423678
susannegrann@hotmail.com

12. Klaus Johannes V. Gunnersen 
Bethaniavej 6 B
6670Holsted 75393748
klaus-vilhelm-gunnersen@mail.tele.dk

13. Svend Erik Holm 
Advokat
Gudrunsvej 17,1
2920Charlottenlund 39632533
svenderikholm@mail.tele.dk

14. Lene Jacobsen (Rosenmay)
Lærer
Agerbækvej 24, Hee
6950 Ringkøbing 97335374
rosenmay@jacobsen.mail.dk

15. Hanne Jensen 
Korrespondent 
Krudthusgade 2 
5000 Odense C 
hj@exponova.dk

16. Lene Blume Jepsen 
Gymnasielærer 
Carstensgade 54 
6270Tønder 
lj@toender-gym.dk

17. Metha Jørgensen 
Overlæge 
Hougårdsvej 1 
8220 Brabrand 
mos@dadlnet.dk

18. Birte Larsen 
Kulturkonsulent 
Riddermandsvej 15 
6760 Ribe
bila@esbjergkommune.dk

19. Poul Verner Madsen
Overlæge 
Klonhøjvej29 
9800Hjørring 35114711
pvmadsen@dadlnet.dk

20. Vibeke Stræde Nielsen 
Lærer
Parkvej 9, Brøns
6780 Skærbæk 22539787
vibekestraedenielsen@mail.dk

21. Lis Petersen 
Socialrådgiver 
Fasanvejl
6760Ribe 75420017
lispfasan@mail.dk

Kontaktperson: Anne Marie Burmølle-Jensen (1)

Studenter 1973 sb
1. * Mette Marie Bolding 

Favrlundvej 14, Favrlund 
6760 Ribe

2. * Meta Degn Hedegaard (Andresen)
Rugmarksvej 16, Skrydstrup
6500 Vojens 75542987

3. * Hanne Holm Wehner Kjær (Paulsen)
Åbakken 27, Bellinge
5250OdenseSv 65963030

4. * Kirsten Klok
Stratvej 5, Sejstrup
6740 Bramming 75172940

5. * Henni B. Mieth (Jensen)
Halmøvænge 2
5700Svendborg 62221445

6. * Ellen Møller (Schøler)
Havretoften 3, Guderup
6430Nordborg 74458099

7. * Karsten Skov
Kroghsgade 6, 2.th.
2100 København 0  35264507

8. * Annelise Sørensen (Kjær)
Ullerupvej91
6780 Skærbæk 74752262

9. * Dorit Maria Skovmand (Gormsen)
Kajakturguide, kromutter m.m.
C/De Sa Mitgera, 8
ES-07713 Punta Prima, Menorca
Spanien 0034616721036
doritskovmand@hotmail.com

10. Kirsten Lyngs Andersen 
Øster Vedstedvej 142
6760 Ribe 75423360

IL AnneM.Burgemann (Simonsen)
Margrethevej 6 
6580 Vamdrup

12. HelgeConradsen 
Varminglundvej 13 
6760 Ribe

13. Jette Hansen (Jensen)
H. A. Krilgersvej 8.
6400 Sønderborg

14. Lene Hjelme 
Hovedvejen 201, Blåkærskov 
6040 Egtved

15. Anders Gadegaard Jensen 
Stockdethsvej 15 
5230OdenseM

16. Birthe Jespersen (Jeppesen)
Skovgårdsparken 52 
7080 Børkop

17. Ulla Larsen (Michaelsen)
Hans de Hoffmannsvej 20 
7000 Fredericia

18. Helle Porsgaard 
Rolighedsvej 11 
8722 Hedensted

19. Dorte Kahr Raae (Nielsen)
Dronning SoSesvej 30A 
4000 Roskilde

66143602

74726528

86265803

75423115

75582840

75441396

74434119

75863662

66133318

75868758

29824814

75892232

46373908
75441055

mailto:susannegrann@hotmail.com
mailto:klaus-vilhelm-gunnersen@mail.tele.dk
mailto:svenderikholm@mail.tele.dk
mailto:rosenmay@jacobsen.mail.dk
mailto:hj@exponova.dk
mailto:lj@toender-gym.dk
mailto:mos@dadlnet.dk
mailto:bila@esbjergkommune.dk
mailto:pvmadsen@dadlnet.dk
mailto:vibekestraedenielsen@mail.dk
mailto:lispfasan@mail.dk
mailto:doritskovmand@hotmail.com
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20. l  ove Skals
Nørremarksvej 37 
7100 Vejle 75865273

21. Jens Chr. Staal 
Stakdelen 47 
5220 Odense SØ 65959461

22. Heinrich Sølbeck 
Vestergade 30 
6771 Gredstedbro 75431757

23. Johnny Tauman 
Sprogøvej 43 
6710 Esbjerg 75154141

Kontaktperson: Mette Marie Bolding (1)

14. Lars Nissen
sidst kendte adresse:
Johannes Brahmsstrasse 53 
D-24768 Rendsburg 
Tyskland
Bente G. Riisgaard (Christoffersen)
Hasselvej 29
6510 Gram 74822041
PoulSøndergaard 
Engelsborgvej 53
8800 Viborg 86610170
Valdemar Thomsen 
Hømvej 22
6760 Ribe 75441235

Studenter 1973 mfx
1 . * Eigil Braagaard

Jasminparken 15 
6760 Ribe

2. * Gunnar Eggert Gram
Rødding Bakkevej 1 
6630 Rødding

3. * Paul Birch Nielsen
Kong Frederiksvej 20 
9600 Års

4. * Martha M. Skrydstrup
Lærkevej 9 
8660 Skanderborg 
msk@aabc.dk

5. * Palle Thomsen
Vestergade 71 
5560 Aarup
palle-thomsen@ret-raad.dk

6. Henrik Buck
Sommerlyst 14 
6630 Rødding 74842858

7. Ellen Damgaard Børsting 
(Damgaard Hansen)
Egegårdsvej 13, Himmelev 
4000 Roskilde

8. Niels Jørgen Friis 
Blegdammen 5, 3. th.
8000 Århus C

9. PeterHjulerJensen 
Prinsessegade 8 
1422 København K 
peter.hjuler@risoe.dk

10. Erik Blume Jepsen 
Østerfennerl 
6760 Ribe

11. Jørgen Kryel 
Lollandsgade 51 
8000 Århus C

12. Lillian Mathiesen (Brandt)
Vestterpvej 14, Vestterp 
7200 Grindsted 75337348

13. Kjeld Mauritsen 
Strengevej 11
6760 Ribe 75424729

18. Truels Nørholm Truelsen 
60487318
GI. Bedervej 5
8320 Mårslet 86298165
truels@aarhusmail.dk

19. Carla Træholt (Olesen)
Ulrichs Allé 69
6270 Tønder 74722706

Kontaktperson: Martha M. Skrydstrup (4)

Studenter 1973 mfy
1. * Eydun Arge

Foeroya Landfuti, Smyrilsvegur 20
FO-110 Torshavn
Færøerne

2. * Leif Bengtsen
Store Stensager 16
4320 Lejre 46480520

3. * Rita Christiansen
Nørremøllevej 94
8800 Viborg 86613681

4. * Jens Tue Hølmkjær
Sandmarken 31, Askov
6600 Vejen 75363393
j-t-hoelmkjaer@vejen-net.dk

5 . * Jette Janstrup
Fyrrehusene 37 
2600 Glostrup

6. * Flemming Kuhi
Gormsgade 64 
6700 Esbjerg

7. * Vagn Lauridsen
Lærer
Solvænget 46 
6870 Ølgod

8. * Anette Lerche
Kratlodden 63 
2760 Måløv

9. * Lars Bo Krag Møller
Aldersro 4 A 
4681Herfølge 56213053

10. * Karen Lisbeth Schmidt (Thomsen)
LP.Jacobsensvej 44, st.th.
8230Åbyhøj 29476978

75445219

74841315

98624060

86524102

64711640

46365600

86194272

32571795

75420220

86197648

43457291

76100809

75245431

44654891

mailto:msk@aabc.dk
mailto:palle-thomsen@ret-raad.dk
mailto:peter.hjuler@risoe.dk
mailto:truels@aarhusmail.dk
mailto:j-t-hoelmkjaer@vejen-net.dk
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11. * Bent Vase
Grøndalsvej 252
8260 Viby J 
bent.vase@stofanet.dk

86280575

12. * Frans Wulff Voss
Alssundvej 39 
6400 Sønderborg 74485962

13. * Svend-Anker Worm
Ledøje Søndre Gade 1 
2765 Smørum 44681106

14. Bjarne Fogtmann 
Ribevej 120, Harreby 
6510 Gram 74845264

15. Flemming Nissen 
Kraborrevej 6 
7000 Fredericia 75564690

16. Jens Peter Petersen 
Nymarksvej 20 N 
8320 Mårslet 86298148

17. Kim Guldberg Petersen 
Hvesager 77 
7300 Jelling 75872951

18. Erik Schmidt
Liden Gunversvej 21 
7100 Vejle 75722469

19. Peter Øllgaard 
Jernvedvej 38 
6771 Gredstedbro 75431027

Jakob Thomas Jakobsen og Ulla Jørgensen (Kjær) 
er afgået ved døden

Kontaktperson: Flemming Kühl (6)

Realister 1973
1. * Jacob Nils Pedersen

Bystævnevej 21, Lundager
5610 Assens 40513103

2. * Agnete Roust Sørensen (Thysen)
Kirkevej 9, Øster Højst
6240 Løgumkloster 23277109

3. Jacob Alsing 
Bækkelundsvej 7
5892 Gudbjerg 65982875

4. Niels J. Christophersen 
Holsteinsborgvej 29, st. tv.
2720 Vanløse 22622763

5. Tom Elmstrøm-Christensen 
Seminarievej 119 A
6760 Ribe 75423120

6. Anton B. Hansen 
Horsbølvej 28, Rejsby
6780 Skærbæk 74753589

7. Margit Kristensen (Truelsen)
Overvejen 87
5792 Årslev 65930718

8. Johannes Madsen 
Enderupvej 26, Hviding
6760 Ribe 75445507

9. Ejvind Nielsen 
Småkærvej 32 A
6100 Haderslev 74571317
ejvind@swinevet.dk

10. Svend Aa. Nielsen 
Landsbrugskundechef 
Granvej 13, Hviding
6760 Ribe 75524201
svendaagenielsen@hotmail.com

11. Karen M. Pedersen (Elbæk Madsen)
Skrænten 11
6670 Holsted 75392882

12. Peter Kjær Schmidt 
Strandvej 7
4733 Tappernøje 55965946

Kontaktperson: Agnete Roust Sørensen (2)

30ÅR S JUBILÆUM 
Studenter 1978 a

1. * Solvejg Byriel
Skodborg Søndergade 30
6630 Rødding 74848840
erik.byriel@os.dk

2. * Mogens Conradsen
Løjt Nørrevang 38, Løjt Kirkeby
6200 Åbenrå 74617837
mogens_conradsen@hotmail.com

3. * Helle Merete Kahr (Nielsen)
Vorsaaesvej 15 A, st
1972 Frederiksberg 35352497
laboje@kabelmail.dk

4. * Hanne Schmidt Møller Kjærgaard
Pædagog
Egegårdsparken 67
4000 Roskilde 4637 1601
hanne.s.m.k@zanten.dk

5. * Susan Kragh (Porsgaard)
Sanatorievej B 1258 
3920 Julianehåb
Grønland 00299642850
bkragh@greennet.gl

6. * Annette Mees Larsen (Jensen)
Skodborg Søndergade 52
6630 Rødding 74848374

7. * Anne Birgitte Nørholm Truelsen
Kragemosen 25, Sanderum
5250 Odense Sv 66170415
laursentruelsen@dsa-net.dk

8. Birthe Irene Andersen 
Åbrinken 31
6900 Skjern 97352330
frodeolesen@hotmail.com

9. Hanne Annette Andersen (Beier)
Forsythiavej 7
6740 Bramming 22965029
hannebeier@skolekom.dk

mailto:bent.vase@stofanet.dk
mailto:ejvind@swinevet.dk
mailto:svendaagenielsen@hotmail.com
mailto:erik.byriel@os.dk
mailto:mogens_conradsen@hotmail.com
mailto:laboje@kabelmail.dk
mailto:hanne.s.m.k@zanten.dk
mailto:bkragh@greennet.gl
mailto:laursentruelsen@dsa-net.dk
mailto:frodeolesen@hotmail.com
mailto:hannebeier@skolekom.dk
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iærefMQgwi 7979.

10. Marianne Østeriund Clausen 
Drosselvej 7
5500Middelfart 64418411
drosselvej7@pro6bermail.dk

11. Kirsten Marie Juul 
Kajerødgård 8
3460Birkerød 45822707
kijuul@webspeed.dk

12. Erling Lorentzen 
Elmevej 30
6630 Rødding 74842345
u.e.lorenzo@rnet.dk

13. Mona Agathe Lorentzen
Haraldstedvej 141, Valsømagle 
4100Ringsted 57529013
mlo@pwc.dk

14. Eva Marie Lorenzen 
Rosenvej5
9300Sæby 22213359
eva-lorenzen@hotmail.com

15. Birgitte Nicolaisen
GI. Kirkevej 12, Kollund
6340Kruså 74678471
illersloLbn@kirkenskorshaer.dk

16. Pia A. Thaysen Pjengård 
Bøgevænget 5
6690Gørding 75178983
stnl@mail.tele.dk

17. Anne Marie Poulsen (Bondegaard) 
Nalmadebro 18
6300Gråsten 74650813

18. Lis Warming Rasmussen (Warming)
Gyden7
6000Kolding 75568554
lwr@massageterapien.dk

19. Asger Sareyka Rosenberg 
Skowangsvej 196, 3. th.
8200ÅrhusN 86104525
arx@dr.dk

20. Ingelise Skrydstrup 
Kastelsvej 24, 5. th
2100KøbenhavnØ 35384008

21. Bent Axelgård Thomsen 
Sigvaldsvej 1
5000 0denseC 66148241
bth@glud-marstrand.com

Kontaktperson: Mogens Conradsen (2)

Studenter 1978 b
1. * Henrik Dahl

Lille Strandstræde 20,1. th.
1254KøbenhavnK 33937040

2. Iben Elisabeth Alvad 
Svinballevej 38, Sondrup 
8350 Hundslund 86550036

mailto:drosselvej7@pro6bermail.dk
mailto:kijuul@webspeed.dk
mailto:u.e.lorenzo@rnet.dk
mailto:mlo@pwc.dk
mailto:eva-lorenzen@hotmail.com
mailto:illersloLbn@kirkenskorshaer.dk
mailto:stnl@mail.tele.dk
mailto:lwr@massageterapien.dk
mailto:arx@dr.dk
mailto:bth@glud-marstrand.com
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3. Helle Graves Christensen 
Pallesdamvej 21, Stårup
7840 Højslev 97537141

4. Helle Højmark 
Akacievej 4
8240Risskov 86741213

5. Peter Remmer Langberg 
Skolevej 1
8250Egå 86741213

6. Ole Damkjær Nielsen
J.A. Schwartz Gade 35,1.
2100KøbenhavnØ 35426461

7. MereteSandholdt
c/o Sandholt, Tøndervej 52 A 
6780Skærbæk 74752027

Linda Huusmann Madsen er afgået ved døden.

Kontaktperson: Iben Alvad (2)

Studenter 1978 mfx
1. * Erik Bang Mortensen

Hejmdals Alle 38 
6705 Esbjerg 0  
ebm@ramboll.dk

2. * Allan Møller
Birkebakken 25 
2840 Holte 
allan_moller@lHl.dk

3. Lars Beck 
Nyringen 29 
8240 Risskov 
lb@vej.aarhus.dk

4. Jan Dragsgaard Dall 
Ladegårdsvej 12 
6100 Haderslev 
jan@buch-boje.dk

5. Finn Lausen Ebsen
Nattergalevænget 8, Ribe Nørremark 
6760Ribe 75423857
6nnebsen@stofanet.dk

76141171

45663839

86210480 19-

74530452 20-

6. Karen Lisbeth Finnemann 
Fäborgvej 6, Fäborg
6818Arre 75195087
lisbeth6nne@mail.tele.dk 

7  JensHansen 
Kronen 18
9260Gistrup 98322034
jens.hansen@maill.stofanet.dk

8. Lona Holdt 
Polensgade 50, 3.tv.
23OOK0benhavnS 43640405
lonaholdt@mail.dk

9. Arne Vest Jakobsen 
Siestavej 29, st. tv.
2600 Glostrup 43633955

10. Hans Ulrich Kleiminger 
Skejbygärdsvej 81., 813
8240Risskov 24421973
kleiminger@stofanet.dk

11. HanneMadsen 
lngerslevsPlads5,5,4.
8000 Århus C

12. Jørn Lintrup Madsen 
Lustrupvej 28 A
6760Ribe 75424704
jma@toender.dk

13. Anni Beck Nielsen 
Frankrigsgade5,3.th.
2300KøbenhavnS 32553358
annibn@get2net.dk

14. Jan Peter Flotin Nielsen 
Riddermandsvej 18
6760Ribe 21219119
jfh@stofanet.dk

15. Ulrik Olsen 
Kirsebærgrenen 179
5220OdenseSØ 65932352
ulrik@bof4u.dk

16. Birte Wraa Schiuter (Nielsen)
Toften 39
6650Brørup 75383581
ms@sosuesbjerg.dk

17. Mogens Schiuter 
Toften 39
6650Brørup 75383581
ms@sosuesbjerg.dk

18. Inga Seeberg (Sørensen)
Bærhaven 10, Taulov
7000 Fredericia 75562070
ise@km.dk 
Michael Sønderup 
Hospitalsgade 47
6000Ko!ding 75501990
mis@landscentret.dk 
Jan Martin Sørensen 
Bjerregårdsvej 3 
2500Valby 36166144
bbsjms@mail.tele.dk 

21. Jens Mølgaard Villadsen 
Stærhøj4
9260Gistrup 98333744
jens.villadsen@tdcadsl.dk

Kontaktperson: Jørn Lintrup Madsen (12)

Studenter 1978 miy
1. * David E. Christensen

Golfvej 84
6715EsbjergN 75452236
mette-david@esenet.dk

2. * Birgitte Refsgaard Knudsen
Palnatokesvej34,4.tv.
5000 0denseC 66137989
birgitte.refsgaard@gmail.com

3. * Niels Peter Rindom
Svinget 9 A,
6240 Løgumkloster 74745851
nprindom@mail.tele.dk

mailto:ebm@ramboll.dk
mailto:allan_moller@lHl.dk
mailto:lb@vej.aarhus.dk
mailto:jan@buch-boje.dk
mailto:6nnebsen@stofanet.dk
mailto:lisbeth6nne@mail.tele.dk
mailto:jens.hansen@maill.stofanet.dk
mailto:lonaholdt@mail.dk
mailto:kleiminger@stofanet.dk
mailto:jma@toender.dk
mailto:annibn@get2net.dk
mailto:jfh@stofanet.dk
mailto:ulrik@bof4u.dk
mailto:ms@sosuesbjerg.dk
mailto:ms@sosuesbjerg.dk
mailto:ise@km.dk
mailto:mis@landscentret.dk
mailto:bbsjms@mail.tele.dk
mailto:jens.villadsen@tdcadsl.dk
mailto:mette-david@esenet.dk
mailto:birgitte.refsgaard@gmail.com
mailto:nprindom@mail.tele.dk
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4. Poul Erik Brodersen 
JensJohansensvej4A 
6100 Haderstev 
aspe@mail.dk

5. Poul Hansen Brunsgaard 
PoppelvejS 
3480 Fredensborg 
poul-mene@mail.dk

6. Karin Lis Hansen 
Gellerupvej 36 
6800 Varde
ovildogkarin@mail.tele.dk

7. Ejvind Pedersen 
Trællerupvej 2, Trællerup 
4000 Roskilde 
kj-ep@privat.dk

8. Lene Petersen 
Skyttevej 34 
6760 Ribe 
le-fr@stofanet.dk

Karen Marie Beck og Susanne Nielsen 
(Kristensen) er afgået ved døden.

Kontaktperson: Ejvind Pedersen (7)

25ÅRSJUBHÆ UM  
Studenter 1983 a

1. * Elsebeth Klitgaard Knakkergaard (Simonsen)
Kornmodsbakken 180
8210ÅrhusV 86751270
Elsebeth@knakkergaard.com

2. * Helle Larsen
Strandvej 12
9560Hadsund 98572257

3. * Ingrid Søchting
119 First Street
V3L 2G3 New Westminster Bc
Canada 0016045277735

4. * Birgitte Kargo Tørnqvist (Kargo)
Vester Vedstedvej 4 A
6760Ribe 75445466

5. Lisa Brandt (Nielsen)
Kærmindevej 20
7400Herning 97124904

& NielsBundgaard 
Torbenfeldtvej 5, th
2700 Brønshøj 26202093

7. Søren Eriksen 
Stengårdsvej 48, s t
6705EsbjergØ 75140645

8. Marianne Nørgaard Gyldenkærne (Hansen) 
Kirchenweg 17
D-24980 WaUsbiill
Tyskland 00494639823
gyldenkaerne@kirken.de

9. Joan Jacobsen 
Rørkjærsgade 6
6700Esbjerg 75137910

74531539

48481197

75224739

46401294

75432032

10. Alice Jensen (Fuglsang) 
Kærmaksvej 15, Brøns 
6780 Skærbæk 74753633

11. Sanne G. Konstmann (Thyssen) 
Gasse Høje 26 
6780 Skærbæk 74752702

12. Claus Petersen Lundtofte 
Rylevænget 8 
6760 Ribe 75410816

13. Karen Busch Nielsen 
Bakkedraget31 
3460 Birkerød 45818191

14. Susanne Pedersen (Schmidt) 
Åbenråvej 35 
6230 Åbenrå 30575153

15. Lena Baggersgård Petersen 
Nymarksvej 20 P 
8320 Mårslet 
lonebp@image.dk

86298545

16. Tove Hedegård Rasmussen 
Assensvej 11 
5771 Stenstrup 60689199

17. Michael Scheel 
Hilton Asen 52 
N-1341Slependen
Norge
ms@scheels.net

004767559710

18. Bent Schmidt 
Vestervang 31, 4. th. 
8000 Århus C 51941223

19. Inge Vibeke B. Sørensen 
Baslund 49, Askov 
6600 Vejen
blaabjerg@vejen-net.dk

75366949

20. Anette Vejrup 
Lovrupvej23,Nr.Lovrup 
6690 Gørding 75178859

21. Lisbeth Warrer 
Mulvadvej57 
6740 Bramming 75172365

22. Helene Wonsbek-Rasmussen 
Hornsherredvej 43 
4070 Kirke Hyllinge 46404161

Kontaktperson: Birgitte Kargo Tørnqvist (4)

Studenter 1983 b
1. Hans Henrik Andersen 

Søvej 10,Jels
6630 Rødding 7453022

2. Pia Andersen 
Ukendt

3. Pia Annette Arthur (Lundgaard)
Ukendt
New Zealand

4. Laila Borggaard (Svendsen) 
Hjortetoften 4, Egebæk
6760 Ribe 51509810

mailto:aspe@mail.dk
mailto:poul-mene@mail.dk
mailto:ovildogkarin@mail.tele.dk
mailto:kj-ep@privat.dk
mailto:le-fr@stofanet.dk
mailto:Elsebeth@knakkergaard.com
mailto:gyldenkaerne@kirken.de
mailto:lonebp@image.dk
mailto:ms@scheels.net
mailto:blaabjerg@vejen-net.dk


58

5. Christian C. Christensen 
Eikærvejll
2650Hvidovre 36778499

6. Nieis Erik Foimann 
Kaaiundsvej 20
3520Farum 44994277

7. Gitte Egebjerg Ibsen 
Sidst kendte adresse:
Frankensteinerstrasse 22 
D-64297 Darmstadt 
Tyskland

8. Alice Fabrin Jakobsen 
Strandvejen 8
6000 Kolding 75527384

& SteenFøgeJensen 
Akacievej 24
2830Virum 45832353

10. Lisjohannsen 
Favrlundvej 12
6760Ribe 75441260

11. Bente Maimburg Kristensen (Bennedsen) 
Finsensvej39
6760Ribe 75410152

12. Hanne Høy Kristensen 
Hjortkærvej 13
6740 Bramming 75191081

13. Ann Nedergaard 
Kærlandsvej 8
5260OdenseS 66111021

14. Ina Holm Nicolaisen (Jensen)
Gyvelvejl3
6740 Bramming 75172032

15. Susanne Helmi Rangman (Nielsen) 
Snogegårdsvej 53
2820Gentofte 39763270

16. Lone C. Stephensen (Petersen)
Erik Menveds vej 8
6760Ribe 75420741

17. Kirsten Sørensen 
Mejerivej 2, Brundby
8305Samsø 86590420

18. PiaToftdahl (Thyssen)
Hvedevænget 19
6600Vejen 75363435

19. Dorthe Vestergaard 
Toften 16
6760Ribe 75410317

20. Helle Liiiesøe Wolff 
Rojumvej 48
6400 Sønderborg 74425806

Kontaktperson: Niels Erik Foimann (6)

Studenter 1983 c
1. Ellen Margrethe Dahl 

Lipkesgade 22, 4.th.
2100KøbenhavnØ 35389580
ellen.dahl@gmail.com

2. Annette Tønder (Jacobsen)
Ukendt

3. Britta Skou Karstens 
Hejis Landevej 58
6094Hejls 74568493

4. Jens Olof Lasthein 
K26, Scheelegatan 25 
S-112 28 Stockholm
Sverige 0046703300999
jens@lasthein.se

5. SigneLund 
Tobøl Fælledvej
6683 Føvling 75398268

6. Helle Langhede Olsen 
Krtigersvej 51
6541 Bevtoft 74514909

7. Anita Kielgast Røddik (Poulsen)
Ørnsøvej9
8600 Silkeborg 86801925
roedoern@postll.tele.dk 

& LisRosenberg 
Bloomenkamp 10 
D-25917 Leck
Tyskland 004946622369

9. Jens Juhl Søberg Dyrbjerg 
Stærebo 3
2655 Vallensbæk 43532532
dyrbjerg@webspeed.dk

10. Lena Warming Gad (Thyssen Warming) 
Stensballe Strandvej 123
8700Horsens 75655820

Kontaktperson: Ellen Margrethe Dahl (1)

Studenter 1983 mfx
1. * Estrid Hasager (Madsen) 

Skellerupvej 79
8600 Silkeborg 
hasager@privat.dk

86841814

2. * Kirsten Jepsen (Hinge) 
Hvolbækvej 8, Hvolbæk
8660 Skanderborg 
kirsten.jepsen@privat.dk

86531395

3. * Doris Skov Larsen 
Valborgvejll
3660 Stenløse 
doris.skov@msn.com

47170214

4. * Jan Nørgaard Poulsen 
Set. Nicolajgade 5
6760 Ribe 75423072

5. * Mette Sandfeld (Krog) 
Holger Drachmannsalle 20
6700 Esbjerg 
sandfeld@esenet.dk

75127204

6. * Marty Storm (Per Hansen) 
Lærer
Sorsigvej5
75353767
teacher@stofanet.dk

6760 Ribe

mailto:ellen.dahl@gmail.com
mailto:jens@lasthein.se
mailto:roedoern@postll.tele.dk
mailto:dyrbjerg@webspeed.dk
mailto:hasager@privat.dk
mailto:kirsten.jepsen@privat.dk
mailto:doris.skov@msn.com
mailto:sandfeld@esenet.dk
mailto:teacher@stofanet.dk
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7. * Karin Aktor Ulrich Gensen)
Kemiingeniør 
Solagervej 12 
86228649
dan_og_karin_ulrich@privat.dk

8. Anne Andersen (Paasch) 
Tingvejen 73
6780 Skærbæk 
aageanne@get2net.dk

9. Bjarne Gylling Andersen 
Jernvedvej 6
6771 Gredstedbro 
brdr.andersen@mail.tele.dk

10. Ole Arendttorp 
Rahbeks Allé 7 
6650 Brørup 
oabrp@os.dk

11. Carsten Christensen 
Gydebakken 4 
3520 Farum 
golf@mail.tele.dk

12. Søren Ellegård 
Landinspektør 
Myrholmen 12 
2760 Måløv 
se@geoteam.dk

13. Lars Iversen 
Planteheldvej 16 
2650 Hvidovre 
laiv@mail-online.dk

14. Loni Kraus Ledderer (Kraus) 
Krengerupvænget 57
5230 Odense M 
ledderer@galnet.dk

15. Ole Mathiesen 
Søagerparken 102 
2670 Greve 
olemat@dadlnet.dk

16. Charlotte Nielsen Glansen) 
Stagebjergsparken 27 
6051 Almind 
cbn@wmdata.com

17. Asger Greval Petersen 
Godthåbsvej 15
9700 Brønderslev 
asgp@rn.dk

18. Annette Sjøgren 
Stavnager vej 11 
6760 Ribe
annette.sjoegren@skolekom.dk

19. Dorte Waldemar (Andersen) 
Kirkevangen 6, Bryndum 
6715 Esbjerg N 
waldemar@esenet.dk

Kontaktperson: Dorte Waldemar (19)

8250 Egå

74753475

75431216

75384333

45161786

45411944

36480904

66145018

43907490

75506195

96592131

75441044

75167252

Studenter 1983 mty
1. * Helle Borgholt (Peltonen)

September vej 21
2730 Herlev 38603020

2. * Finn Daunus Gormsen
Saloparken 337 
8300 Odder
gormsen.odder@mail.tele.dk

3. * Lars Henrik Kvisgaard Hansen
Krobakken 2 
3480 Fredensborg

4. Grete Brunsgaard 
Vesterlundvej 3, Grimstrup Krat 
6818 Årre

5. Ingegerd J. Christensen 
Ukendt

6. Hans Ejnar Christiansen
Kolkærvej 2, Kejlstrup 
8410 Rønde 43332147

7. Hans Jakob Eriksen 
Esbern Snares Gade 14, 2. tv.
1725 København V 26276941

8. Bent Gabelgaard 
Ukendt

9. Berith Gade Gensen)
Sidst kendte adresse: Åsesvej 167 
N-1300 Sandvika
Norge 004767137964

10. Lyng Grann 
Præstetoften 57 
8330 Beder

11. Anna Boel Hansen 
Ukendt

12. Lone Hjort (Melgaard)
Kirkegade 4 A, Vejrup 
6740 Bramming

13. Anette Holm (Høholt)
Dragonvej 35 
6270 Tønder

14. Kim Rene Jensen
Poppelvang 39, Pedersborg 
4180 Sorø 36418102

15. Lone Jespersen (Mikkelsen)
Finsensvej 31
6760 Ribe 75411801

16. Rene Karpantchof 
Guldbergsgade 51A, 3. tv.
2200 København N 3147129

17. Jan B. Madsen 
ToRevængets Allé 2
3520 Farum 61710790

18. Torben Marcussen 
Granbakken 3
8860 Ulstrup 86463019

19. Mette Nielsen 
Slagelsegade 11
7400 Herning 97211769

86938140

75190388

74725229

86545250

48244742

75191800

mailto:dan_og_karin_ulrich@privat.dk
mailto:aageanne@get2net.dk
mailto:brdr.andersen@mail.tele.dk
mailto:oabrp@os.dk
mailto:golf@mail.tele.dk
mailto:se@geoteam.dk
mailto:laiv@mail-online.dk
mailto:ledderer@galnet.dk
mailto:olemat@dadlnet.dk
mailto:cbn@wmdata.com
mailto:asgp@rn.dk
mailto:annette.sjoegren@skolekom.dk
mailto:waldemar@esenet.dk
mailto:gormsen.odder@mail.tele.dk


60
20. Hardy Paaskesen 

Voddervej7,Vodder
6780 Skærbæk 74757123

21. Jette Schultz 
Varnæsvej 559, Fetstedskov
6200Åbenrå 74681810

22. John Sørensen 
Plougstrupvej 107, Plougstrup
6771 Gredstedbro 75435555

23. Gurli Thøgersen
Fårup Kirkevej 29 C, Fårup Kirkeby 
6760Ribe 75441688

Kontaktperson: Helle Borgholt (1)

Studenter 1983 mfz
1. * Pia Berndt (Sørensen)

Sortemosevej 118
2730Herlev 44442171
pia@berndt-warn.dk

2. Jette Brabrand 
Egebjergvej 51A
2750Ballerup 44683848
schakbrabrand@mail.tele.dk

3. Nina Sibylle Dam 
Søliljevej41b
2650 Hvidovre 35861900
bille@macinstruct.dk

4. Christian Hundebøl 
c/o Hygummark 1
6630 Rødding 74845212
chundebol@hotmail.com

5. Helle B. Jessen (Petersen)
Musvitvej 5
74301kast 96606070
helle@hih.au.dk

6. Jørgen Schmidt Kristensen 
Systemudvikler 
Østergade 11G, st. d.9
5492 Vissenbjerg 75526470
js@kristensen.mail.dk

7. Conny Asmussen Lange (Asmussen)
Lektor i Botanik
Veksøvej37
2700 Brønshøj 38347602
con@liie.ku.dk

8. Poul Beck Nielsen 
Pladsgade 5B
6100Haderslev 32120020
poul.beck@hotmail.com

9. KristianB.Sandvej 
Tammerisvej 23
8240Skive 86183435
kristiansandvej@dadlnet.dk

10. Inger Marie Schack (Nielsen)
Højrupvej 10, Højrup
6510Gram 74826157
schack@dlgpost.dk

11. Anette Boysen Schultz (Boysen)
Kanehaven6
8240Risskov 86219396
aebs@adslhome.dk

12. Ejnar Schultz 
Kanehaven6
8240 Risskov 88219396
aebs@adslhome.dk

13. Martin Thøfner 
GJAHagemannsvej27
3070 Snekkersten 49266232
thoefner@mail.dk

14. Anette Schack Aarhus 
Egernvej 45, Strandhuse
6000Kolding 75537124
perhauge@stofanet.dk

Kontaktperson: Pia Berndt (1)

20ÅR S JUBILÆUM
Studenter 1988  a

1.* Pernille Græsdal 
Arendalsvej 16 
8200ÅrhusN 23745355

2. * Søren Heide Petersen 
lngeborgvejl6 
5000 Odense C 
heidebruun@galnet.dk

66145104

3. * Allan Samsøe 
Høevej 2, Ilsted 
6740 Bramming 
ideelle@privat.dk

22954918

4. * Kirsten Sønderby 
Sognepræst
Kirkevangen 8, Bryndum 
6715 Esbjerg N 
kks@km.dk

75167154

5. Inger V. H. Balle
Alpevej 34, Egebjerg 
5771 Stenstrup 62224670

6. Torben Flemming Bang 
Grønningen4 
8783 Hornsyld 
torben.bang@privat.dk

75688560

7. Marianne Boldt 
Mosetoften2 
5700 Svendborg 
mb@sydlynsmail.dk

22123008

& Ida Jørgensen
Istedgade 60, 1. tv. 
1650KøbenhavnV 23325608

9. Solveig Kjær 
Darumvej 3 
6771 Gredstedbro 75432071

10. Konnie Knudsen (Nielsen) 
Gråstenvej 11, Felsted 
6200 Åbenrå 
kjk@knudsen.mail.dk

74686809

mailto:pia@berndt-warn.dk
mailto:schakbrabrand@mail.tele.dk
mailto:bille@macinstruct.dk
mailto:chundebol@hotmail.com
mailto:helle@hih.au.dk
mailto:js@kristensen.mail.dk
mailto:con@liie.ku.dk
mailto:poul.beck@hotmail.com
mailto:kristiansandvej@dadlnet.dk
mailto:schack@dlgpost.dk
mailto:aebs@adslhome.dk
mailto:aebs@adslhome.dk
mailto:thoefner@mail.dk
mailto:perhauge@stofanet.dk
mailto:heidebruun@galnet.dk
mailto:ideelle@privat.dk
mailto:kks@km.dk
mailto:torben.bang@privat.dk
mailto:mb@sydlynsmail.dk
mailto:kjk@knudsen.mail.dk
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11. Allan Henrik Kock 
Chr. Bergsvej 9
6000 Kolding 75542215
akock@stofanet.dk

12. Anette Kristiane Poulsen (Jørgensen)
Falkevej 4
6760Ribe 76880878
anettekp@stofanet.dk

13. Britt Thyssen Warming 
Beirut
Libanon
rasmus@kallassi.com.lb

2. * Lars Mullesgaard Pedersen
Møllevej 5, Løvel 
8830 Tjele

3. * Sussie Salin (Andersen)
Svendborgvej 10, st.
5853 Ørbæk

4 . * Susanne Stenderup
Tanderup Digevej 28 
6760 Ribe

5. Else Margrethe Andersen 
Engblommevej 39, st. th. 
2400 København NV

Kontaktperson: Kirsten Sønderby (4)

Studenter 1988 b
1. * Birgitte Christiane Kjærsgaard

cand.ling.merc.
Fruenshøj 14,Løgten
8541 Skødstrup 86215840
bk@scanstyling.dk

2. Anette Allan (Højbjerg Thyregod) 
Landmandskkone
Beach Road Foster, Victoria 
3960
Australien 006135682375

3. Linda Andersen
c/o Mary Andersen, Violvej 13 
6650 Brørup 
Bosiddende i Milano

4. Jytte Kirstine Brink 
Husmand 
Birkesigvej 3
6740 Bramming 75174090
bjb@mail.dk

5. Mai-Britt Jensen 
Ukendt

6. Helle Vejby Nielsen Jørgensen)
Skolelærer 
Pilegårdsvej 2A, 3. sal 
2730 Herlev
helle.vejby.nielsen@skolekom.dk

7. Tina Noer 
Tandlæge 
Fuglesangs Allé 55 
8220 Århus V 
jtnoer@mail.tele.dk

8. Laila Thiim 
Handelsskolelærer 
Lansigparken 25 
6740 Bramming 
lathim@tiscali.dk

Kontaktperson: Ann Tanja Tækker (z.2)

Studenter 1988 x
1. * Morten Ellegård 

Skoleleder 
K3, Grønnedal 
3930 Kangilinnguit
Grønland 56462110
morten-ellegaard@hotmail.com

40864126

86787823

76100108

6. Jens Stubbe Arndal 
Skelagervej 628 
8200 Arhus N

7. Jette Berg Bruun (Jørgensen)
477 Chemin du Collet Rouge 
06700 St. Laurent du Var 
Frankrig

8. Jan Eriksen
Gammel Bagsværdvej 54 
2800 Kongens Lyngby

9. Annette Fisker 
Adilsvej 11, l.tv.
2000 Frederiksberg

10. Hans-Henrik Hansen 
Vestervang 22 
2500 Valby

11. Pia Brink Hansen 
Rugvænget 20 
6600 Vejen

12. Rene Hansen 
Vibyvej 26A 
5580 Nr. Åby

13. Marianne Klose 
Frederiksberg Bredegade 1E 
2000 Frederiksberg

14. Lars Henning Larsen 
Ukendt

15. Tanja Sørdal Lorentzen (Brink) 
Marskvej 14C
6760 Ribe

16. Tina McCaftrey (Sørensen) 
Christiansfeldvej 9,1.
6100 Haderslev

17. Lars Nielsen 
Ivigtutvej 21 
6715 Esbjerg N

18. Preben Schmidt Nielsen 
Hroarsvej 10
8370 Hadsten

19. Lone Rosager Poulsen 
Toftevangen 40
3200 Helsinge

20. Pernille Schulz
15 Honiton Gardens, Gibbon Road 
Nonhead London SE1 52AT 
England

98510217

75425396

39666694

86785020

45936490

38118850

33317060

75361744

64421241

60641573

74532028

75471790

87613902

48793143

mailto:akock@stofanet.dk
mailto:anettekp@stofanet.dk
mailto:rasmus@kallassi.com.lb
mailto:bk@scanstyling.dk
mailto:bjb@mail.dk
mailto:helle.vejby.nielsen@skolekom.dk
mailto:jtnoer@mail.tele.dk
mailto:lathim@tiscali.dk
mailto:morten-ellegaard@hotmail.com
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21. Jane Thinghohn 
KløvertoR 9, Hviding
6760Ribe 75420290

22. Marie Louise Wulff (Bech Jensen)
Nabben36
5683 Hårby 
64731864

Kontaktperson: Lars Muilesgaard Pedersen (2)

S tu d en ter l9 8 8 y
1. * Jesper Guldberg Hansen

Systemkonsulent 
Oddervej 68
8270Højbjerg 86725609
theil@hansen.mail.dk

2 . * Hanne Hostrup Kim (Hostrup)
310 Meadow Lane South
Golden Valley. MN 55416
USA 1-763-432-3848
hannekim@comcast.net

3. * Michael Olsen
C/O Bent Olsen, Svankærvej 15
6760 Ribe 75421802

13. Tina Lykke 
SjælstoRevej 7
2730 Herlev 44942939

14. Winnie Lolk Pallesen 
Ager vej 4
6862 Tistrup 75291279

15. Lone Bøhme Petersen 
Ukendt

16. Søren Præstholm 
Dønnerupvej 9, st.
2720Vanløse 38761299

17. Henriette Julius Rizzo (Lassen)
310 Carriage Run Rd, Annapolis 
21403 MD
USA 0014102950901

18. Vivi Færch Simonsen 
Ukendt

19. Flemming Skov 
Ålundvejl4
6753 Agerbæk 75196850

20. Henriette Sørensen 
Gårdbovej 8
9850Hirtshals 98945306

4. * Hans Otto Fr. Paludan
Sekretariatschef 
Astrupvej 735
9800Hjørring 98965590
ha-paludan@get2net.dk

5. * Gitte Vind Sørensen (Larsen)
Lærer
Jomsborgvej 33
5000 0denseC 66178782
gitte.soerensen@skolekom.dk

6. * Ane Volf (Lorenzen)
Agervænget 4
6840Oksbøl 75139232

7. Michael Stig Christensen 
Læge
ToRegårdsvej 35
6800 Varde 75223641
gaucho@dadlnet.dk

8. Brian Dixen (Møller)
BanetoRen 2
3660Stenløse 47120026

9. Marion Eriksen (Høhrmann)
Hulvigvej 14, Hulvig
6862 Tistrup 75264523

10. Bente Høhrmann 
Advokatsekretær 
Hedevangen 12
6670Ho!sted 75391036

11. Lars Aage Knudsen 
Skorpionen 55
3650 Ølstykke 23300135

12. Zofuz (Thomas) ToRegaard Knudsen 
Planteskolevej 51a, st.
5250OdenseSV 26223278
zofuz@solenshjerte.dk

21. Jens Fyhn Sørensen 
Knudsgade 13, 2.th.
6700 Esbjerg 25325608

22. Lene Agathe Teilmann 
Foldingbrovej 9
6660 Lintrup 74855509

23. Tore Vesterlund 
Tjørnevænget 6
5500Middelfart 65935965
vesterlunds@post.tele.dk

Kontaktperson: Jesper Guldberg Hansen (1)

Studenter 1988 z
1. * Lars Nicolaj Hørlyck

Arkitektfirma
Tjebberupvej65
4300Holbæk 59438846
lars@tjebberup.dk

2. * Ann Tanja Tækker (Paulsen)
Bioanalytiker 
Tornumgårdsvej 4
6660 Lintrup 74855600

3. Lars Benmoyal 
Vinimportør 
Allégade 43
5000 0denseC 65913102
portugisisk@vinkaelder.mail.dk

4. Claus Peter Dahl 
Matematiker
Abel Cathrines Gade 6, 4.th. 
1654KøbenhavnV 33861618
dee@classy.dk

5. Per Henriksen 
Premierløjtnant 
Herman Bangs vej 8
6100Haders!ev 74535740
per.charlotte@orangenet.dk

mailto:theil@hansen.mail.dk
mailto:hannekim@comcast.net
mailto:ha-paludan@get2net.dk
mailto:gitte.soerensen@skolekom.dk
mailto:gaucho@dadlnet.dk
mailto:zofuz@solenshjerte.dk
mailto:vesterlunds@post.tele.dk
mailto:lars@tjebberup.dk
mailto:portugisisk@vinkaelder.mail.dk
mailto:dee@classy.dk
mailto:per.charlotte@orangenet.dk
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6. MogensHessellund 
Datalog

83000dder 5190 0286
mogens@gmail.com

7. Betina Jensen (Rasmussen)
Hjemmegående
Nisset Bygade 38
8632 Lemming 86859219

8. Claus Esbjerg Jepsen
c/o Hans Peter Jepsen, Lærkevænget 10 
6760Ribe 75421057

& Lonejosephsen 
Gymnasielærer 
Ægirsvej 20
6100Haderslev 74523048
lonelars@post4.tele.dk

10. Helle Poulsen 
Klinikassistent 
Violvej 140F
8700Horsens 86415459
hwestphall@jubiimail.dk

11. Christian Ravn 
Gårdejer
Gi. Brøstrupvej 7, Brøstrup
6630Rødding 74845965
cravn@mail.tele.dk

Kontaktperson: Ann Tanja Tækker (2)

15 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1993 a

1. * Jacob Øllgaard Hansen
Lærer
Elmegade 23, st. tv.
2200 København N 22488447
doww@worldonline.dk

2. Janne Vigsø Børsting (Henningsen)
VUC-tærer
Kikkenborgvej43
6000Kolding 86190348
janne@boersting.dk

3. Bente Dahl Christensen 
Pædagog
Hr.Hennekesvej4,l.
9000Ålborg 98111733

4. Laila Christensen 
Maler
Øster Vedstedvej 4 
6760 Ribe

5. Irene Erbou 
Jordbrugsteknoiog 
Nymarksvej 74 
8340 Malling 
ierbou@yahoo.dk

6. Krista Friis Jensen 
Sygeplejerske 
Bovangen 54 
4660 St. Heddinge

75420269

40214411

56502686

Alex Jordt 
Sygeplejerske 
Birkeparken 104
6230 Rødekro 7320086
nora@slesvigske.dk
Eva Tjørnelund Khossousi (Nissen)
Udd.sekretær 
119 Carlton Vaie 
NW6 5HQ London
UK 74841494 (forældre)
Mette Lagoni Bollerslev (Lagoni)
Pædagog 
Østerfenner 7 
6760 Ribe

10. Lisa Christine Lauridsen 
Fuldmægtig 
Æblegården 15
2800 Kongens Lyngby 
lisalauridsen@yahoo.dk

11. Stine Vestergaard Laursen 
Arkæolog
Gammel Hammelvej 24, Voldby 
8450 Hammel

12. Sandha Moni Skov Madsen 
Divisionssekretær 
Rovsingsgade 43, 4.h 
2200KøbenhavnN

13. Henrik Ohlsen 
Salgschef 
Æblegården 15
2800 Kongens Lyngby

14. Janne Østergaard Pedersen 
Fysioterapeut 
Baldersgade 75, 4, th. 
2200KøbenhavnN

15. Lene Pedersen (Nielsen) 
Fysioterapeut 
Langelandsvej 240 
6100 Haderslev

16. Henriette Ørum Petersen 
Massør
Vermundsgade 32, l.tv.
8260 Viby J.

17. Malene Paasch 
Lægesekretær 
Sneppevej 9, 4.tv.
2400 København NV

18. Jens Dixen Radmer 
Fuldmægtig
Dannebrogsgade 24, l.th.
9000 Ålborg

19. Tanja Jessen Schwartz 
Souschef 
Haderslewej52
6760 Ribe

20. Pernille Fog Svendsen 
Læge, Ph.D.
Hostrups Have 48, 5.tv.
1954 Frederiksberg C

75424622

50907064

86185495

32117970

65919896

35818702

74522917

22649849

35109060

26443986

75411756

26208702

mailto:mogens@gmail.com
mailto:lonelars@post4.tele.dk
mailto:hwestphall@jubiimail.dk
mailto:cravn@mail.tele.dk
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mailto:lisalauridsen@yahoo.dk
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21. Torben Kruchov Sønderby 
Lærerstud.
Storegade 180A, s t
6705 Esbjerg 0  48413197

22. Brian Terp Sørensen 
IT-konsulent 
Ørebakken 6, st.
3000 Heisingør 36458108

23. Charlotte Runge Sørensen 
Fysioterapeut 
Ryesgade 82.
2100KøbenhavnØ 30341384

24. Minea Stenderup Sørensen 
Lærer
Koldingvej 9
6040Egtved 62241719

25. Helle Blomgren Thomsen 
Sygeplejerske 
Hørsholmsgade 4 ,2.th.
2200 København N 35363568

26. Louise Dorthea Vind Pallotti (Vind)
Cand.mag.
Thorvaldsensvej 23, st.tv. 
1871FrederiksbergC 32843312

Kontaktperson: Lisa Christine Lauridsen (10)

Studenter 1993 x
1 *  Julie Bangsborg

Cortinavej 28, Stilling
8660 Skanderborg 86117371
julie.bangsborg@mail.dk

2. * Heidi Chapman (Lundtofte)
63 Foster Road 
OX141YW Abingdon, UK 
robinandheidi@hotmail.com

3. * Trine-Maria Damgaard (Frederiksen)
Brabrand Skovvej 19
8220 Brabrand 86133609
tmf@tiscali.dk

4. * Carsten Poulsen
Ronæsbrovej 2, Ronæs
5580 Nørre Aaby 64421806
cpo@skiold-mullerup.dk

5. Iben Bolvig 
Nørregade 6, Vivild
8961 Allingåbro 86106585
ibenb@asb.dk

6. Allan Christensen 
Tordenskjoldsgade 19, st
8700Horsens 40827605
allanc@aconic.dk

7. Jakob Nyholm Christensen 
Jernbane Alle 72A,l.th.
2720Vanløse 20473252
fole666@gmail.com

8. Janne Buck Christensen 
Studerende 
Stejlbjergalle 1 st.
6000 Kolding 75138642
jannebuck@gmail.com

9. Lina Christensen 
Digevej 38, st.th.
2300KøbenhavnS 32960081
linachristensen@yahoo.dk

10. JeppeChristiansen 
Folkeskolelærer 
Kalmargade 58, 3.tv.
8200 ÅrhusN 86160701
jeppe.christiansen@skolekom.dk

11. Lisbeth Christoffersen 
Souschef
Violvej 62
6650Brørup 75381962
lcmk@stofanet.dk

12. Jonas Ellehauge (Hansen)
G!S-konsulent 
Granskoven 20,2.,lejl.l
2600 Glostrup 20910261
jonas@ellehauge.net

13. Lene Gantzel 
Rolsgade 117A, lejl. 4
6700 Esbjerg 40341625
lgantzel@esenet.dk

14. Ivanjonassen
c/oBjarkeJensen,Mjøsensgadel3,2.tv.
2300 KøbenhavnS
Efterl.februar:USA 32848787
gtivan@hotmail.com

15. Anne Lau 
Kiropraktor 
Hoofdstraat 102 
7755 NN Dalerveen
Holland 0031524221838
annedanmark@hotmail.com

16. Janne Lindblad 
Provstevej 19 3.th.
2400KøbenhavnNV 38331964
jannelindblad@yahoo.com

17. Kristina Bolbro Nielsen 
Egholtvej 8 
6600 Vejen 
mail@kdma.dk

18. Frank Schøsler Olsen 
Varming Vesterby 26 
6760 Ribe

19. Dorte Holst Schmidt 
Research scientist 
Kochsvej 6,1.
1812 Frederiksberg 
doh@neurosearch.dk

20. John Schneider
1. Michaelsens Gade 2,1. mf 
8000ÅrhusC 86190582
jos@systematic.dk

21. Merethe Gjørup Stoffer (Pedersen)
Flintøksen 15
7500Holstebro 97421675
mail@fusion-holstebro.dk

Kontaktperson: Jonas Ellehauge (12)

75586892

75424447

22375995
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Studenter 1993 y
1. * Klaus Billund

Nordre Fasanvej 158, 3. tv.
2000Frederiksberg 38341567
billund@tdcadsl.dk

2. * Anna llsøe
Forskningsassistent 
Frederiksvej 47, 4. tv.
2000Frederiksberg 22352422
ilsoe@gmail.com

3. * Kirsten Jessen Poulsen
IT Supporter 
Bellevuegade 4
6000Kolding 75522066
forbruger@muellers.dk

4. * Mette Nørregaard Rasmussen (Andersen)
Ulkendrupvej31
5450Otterup 28969202
mera@gf-forsikring.dk

5 . * SusanneWind
Eltangvej 208, Lilballe
6000Kolding 75515544
janogsus@mail.dk

6. Stefan Vesti Brorsen
Indtil 1. maj: Trinidad/Tobago 
stefan.brorsen@gmail.com

7. Dennis Hørsting 
Kikkenborgvej 43
6000 Kolding 86190348

& MaleneHadrup 
Véndersgade 3, 2.
8800Viborg 25308400
malene@hadrup.dk

9. Jens Hjerrild Hansen 
Hovedvejen 8, Klosterheden
7620 Lemvig 25134283
jhh@avocet.dk

10. Jane Platz Helles (Platz)
Bistrupvej 75B
3460Birkerød 35261748
jane@platz-helles.dk

11. Lene Junker (Nielsen)
Nørre Landevej 40 Kegnæs
6470 Sydals 74405144

12. Mette Jørgensen Rodgers (Jørgensen) 
Storegade 103
6740 Bramming 75174423
metteandjames@hotmail.com

13. Cathrine Lindhardtsen 
Vodskov Byvej 42 A
9310 Vodskov 98294984

14. Henrik Mortensen 
Grønnegade 10 st.
6760 Ribe 20835200
HenrikRl@mail.dk

15. Jeanette Vindberg Nissen 
Hersegade 12A, 1.
6761 Roskilde 46372474

16. Lotte Bjerg Olesen 
Strib Landevej 84
6762Middelfart 64411240
lotte_b_olesen@yahoo.dk

17. Hanne Rytz Rasmussen (Carstensen) 
Rattrupvej7
6763 Lemvig 40961939
hanne@bovi-advice.dk

18. Hans Schack 
Klarupvej 53
6764Klarup 23921441
hanss4@msn.com

19. Katja Kosegarten Schmidt 
Randerup 37
6765 Bredebro 74716624
kosegarten@mail.tele.dk

20. Geraldine Ruth De Silva
c/o Nicola Beswick, 4 St. Paul's Place
6766 Bolton 
UK
supertroll@gmail.com

21. Annette Aagaard Thuesen 
Vesterengevej 7
6767Ribe 75441641
solkogt@mail.dk

22. Tobias Tobiasen 
Vidars Plads 7
6768 01stykke 25555255
tobias@tobiasen.dk

23. Søren Vesterlund 
Valmuevej 34
6769 Middelfart 64400706

Kontaktperson: Anette Aagaard Thuesen (21)

Studenter 1993 z
1. * Lars Christian Bjerrum Andreasen

Norgaardsvej 49
7800Skive 86602827

2 . * Niels Jørn Friborg
Clara Pontoppidans Vej 15
2500 Valby 36469856
njfriborg@mail.dk

3. * René Hansen
Nørregade 54
6740 Bramming 75173314
rene.hansen.danmark@hotmail.com

4. * Thomas Neessen
Stenaldervej 61, l.tv
8220 Brabrand 41439073
thomas@neessen.dk

5. * Svend Pedersen
Storegade 10, 3. th.
6800 Varde
svendl974@hotmail.com

6. * Pia Sørensen
Pædagog 
Vesterbyvej 36
6683 Føvling 20749804
p_pips@hotmail.com
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7. * Jette Kjerrumgaard Witt Johansen)
Vibekevej 12
5250OdenseSV 61668742
jettewitt@webspeed.dk

8. Steffen Veisig Bruun 
Østbouievarden 3, 3.
8000 Århus C
steffen.vejsig.bruun@aak.com

9. Eiin Kjær Brandum (Nieisen)
Gørdingvej 112 
6690 Gørding

10. CtausWeirsøeDahi 
Andreas BjørnsGade 16, 5. th.
1428KøbenhavnK

11. Morten Heuer Jørgensen 
Hygumvej 3
6510 Gram 74820506

12. Trine Vedei Kristensen (Pedersen)
Engiøkken 33
2791 Dragør 61261053

13. Marie Nykjær Larsen 
Ordrup Jagtvej 54 B, 1. th.
2920 Charlotteniund 38881720

14. Niels Pinborg Lorenzen 
Journalist
London 20101313 &
pin@eb.dk

15. Allan Lundgaard Hamilton (Lundgaard)
Flidsagervej 8
2500 Valby 23373657
lanky@email.dk

16. Søren Mathiesen 
Gyldenløvesgade 15, st. tv.
5000 0dense 66123707

17. Signe Søndergaard Møller 
J.M. Thietesvej 12, 4. th.
1961 Frederiksberg

18. Susanne Grud Oksen (Petersen)
Stougårds Allé 8 
7160 Tørring 
jsoksen@tuknet.dk

19. Tilde Schellerup (Madsen)
Esbjergvej 134 
6670 Holsted
t_kschellerup@mail.tele.dk

20. Lisa Schmidt 
Kastanielunden 87 
6705 Esbjerg 0  
lischmidt@deloitte.dk

21. Morten Probst Witt 
Vibekevej 12
5250OdenseSV 21377818
mortenwitt@webspeed.dk

Kontaktperson: Allan Lundgaard Hamilton (15)

10 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1998  a

1. Line Woldsted Andersen 
Sygeplejerske 
Halfdansgade 23, 3. th.
2300KøbenhavnS 23357743
linewoldsted@hotmail.com

2. Lene Birkelund 
Langbjegvej 1
6200 Aabenraa 30299496
lenebirkelund @hotmail.com

3. Helle Kruse Christensen 
Sygeplejerske 
Gyvelvej 36
6740 Bramming 76100624
helle_kruse@hotmail.com

4. Lene Braas Daugaard 
Lærer
Granly 33, Øster Vedsted
6760 Ribe 23811568

5. Tina Eliasen 
OKS-1
Boulevarden 10
4760 Vordingborg 20851663
tina@eliasen.dk 
Rasmus Bjørnholt Fønss 
Maskinmester 
Grundet Bakke 18
7100Vejle 25325285
ramusbf@hotmail.com

7. Trine Gammelgaard
Cand.mag. Littvid. og mod. kult. og -formidl. 
Mågevej 13,2.tv.
2400KøbenhavnNV 60919678
trinegam@hotmail.com

8. Tina Hamann 
Sygeplejerske 
Søvang 50, Marstrup
6100Haderslev 20960306
hamanntina@hotmail.com

9. Morten Jensen 
Politibetjent 
Gårdstedet 9, l.th.
2500Valby 22316606
molle-lindberg@hotmail.com

10. Rune Jensen 
Advokat
Vestergade 18 G, 1. tv.
1456KøbenhavnK 24860063
runejensen@maill.stofanet.dk

11. Kirsten Kallehauge 
Thorvaldsensgade 13, l.tv.
8000ÅrhusC 20201326
kirstenkallehauge@hotmail.com

12. Lene Krongaard Nielsen 
Rejsekonsulent 
Nørreport 6B 2.
6200 Åabenraa 22646328
lenekrongaard@hotmail.com

24656389

75435600

32548981

35371224

75620331

75391686

75159524
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13. Maiken Buur Pedersen 
Sygeplejerske 
Nørregade 122A st.th.
6700Esbjerg 75174946
maikenbuur@webspeed.dk

14. Tanja Paik Pedersen 
Ingersievsgade 148, st.tv.
1705KøbenhavnV 22749816
t_paik@hotmaii.com

15. Hanne Bjørnestad Piatz
int. & interkuit. soc.rådgiver 
Hessensgade40,4.th.
2300KøbenhavnS 51625284
hannepiatz@hotmaii.com

16. Stine Popp (Jørgensen)
Tranebærkvisten
5500Middelfart 75152395
shpopp@privat.dk

17. Christian Potter 
Receptionist 
Borthigsgade 8, 2 t.v.
6000Kolding 20656286
cpottermaii@yahoo.dk

18. Christian Gammelgaard Regel 
Sociairådgiver 
Åiykkegade 30
6000Koiding 40377622
christianregei@hotmaii.com

19. Jacob Gammelgaard Regei 
Sygeplejerske 
Åbyhøjgård 8, l.th.
8230Abyhøj 20632399
jacobregel@hotmaii.com

20. Anne Færch Simonsen 
Pædagog
Fiskedamsgade 25C, stth.
2100KøbenhavnØ 25473804
annefaerch@yahoo.dk

21. Kathrine Seier Skaastrup 
Cand.scient.poi.
Beiiisvejl2
2720 Vanløse 28115611
kskaastrup@hotmaii.com

22. Maria Frisk Thøgersen (Frisk)
Pædagog
Søndergade 50, st.tv.
6690Gørding 20765626
friskmaria@hotmail.com

23. Kenneth Grothe Toustrup 
Studerende
Jægersborggade 47, st. th.
2200KøbenhavnN 26562996
Kennethtoustrup@hotmaii.com

24. Edith Lund Øverup 
Svingeien 2
6780 Skærbæk 60490735
edith_overup@hotmail.com

Kontaktperson: Hanne Bjørnestad Piatz (15)

Studenter 1998 b
1. * Louise Lykke Brix

Ph. D studerende
Haraid Jensens Plads 15, s t tv.
8000ÅrhusC 26839830
louise.brix@gmaii.com

2. * Trine Rindsig Laursen
Jakob Danefærds Vej 10 B, 2.th.
1973 FrederiksbergC 
rindsigiaursen@yahoo.dk

3. * Lisbeth Rosendahi Rodenberg (Schmidt)
Studerende
Fasterhoitvej 43. Harrild
7330 Brande 35365980
iisbeth2104@hotmaii.com

4. Anne Marie Andersen 
Fårup Sønderby 3 
6760 Ribe

5. Anette Andreasen 
Ingersvej 13, l.th.
8220 Brabrand

6. Lene Huusmann Christensen 
Kierkegade 17A, 2.th.
1308 København K

7. Rasmus Heide
Amager Fæiiedvej 15, st.th.
2300 KøbcnhavnS

8. Maiene Heiiesøe-Pouisen 
Ukendt

9. Anders Munk Jensen
Skansegården, Grønnekærvej 1, Dybbøi 
6400 Sønderborg 61269228

10. ibenjensen 
isafjordsgadc 16, st.th.
2300KøbenhavnS 22133017

11. JeppeEgJensen 
Højdevej 28, 2.th.
2300KøbenhavnS 30266536
jeppe@egzta.dk

12. Christine Toft Kristensen 
Max Müllers Gade 2B, 3.th.
8000 Århus C

13. Marianne Friis Kristiansen 
Landskronagade 67, st.th.
2100KøbenhavnØ

14. Trine Mauritzen 
Majsmarken 3 
6771 Gredstedbro

15. Dorthe Nieisen 
Ukendt

16. Marianne Gry Nieisen 
Ådalen6,Åtte
6650 Brørup

17. Marianne Thorø Nieisen 
Nieis Andersens Vej 39, st.
2900 Hellerup

18. Heidi Pedersen 
Bjerggade 26 
6000 Koiding
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19. Maria Præstiin 
Ukendt

20. Tommy Jensen Riis 
Brønshøjgårdsvej 7, l.tv.
2700 Brønshøj

21. Heidi Juiius Schnoor 
Brynhiidegade 10, 2.tv.
2200 København N

22. Winnie Gram Sørensen 
Kjærmarken 6
6771 Gredstedbro

23. Sara Dommerby Toft 
Kongensgade7 
6760 Ribe

Kontaktperson: Trine Rindsig Laursen (2)

Studenter 1998 c
1. * Esben Lydiksen

Underviser i dansk som andetsprog 
Svinget 1, 2. tv.
2300 København S 32844847
csben@iydiksen.com

2. * Kristina Wind
Soc.rådgiver/jobkons.
Seminarievej4,l.th.
6760Ribe 20990797
kristina_wind@yahoo.dk

3. Camitia Kruse Andersen 
Sygeplejerske 
Skjoldborgsvej 44
5270OdenseN 61240234
Camilla_krusea@yahoo.dk

4. Mette Høeg Andersen 
Stages Alle 8
6760Ribe 76100390

5. Bo Løyche Bonde 
Ukendt

6. Jonas Børsting 
Faistersgade 17 st.tv.
9000Aalborg 23480827

7. Lene Falby Erichsen 
Ukendt

8. Janni Marie Eriksen (Simonsen)
Engvej 9,7100 Vejle 75835068
jannisimonsen@yahoo.dk

9. Mikkel Faurholt 
Journaliststuderende 
Meinungsgade 12, stth.
2200KøbenhavnN 60606098

10. Lotte Gram (Andersen)
Lægestuderende
C.F. Møllers Alle 68 l.tv.
2300 Københavns 29063776
lotte_gram@hotmail.com

11. Dorthe Eg Hansen 
Tangevej 53
6760Ribe 60959450
dorthe-eg@esenet.dk

12. Tanja Høegh 
Rosenvænget 2
6541 Bevtoft 74514851

13. Christina Kjær Jacobsen 
Kalmargade 58, 3.tv.
8200ÅrhusN 20824168
chrisser45@hotmail.com

14. Claus Thy Jensen 
Selvstændig 
Rosensgade 30
8000 Århus C 28871427
clausthy@hairtools.dk

15. Susanne Kristensen 
Fælledvej 9, Kolsnap 
6500 Vojens

16. Lene Laasby Ladefoged 
Byvejen 9
5466 Asperup
leneladefoged580@hotmail.com

17. UffeLaustsen-Jensen 
IT-developer/TDC 
Silkeborgvej 28, 4, 2
8000 Århus C 22818097
onkelkusse@c.dk

18. Birgitte Lindorff-Nielsen (Lauritsen) 
Vinkelhagen 4
4040Jyl!inge 50957710
birgittelindorff@hotmail.com

19. Hanne Munk Milwertz (Hansen) 
Gymnasielærer 
Læssøegade 18, l.tv
5000 Odense C 61700214
tulipandronning@hotmail.com

20. Gitte Nielsen 
Researcher/Hudson 
Behrendtsvej 36
5500 Middelfart 86789709
gittenielsen99@gmail.com

21. Luise Nielsen 
Sønderskovgårdvej 6, Sønderskov 
6650 Brørup

22. Birgitte Nissen 
Ukendt

23. Solvejg Pedersen 
Brydes Alle 21,1, 101
2300KøbenhavnS 36972101
solpigen_78@hotmail.com

24. Charlotte Rudiengaard Rasmussen 
Vastre Varvsgatan 60
SB-21115 Malmø
Sverige 31371407
crudiengaard@yahoo.com

25. Lene Holst Schmidt
Holger Danskes Vej 28 A, 2. 
2000Frederiksberg 22325012

Kontaktperson: Esben Lydiksen (1)

mailto:csben@iydiksen.com
mailto:kristina_wind@yahoo.dk
mailto:Camilla_krusea@yahoo.dk
mailto:jannisimonsen@yahoo.dk
mailto:lotte_gram@hotmail.com
mailto:dorthe-eg@esenet.dk
mailto:chrisser45@hotmail.com
mailto:clausthy@hairtools.dk
mailto:leneladefoged580@hotmail.com
mailto:onkelkusse@c.dk
mailto:birgittelindorff@hotmail.com
mailto:tulipandronning@hotmail.com
mailto:gittenielsen99@gmail.com
mailto:solpigen_78@hotmail.com
mailto:crudiengaard@yahoo.com


69

Studenter 1998  x
1. * Rosa Skov Andreasen

Moltrupvej 36,1.
6100Haders]ev 40848835

2. * Maria Frank (Weber Øtod)
Fuldmægtig
Snerievej 4 7100 Vejie
86103866
oetoA@rocketmail.com

3 . * Kirstine Haase
stud.mag
Grønnevej 541. tv.
2830Virum 25549120
kirstinehaase@hotmail.com

4. * Christina Riis Jørgensen
Pædagog 
Byagervej 112
6650 Brørup 61308805
christinariisj@hotmail.com

5. * Kristian Puggaard
Cand.mag
Hundegade 42, st.th.
6760Ribe 2298 0441
kpuggaard@hotmail.com

6. Kim Tae Ho Allerslev
c/o Jørn Allerslev, NaAergalevænget 2 
6760Ribe 28799596

7. Anne Sandberg Andersen
Sundevedsgade 34, 2. sal 
1751KøbenhavnV 27248188
sandberg_randers@yahoo.dk

8. Andres Stæhr Bastholm 
Johan Kellers Vej 13, 2.th.
2459 København SV 28563440

9. Morten Bern 
Dronningensgade 91B, 1.
50000denseC 29725975
mbern@mbern.dk

10. Anne-Katrine Bonde 
Cand.biol.
c/o Markus Billeder, EidmaAstrasse 4 
CH-8032 Zürich, Schweiz 
bonde@imcr.uzh.ch

11. Heidi Bruun 
Bakkegårdsvej 28D, st. 13
9000Aalborg 25482583

12. Annc-Mctte Gammelgaard 
Grethesvej 7
8220 Brabrand 61337661

13. Christina Poulsen Grann
Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet 
Gyvelvej 1, Hørby
9300 Sæby 51942135
grann@plan.aau.dk

14. Jens Oster Hansen 
Gudrunsvej 5, st.dør8
8220 Brabrand 40549839

15. Thomas Hansen 
Store Møllevej 18, l.th 
2300 København S

16. Rasmus Hessellund 
Ryesgade 124B, 1.
2100KøbenhavnØ 51946740

17. Rikke Jamborg Jessen
Dalgas Boulevard 131, st.tv. 
2000Frederiksberg 20889294

18. Kasper Cramon Jørgensen 
Vesterbrogade 119A, 3.th.
1620 København V 8747525

19. Jede KarstoA
c/o Skou og Nelson, Birkevej 23 
8240Risskov 21261090

20. Signe TønderLinnet 
Vejlegade 5, st
8000 Arhus C 23900334

21. Fredrik Huitfeldt Madsen 
Kongensgade 81, 2.sal
6700Esbjerg 26813777

22. Kenji Maeda
H.C. Andersens Boulevard 48, 5. tv.
1553 København V 61187742

23. Lone Nørskov Nielsen 
Elmevænget 8, Askov
6600Vejen 50746167

24. Jane Sørensen 
Højdevej 12, l.th.
2300KøbenhavnS 51945061
janeribe@yahoo.com

25. Jens Laurids Sørensen 
Vesterbrogade 136B, 4.th.
1620KøbenhavnV 23931141

26. Jakob Paarup Thomsen 
Mønsgade 4, 3.
8000Arhus 60669141

27. Maiken Wolderslund 
Prinsensvej 29,1.
7000 Fredericia 27626734
wolderslund@gmail.com

Kontaktperson: Maria Frank (2)

Studenter 1998  y
1. * Rasmus Stenov Elmstrøm

Konstruktionsingeniør 
Sjellebrovej 1, Lime
8544Mørke 28912949
Rasmus_elmlO@hotmail.com

2 . * Bente Junker Madsen
Civ.ing. arkitektur 
Luneborgvej 46
9382Tylstrup 86320992
junker@kurkess.dk

3. * Henrik Gilbjerg Sahl Nielsen
l'andlæge 
Østergade 15,1.
6950 Ringkøbing 61718105
odonten@gmail.com

29723391

mailto:oetoA@rocketmail.com
mailto:kirstinehaase@hotmail.com
mailto:christinariisj@hotmail.com
mailto:kpuggaard@hotmail.com
mailto:sandberg_randers@yahoo.dk
mailto:mbern@mbern.dk
mailto:bonde@imcr.uzh.ch
mailto:grann@plan.aau.dk
mailto:janeribe@yahoo.com
mailto:wolderslund@gmail.com
mailto:Rasmus_elmlO@hotmail.com
mailto:junker@kurkess.dk
mailto:odonten@gmail.com
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4 . * Torben Sørensen
Direktør
25BuchananElbow 
WA 6210 GreenSelds
Australien 0061895811078
tshimse@dsr.kvl.dk

5. Cecilie Arnoldi (Wehner)
Cand.soc.
Brammersgade 6, lmf
8000Århus 22935567

6. Lars Christiansen 
Folkeskolelærer 
Kongensgade 7 
6760 Ribe

7. Mette Christiansen 
Sygeplejerske
Slotsgade 9, 6400 Sønderborg

8. Maria Eskildsen 
Cand.agro
Lundøvej 109, Svenstrup
7840Højslev 33791649

9. Anne Slot Frandsen 
Mediegrafiker 
Gravsgade 17,1 
6760 Ribe
anneslot@hotmail.com

10. Lene Havgaard
Product Development Technologist 
74 Railway Parade 
Barthurst, NSW
Australien 0061263322650

11. Morten Henriksen 
Analytiker
Charlotteager 224, 2.tv.
2640Hedehusene 40926080
morten_henriksen_dk@yahoo.dk

12. Henrik Hermann 
Privatskolelærer 
Østervangsvej 27 
8900 Randers

13. Nielsjepsen 
Folkeskolelærer 
Storegade 31, 1. sal
6740 Bramming 75101907
njdamkier@hotmail.com

14. John Nyboe Karstensen 
Læge
Eirargardur 8-437 
100 Tdrshavn
Færøerne 004540944465
boozekongen@hotmail.com

15. Heidi Knudsen Ditlevsen (Knudsen)
Kontor- og salgsass.
Gabelsparken 10
6740 Bramming 75101611
hrsk@info.dk

16. Iben Sehested Krogh 
Efterskolelærer 
Jernbanegade 37, 2.tv.
6200 Aabenraa

17. Karina Lund 
Ergoterapeut
Skejbyvej 81, 8240 Risskov

18. Viggo Mougaard Mauritzen 
Vestermarksvej 16, Roager
6760Ribe 75443040
viggomauritzen@hotmail.com

19. Jannie Nielsen (Nielsen)
Gartner
Gadefennevej4,6760Ribe 75446704

20. Maria Dahlstrøm Nielsen 
Folkeskolelærer 
Mulvadparken 79
6740 Bramming 23714111

21. Henriette La Cour Pedersen 
Bispegade25
6760Ribe 75422526

22. Pernille Sejer
Creativ Director/Designer 
13/164 New South Head Rd.
Edgecliff 2027 Sydney
Australien 00610450351394
nillesejer@hotmail.com

23. Astrid Steffensen 
Cand.mag.
VorregårdsAllel25,st.tv.
8200 Arhus N
astridsteffensen@hotmail.com

24. Robert Kjærside Storm 
Godthåbsparken 16 st.th.
6740 Bramming 26182882

25. Karina Søgaard 
Gymnasielærer 
Magnoliavej 4, 3.th
2000Frederiksberg 40736018

26. Martin Østergaard 
Manager
Storegade 21, 2. sal
6270 Tønder 86249998

Kontaktperson: Henrik Gilbjerg Sahl Nielsen (3)

Studenter 1 9 9 8 z
1. * Anja Andersen

Drejøgade40,4.th.
2100KøbenhavnØ 26824314
aa@kl5.dk

2. * Christina Marie Davidsen
Østrigsgade 38, 3.th.
2300 Københavns

3. * Carsten Gram Hansen
Trinity Hall 
CB2 1TJ Cambridge
England 86789709
gramhansen@hotmail.com

4. Kira Andersen 
Bobøl-Foldingbrovejl5
6683 Føvling 26824314

& Carina Bak 
Jernvedvej 215 
6771 Gredstedbro 
carinabak@hotmail.com

mailto:tshimse@dsr.kvl.dk
mailto:anneslot@hotmail.com
mailto:morten_henriksen_dk@yahoo.dk
mailto:njdamkier@hotmail.com
mailto:boozekongen@hotmail.com
mailto:hrsk@info.dk
mailto:viggomauritzen@hotmail.com
mailto:nillesejer@hotmail.com
mailto:astridsteffensen@hotmail.com
mailto:aa@kl5.dk
mailto:gramhansen@hotmail.com
mailto:carinabak@hotmail.com
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6. Arne Bock

De Perponcherstraat 57 
ND2519 SP Den Haag
Hoiiand 0031614447517
inio@arnebockmusic.com

7. Tanja Bundesen 
Åiekistevej 197 1.
2720 Vanløse
tanja_bundesen@hotmaii.com

8. Katrine Damkjær 
Faistersgade 31b, 2. sai
8000ÅrhusC 29900972
katrinedamkjaer@gmaii.com

9. Luise Duhn 
Priien 6, 6792 Rømø 
iuiseduhn@hotmaii.com

10. Jeppe Hansen
Vestergade 78, 3.th., 8000 Århus C 
jeppehansen4@hotmaii.com

11. Lisa Husted 
Jovavej 36 
6000 Koiding
iisa.husted@phobia-fab.com

12. Altan Kjærgaard Jensen
Katrinedaisvej 2, 2720 Vaniøse 24215539

13. Ditte Lundgaard 
Dalsgårdsvej 6 
8963 Auning
ditteiundgaard@gmaii.com

14. Nieis Lyhne Løkkegaard 
Bogtrykkervej 29, l.tv.
2400KøbenhavnNV 26794730
ioekkegaard@hotmail.com

15. Karina Marie Madsen 
Stærmosevej 22
5250OdenseSV 26851318
karina.marie@o6r.dk

16. Carsten Suh Meier
C.F. Møiiers Alié 32, 4.tv.
2300KøbenhavnS 20989220
cme@krestenfoged.dk

17. Anders Toisgaard Nieisen 
Ukendt

18. Betina Oster 
Ukendt

19. Signe Stougård Pedersen 
Båtbyggaregatan 236 
S-216 42 Limhamn
Sverige 30922274
yiien25@hotmaii.com

20. Tue Hvass Petersen 
Frimestervej 9, 4.tv.
2400KøbenhavnV 24616022
tuehvass@gmaii.com

21. Carsten Schmidt Sommergreen (Jensen) 
Vejiby Centervej 49, sL 025
8240 Risskov
schmidtjensen@hotmaii.com

22. Jonas Sivertsen 
Otto Ruds Gade 52,1.
8200 Århus N

23. Martin Svendsen 
Hasselbakken 87 
8361Hasseiager 
mar6n_svendsen@hotmaii.com

24. Peter Søndergaard 
Haraidsgade 12B, 4.tv.
2200 København N 
pso@apotekerforeningen.dk

25. Trine Tiedemann 
Vigersiewej 101, st.th.
2500 Vaiby
trineüedemann79@yahoo.dk

26. Søren Windebaiie 
Ternevej 112 
7430 Ikast
windebaile@hotmaii.com 

Kontaktperson: Anja Andersen (1)

RESTAURANT

Stedet hvor man spiser godt 
- og biiiigt.
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i NOSTALGISKE & HISTORISKE OMGIVELSER I II.BYDER VI:

DAGMARs FROKOSTER

2 retter -  165,-
3 retter -  205,-
4 retter -  245,-

T O R V E M E N U

2 retter -  259,-
3 retter -  298,-

4 4 4

SERVERES ! RESTAURANT DAGMAR & RESTAURANT VÆGTERKÆLDEREN 

KØKKEMET ÅBEIST MELE DAGEIS KL. 12 - 2 2  

(tlusk at opgive jubitartype & -årgang)

DER ER MAMGE AiSDRE FORSLAG PÅ: www.hotetdagm ar.dk

http://www.hotetdagmar.dk
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Statistik over jubilarerne 2 0 0 8
S tu d en te r R ealis te r

Antal M edlem s Antal M edlem s
Å rgang L evende M edlem m er % L evende M edlem m er %

1928 2 0 0%
1933 4 i 25% 2 1 50%
1938 2 i 50% 3 2 67%
1943 8 5 63% 11 6 55%
1948 12 8 67% 16 7 44%
1953 24 17 71% 26 13 50%
1958 34 24 71% 22 13 59%
1963 71 30 42% 27 11 41%
1968 78 32 41% 7 1 14%
1973 94 34 36% 12 2 17%
1978 57 13 23%
1983 108 15 14%
1988 77 17 22%
1993 91 17 19%
1998 140 25 18%

. --j

800 239 30% 128 56 44%

Ju b ila re r ialt 928
M edlem m er ialt 295
% m ed lem m er 32%

Hvilket e r  lidt u n d e r to ta ig en n em sn itte t p å  c a . 34%

...
Næste blad udkommer primo juni, deadline 13. maj.



74

Kort over Ribe
Her kan I se, hvordan gamle Ribe ser ud 
nu. i nord er sammenløbet af Vardevej og 
Koldingvej blevet til to rundkørsler, og 
hovedindkørslen til Ribe sker ad den nye 
rundkørsel ud for <>AP Jørgensen«.

1 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 3 . februar 2 0 0 8
Generalforsamlingen blev afholdt på Tårn
borg, Puggårdsgade 3, hvor den begyndte 
kl. 15.00 i mødelokalet i de Sne kælder
rum.

Der var mødt 26 medlemmer og 3 ledsa
gere.

Formandens velkomst
I min egenskab af formand for Ripenser- 
Samfundets bestyrelse vil jeg gerne byde 
de fremmødte velkommen SI foreningens 
generalforsamling 2008.

En tak SI Bente og Torben Bramming 
for bidrag til, at vi kan videreføre traditio
nen med afholdelsen af foreningens gene
ralforsamling i smukke og hyggelige 
omgivelser på Tårnborg.

Generalforsamlingens forløb fremgår af 
den udsendte dagsorden.

Det første punkt på denne er valg af diri
gent.

Bestyrelsen foreslår valget af Erik 
Tygesen s.55 som dirigent

Der var ikke andre forslag, hvorefter 
formanden erklærede Erik Tygesen for 
valgt.

Erik Tygesen takkede for valget og kon
staterede at generalforsamlingen var lov
ligt indvarslet.

Der var ikke bemærkninger til dagsor
denen og ingen ønskede emner behandlet 
under eventuelt, og ingen havde medbragt 
fuldmagter.

Herefter overgav han ordet til forman
den.

Formandsberetning
Ripenser-Samfundet er en af landets æld
ste og største elevsammenslutninger, hvis 
aktiviteter i høj grad er baseret på traditio
ner.

Det gælder ikke mindst afholdelse af 
jubilarreceptionen i forbindelse med sko
lens translokation, som blev afholdt 29. 
juni i Domkirken på grund af vejrliget. Vi

glædede os over, at mange fandt vejen til
bage til skolen, heriblandt så mange jubi
larer, at vi må betegne receptionen som 
meget festlig og vellykket. I foreningens 
blad bringes efterfølgende et fotografisk 
vidnesbyrd herom. Fotografer er medlem
mer af foreningens bestyrelse, men et 
væsentlig bidrag skyldes Carl Rise 
Damkjær, som vi bringer vor tak.

Udover at formandens tale indgår som 
et fast programpunkt, sker der i forbin
delse med talen en uddeling af et dimit
tendlegat på 5000 kr. fra foreningens 
understøttelsesfond til en student, som 
indstilles hertil af skolen. Det er et meget 
personligt legat, som markerer et af højde
punkterne under translokationen og er i 
høj grad medvirkende til at synliggøre for
eningen.

Fra skolens side sættes der stor pris på 
kontakten med foreningen og rektor har 
udtalt at kun få skoler har en forening som 
vor.

Vi er i bestyrelsen taknemlige for at 
vort arbejde med at bevare kontakten 
mellem jubilarerne indbyrdes og med sko
len værdsættes så højt som tilslutningen 
lader ane, men vi er også åbne for den 
kendsgerning, at tiderne ændrer sig, det 
gælder uddannelsesmønsteret, de unges 
tilknytning til skolen og byen, og måske 
ikke mindst opfattelsen af de traditioner, 
som er knyttet til skolen og til vor fore
nings aktiviteter, som jeg indledningsvist 
nævnte

Skolen har i år optaget 218 gymnasiee
lever. Det største antal i skolens historie. 
Bygningsmæssigt er skolen er nu fuldt 
udbygget, men har formelt overtaget HF 
uddannelsen i Ribe fral. januar 2008. For 
at kunne rumme det øgede antal elever 
har skolen overtaget et antal klassevæ
relser på Bispegades skole. Det er ikke 
hensigten at disse lokaler kun skal huse 
HF studerende, men de skal også give
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plads til gymnasieklasser. Man må således 
sige at skolen har sprængt sine rammer.

Byen har jo måttet afgive væsentlige 
administrative aktiviteter på grund af 
strukturreformen, som også har indebå
ret at seminarieuddannelsen, som en bety
delig uddannelsesfunktion, nu nedlægges.

Ribe vil dog fortsat fremstå som en 
uddannelsesby med store institutioner for 
ungdomsuddannelsen.

Det er i den forbindelse vor opfattelse, 
at Ripenser-Samfundet fortsat vil eller skal 
spille en rolle for bevarelsen af de traditio
ner som omgiver Katedralskolen og som 
gør miljøet så attraktivt for de mange unge 
som søger skolen.

Desværre har dette ikke sat sit præg i 
form af et stigende medlemstal.

Vi må således konstatere en lidt vigende 
medlemstilgang. Foreningen har nu 1888 
medlemmer (en tilbagegang på 72 medlem
mer fra sidste år). Samtidig er der sket en 
stigning i antallet af nulevende, tidligere 
elever på 85 til i alt 5610. Medlems
procenten er nu 33,7 % mod 35,5 % sidste år.

Der er formentlig flere årsager hertil 
men iagttagelsen bør under alle omstæn
digheder føre til overvejelser af hvorledes 
yderligere nedgang i medlemstallet kan 
modvirkes.

Der er allerede taget initiativer hertil, 
men yderligere aktiviteter er nok påkræ
vet

Forholdene er i 
øjeblikket at nye 
studenter tilbydes 
kontingentfrihed 
det første år og 
reduktion af kon
tingentet i de føl
gende 5 år.

Ved kontakten 
med årets jubila
rer, som ikke er 
medlemmer, led
sages henvendel
sen af et eksem
plar af bladet og 
opfordring til ind

meldelse, men som sagt kan yderligere til
tag være nødvendige. På foreningens 
hjemmeside er der oprettet et kontaktfo
rum, hvor man kan komme i kontakt med 
kammerater og som benyttes i et stigen
de, om end ikke i så stort omfang som for
ventet.

Vor medlemsdatabase fungerer upåkla
geligt og er flittigt brugt af sekretæren, 
adresseefterforskeren og kassereren Den 
er et vigtigt instrument i fremtidige kon
taktaktiviteter.

Databasen administreres af vor sekre
tær Preben Husted. Sekretæren adminis
trerer også foreningens hjemmeside som 
benyttes til orientering om foreningens 
aktiviteter og som kontaktflade. Selvom 
kun 4% af vore medlemmer bor 1 udlandet 
tegner de sig for 15% af besøgene på hjem
mesiden.

Vi så gerne at hjemmesiden blev brugt 
i endnu større udstrækning.

Adresseefterforskningen ligger i hæn
derne på Conny Rom Petersen, som gør et 
stort arbejde for opspore årets jubilarer 
gennem kontaktpersonerne uden hvis 
hjælp udgivelsen af Bladets Jubilarservice 
nummer ikke ville være muligt.

Bestyrelsen vil derfor rette en varm tak 
til disse kontaktpersoner for deres store 
indsats!
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Vort tidligere bestyrelsesmedlem Jo
hannes Jensen har ydet en uvurderlig ind
sats i sin tid for etablering af adresseefter
forskningen og han fortsatte efter sin af
gang med at efterspore de ældste år
gange. Johs. har nu ønsket at blive fritaget 
for denne opgave. Vi skylder ham en stor 
tak for hans medvirken.

12007 var der 948 jubilarer, som havde 
mellem 10 og 80 års jubilæum. Heraf var 
327 medlemmer af foreningen, en med
lemsprocent på 34 .12008 søger vi kontakt 
med 1022 jubilarer.

Ripenser-Bladet er udkommet med de 
sædvanlige 8re numre, heraf et Jubilar
ser vicenummer, som udkommer ca. 1. 
april. Alle Jubilarer modtager hvert femte 
år et eksemplar af bladet og mindes der
ved om foreningens eksistens, selvom det 
medfører en vis medlemstilgang kunne vi 
godt ønske os denne større. Redaktøren 
Henrik Præstholm bestræber sig på at 
gøre bladet interessant og læseværdigt, 
men savner lidt liere bidrag med relation 
til skolen og hvad opholdet der måtte have 
betydet på godt eller ondt.

Bladets layout falder i læsernes smag. 
En trykning i farver har været foreslået, 
men vi har i bestyrelsen afstået herfra. 
Yderligere omkostninger, ikke mindst sti
gende portoudgifter ved udsendelsen har 
medvirket til at vi har truffet denne afgø
relse.

Foreningens arkiv befinder sig hos 
redaktøren og altså i Ribe. En fuldstændig 
liste over arkivalier er tilgængelig på 
hjemmesiden. Kun en person har i årets 
løb henvendt sig med ønske om adgang.

Foreningen har fået ny kasserer, Hans 
Erik Christensen, som har foretaget en 
kritisk gennemgang af regnskaberne, 
hvilket vil fremgå af hans redegørelse. 
Kassereren har fremsat forslag til æn
dringer i regnskabets udformning, der har 
været drøftet i bestyrelsen, som giver sin 
fulde opbakning til ændringerne..

Foreningen bestyrer gennem sit legat
udvalg cand. pharm. Niels Peder Laurid
sen og hustru Johanne Margrethe Laurid
sen, født Rubner- Wissings legat for stu
denter fra Ribe Katedralskole. Der er i år 
uddelt to portioner på hver 10.000.kr. 
Formanden er født medlem af bestyrelsen 
for Ripenser- Samfundets jubilæumslegat, 
som uddeles af Skolen. Legatet blev 
uddelt i december 2007 med i alt 45000.kr 
til 4 ansøgere. Modtagerne af dette legat 
rapporterer, sideløbende med modtagere 
af Frode Schon's legat, i skolens årsskrift.

Vort Ripenser- Samfund fylder i 2012, 100 
år. Det giver også en anledning til at syn
liggøre foreningen. Hvorledes markering
en af denne begivenhed skal Unde sted er 
der endnu ikke taget stilling til, men der 
vil blive mulighed for allerede i dag, at 
fremkomme med forslag til hvorledes den 
store fødselsdag skal fejres. På regnska
bet hensættes allerede nu midler til finan
siering af diverse aktiviteter.

I det forløbne år er en række tidligere ele
ver på Ribe Katedralskole afgået ved 
døden.

Vi bestræber os på at gøre denne liste 
over de afdøde så fuldstændig som muligt 
og må beklage hvis dette ikke er lykkedes. 
Vi beder derfor om oplysninger og døds
fald der ikke er kommet til vort kendskab.

Under oplæsningen af de afdødes navne 
vil jeg bede forsamlingen rejse sig.

U.ÅR Grethe Skjødt
R. 27 Ruta Breinholt Thorslund
S. 29 Johan Lange
R.31 Niels Oluf Jepsen
R. 33 Edith Bottelet
S. 34 Erik Hoppe
5.39 William Andersen
R.39 Vagn E. Hansen
5.40 Niels Ove Lerche-Thomsen
R. 40 Kirsten Holager
S. 42 Knud Aage Hansen
S.42 Inger Skrystrup
R.42 Egon von Lengern Tranberg
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5.44 Vita Alexander
R.44 Vibeke Abd-Ei Dayem
5.45 Edith Vind
R.47 Edmond Olesen
R. 48 Hanne Pedersen
S. 51 Knud Andersen
5.52 Knud Høj Hansen
5.52 Hans El Jørgensen
5.52 Kristian Lund Kristensen
5.56 Eigil Koop
5.56 Jarl Dalgas Bunch
R.56 Søren Martin M. Neerland
R.57 Jørn Kiholm Hansen
R. 59 Anna Davidsen
S. 66 Axel Jul Christensen
R.68 Rebekka La Cour Pedersen

Æ ret være deres minde!
Inden jeg afslutter min beretning og tak

ker jeg medlemmerne af den siddende 
bestyrelse for en stor konstruktiv indsats i 
det forløbne år, for at lette formandsarbej
det og for et fornøjeligt samarbejde. Med 
tak for opmærksomheden er min beret
ning hermed afsluttet

Ænnd Hi /faVrMj) 
Der var ikke bemærkninger til forman
dens beretning, som dirigenten herefter 
erklærede for godkendt.

Dirigenten gav derefter ordet til kassere
ren Hans Erik Christensen for fremlæg
gelse af regnskaber.

Det reviderede driftsregnskab for perioden 
1/1-31/12 2007 samt status pr. 31/12 2007 for 
Ripenser-Samfundet og Ripenser-Samfundets 
Understøttelsesfond 2007 var uddelt til delta
gerne. Kassereren gennemgik de enkelte 
punkter i de to regnskaber ved brug af en 
PowerPoint præsentation. Endvidere blev der 
omhyggeligt redegjort for bemærkninger, 
der var modtaget fra Ripenser Samfundets 
revisor Merete Lindquist.

Under drøftelsen af driftsregnskabet og 
status blev der stillet spørgsmål vedrøren
de de forhold, der havde fremkaldt reviso
rens bemærkninger samt spørgsmål om 
forrentningen af Ripenser-Samfundets og 
Understøttelsesfondens kapital. Samtlige 
spørgsmål blev besvaret af formanden 
og/eller kassereren. I forbindelse med 
spørgsmålet om revisorens arbejde blev 
der sat fokus på det fremtidige revi
sionsarbejde herunder udarbejdelse og 
brug af en procedure for revisionen. En af 
deltagerne tilbød professional assistance 
ved revisionsarbejdet.

Dirigenten kunne konkludere at Besty
relsen vil drøfte de fremkomme forslag og 
tilbud og sikre en optimal regnskabsfø
ring samt optimale arbejdsforhold for revi
soren. Driftsregnskabet og status blev 
godkendt med de afgivne bemærkninger 
og generalforsamlingen meddelte dechar
ge til bestyrelsen.

Driftsregnskabet for perioden 01/01-

UsssefergM /ore/ægger
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31/12 2007 og status pr. 31.12.2007 for Ri
penser-Samfundet er vediagt som bilag 1, 
mens driftsregnskab og status for Under
støttelsesfonden er vedlagt som bilag 2.

Budgettet for 2008 blev forelagt (se 
bilag 3) og kassereren omtalte budgettets 
enkelte punkter herunder om hensættelse 
af beløb til 100 års jubilæet i 2012. Be
styrelsen havde fremsat forslag om uænd
ret kontingent på 110 kr. Endvidere havde 
bestyrelsen foreslået, at Understøttelses
fondet får en gave på ca. 28.000 kr. til kon
solidering af Understøttelsesfondets kapi
tal.

Fra generalforsamlingens deltagere var 
der forslag om et kontingent på 125 kr. 
Forslaget blev vedtaget.

Budgettet blev vedtaget som fremlagt 
med en ændring af kontingentet fra 110 kr. 
til 125 kr.

Der var ikke indkommet forslag til 
bestyrelsen til behandling på generalfor
samlingen.

Valg til bestyrelsen
Knud W. Kastrup blev genvalgt som for
mand.

Povl Dons Christensen, Preben Husted 
og Henrik Præstholm blev genvalgt til 
bestyrelsen.

Revisor og revisorsuppleant var ikke på 
valg.

Eventuelt
Der blev ikke fra forsamlingen foreslået 
emner til drøftelse.

Formanden benyttede imidlertid lejlig
heden til at henlede opmærksomheden på 
at Ribe Katedralskole vil få HF studeren
de, som en ny kategori af studerende. 
Muligheden for at den nye kategori af stu
derende efter afsluttende eksamen kunne 
blive medlem af Ripenser-Samfundet blev 
berørt og det var klart forsamlingens 
opfattelse at HF studenter også skal kun
ne være medlemmer af Ripenser-Samfun
det.

Herefter takkede dirigenten generalfor
samlingens deltagere for god ro og orden, 
og generalforsamlingen afsluttedes med 
at formanden, Knud W. Kastrup takkede 
dirigenten, Erik Tygesen for god og kom
petent ledelse af generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingen var der et 
glimrende foredrag af Søren Mulvad om 
Jacob A. Riis' liv og gerning i forbindelse 
med en nyligt udkommet oversættelse af 
Jacob A. Riis' bog, "Den gamle by".

Efter foredraget var Ripenser-Samfundet 
vært ved et traktement i Tårnborgs smuk
ke rum i stueetagen, hvor deltagerne fik 
serveret et måltid, som bestod af en 
"Vintergryde" med kød fra "marskkvæg" 
fra Ribemarsken og tilberedt af restaurant 
Kolvig.

M M  stg'
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RIPENSER-SAMFUNDET
ORtFTSREGNSKAB FOR 
PERtODEN 01/01-31/12 2007

tndtægter

Kontingent 1, 1685 medlemmer å 110 kr.
Kontingent 2 ,1 1 2  medlemmer å 50 kr
Ekstrabidrag
Renter, netto
tndtægter, i att

Udgifter
Bladet:

Trykning 93.937,50
Distribution 52.826,20
Redigering 4 098,28
- Annoncer -7.900,00

Bladet i alt:
Hjemmeside
Generalforsamling og Jubilarreception
Kontingentopkrævning
Arkiv
Bestyrelsen 
Gebyrer 
Diverse 
Udgifter, t att

Resuttat fø r hensættetser
Hensat tit 100 års jubilæum i 2012 
Resuttat efter hensættetser

Budget
Regnskab Noter 2007

185.340,00 1 192 500
5.600,00 7.500

738,63 2 1.000
1 226,60 3.500

192.905,23 204.500

142 961,98

96.000
60.000 

4.000  
-8 000

152.000
317,50 600

2 5 039 ,35 29.500
14.963,61 3 12.000

0,00 2.500
10.330,17 7.900

550,00
478,75 }< 0

194.641,36 204.500

-1.736,13 0
-10.000,00 -10.000
-11.736,13 -10.000

STATUS PR. 31/12 2007

Aktiver
Kassebeholdning 
Indestående Danske Bank 
Indestående Nordea 
Værdipapirer
Tilgode fra Understøttelsesfonden

19175
126.998,83
116.761,34

0,00
30.012,00 5

Aktiver t att 273.963,92

Passiver
Egenkapital, primo 219.585,05
Årets resuttat etter hensættelser -11.736,13
Egenkapitat, ultimo 207.848,92
Skyldig tit understøttetsesfonden 1.067,00 6

BILAG 1



Skyldige omkostninger
H ensættelser til 100 års jubilæum 2003-2007
Passiver i att
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15.048,00
50.000,00

273.963,92

7
8

Noter:
1. 1 medlem har kun indbetalt 100 kr.
2 Overskydende kontingentindbetalinger.
3. Dækker trykning af indbetalingskort, porto samt kurstab og gebyrer ved 

udenlandske indbetalinger
4. Diverse: Gaver til afgåede bestyrelsesmedlemmer.
5 Tilgode for udlæg ti) legater fra UF i perioden 2002-2007, ink), checkgebyr i 2007.
6. Ekstrabidrag til UF i perioden 2002-2007
7. Periodeafgrænsning. Betalt i 2008.
8. I 2003 vedtog generalforsamlingen at der skulle hensættes 10.000,00 om året til 

foreningens 100 års jubilæum. Beløbet omfatter således årene 2003-2007.

København den 77/? 2008

-Knud yVilliamjKaetrupr' Hans Erik Christensen
Form and* Kasserer

Foranstående regnskab, som jeg har revideret, er i overensstemmelse med foreningens 
bogføring og vedtægter. Som led i revisionen har jeg

* afstemt kasse- og bankbeholdningeme,
* kontrolleret registrering af medlemmernes ekstrabidrag,
* sammenholdt medlemskontingentindtægteme med foreliggende indtaagtsbilag.
* sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den 

anvendte udgiftsspecifikation.

København, den / / A 2008
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RtPENSER-SAMFUNDETS UNDERSTØTTELSESFOND

DRtFTSREGNSKAB FOR
PERtODEN 01/01-31/12 2007 Regnskab

indtægter

Bidrag tit UF 500.00
Gaver fra R-S 0,00
Renter, netto 482,64
indtægter, i att 982,64

Udgifter
Uddeiing af tegat 5.000,00
Gebyrer 12,00
Udgifter, i att 5.012,00

Resuttat -4.029,36

STATUS PR. 31/12 2007

Akttver
Kassebehotdning 0,00
Indestående Nordea 126.248,57
Værdipapirer 0,00
Titgode ffa Ripenser-Samfundet 1067,00
Aktiver i att 127.315,57

Passiver
Egenkapital, primo 101.332,93
Arets resuttat -4.029,36
Egenkapitat, uttimo 97.303,57
Skytdig tit Ripenser-Samfundet 30.012,00
Passiver i att 127.315,57

RegrtskabsforMaring:
Satdoen på kapitalkontoen primo 2007 afviger fra satdoen på regnskabet uttimo 2' 
kr. 4.918,21 af følgende årsager:

1 Indestående på bankkonto i Nordea pr. 31.12.06 stemmer ikke med den an 
regnskabet for 2006. Det i regnskabet anførte er kr. 29.351,21 mindre end < 
indestående.

2. Der er i regnskabet for 2006 ikke anført en gæld tit R-S på kr. 25.000 for m: 
overførset af tegat på kr. 5.000 pr. år i 5 år fra bankkontoen tit R-S

3. Der er i regnskabet for 2006 ikke anført et titgodehavende på kr. 567,00 fra 
indbetatinger til UF, der ikke er blevet overført fra R-S de sidste 5 år.

Regnestykket bliver:
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Forsket på bankbeholdning: 
Titgode fra R-S:
- Gætd tit R-S:____________
Afvigelse i egenkapital:

kr. 29.351,21 
kr. 567,00 

kr. 25.000,00 
kr 4.918,21

København, den 2008

//P ovl Dons Christensen/   ̂/  '
/ /  Næstformand Kasserer

Ovenstående regnskab har jeg revideret og fundet i orden, idet jeg har kontrolteret alle 
beholdninger, gennemgået bilagene samt konstateret korrekt sammenhæng mellem 
indgående gaver fra Ripenser-Samfundet og Ripenser-Samfundets tilgodehavende. Jeg 
har også konstateret rigtigheden af den afgivne regnskabsfbrktaring, således at 
regnskabet for 2007 er retvisende.

København, den 2003

/lerete L indqvisf^

BILAG 2



RtPENSER-SAMFUNDET
Vedtaget budget tor perioden 2008
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indtægter

Kontingent 1, 1728 medlemmer å 125 kr. 216.000
Kontingent 2,120 medlemmer å 50 kr. 6.000
Ekstrabidrag 1 .000
Renter, netto 4.000
indtægter, i ait 227.000

Udgifter
Bladet:

Trykning 100.000
Distribution 65.000
Redigering 4.000
- Annoncer -8.000

Bladet i alt: 161.000
Hjemmeside 500
Generalforsamling og Jubilarreception 29.500
Kontingentopkrævning 15.000
Arkiv 5.000
Bestyrelsen 7.900
Gebyrer 600
Diverse 500
Gave til UF 28.945
Udgifter, i ait 248.945

Resuttat før hensætteiser -21.945
Hensat til 100 års jubilæum 2012 -10.000
Resuitat efter hensætteiser -31.945

BILAG 3
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Legater ti! studenter 
Æra Ribe Katedralskole
Ribe Katedralskole uddeler i juni 2008 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 2007 10 portioner på hver 13.000,00 kr. Portioner
ne gik til støtte for studieophold i Tyskland, Kina, Nepal, Borneo, 
LISA, Canada, Sydkorea og Beijing.

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 2008.

Bent Karsdal 
rektor

http://www.ribekatedralskole.dk
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Frode Schöns legat
ßercfzzzzzger/hz /cw wozffagez-g z^f/egaM z 2004. 
ßerehzzzzgezTze /zar tzẑ ref try^t z Æa^e4raMo/ezzs årss^rz/f/oz* 2005

Studieophold i Oxford
Jeg blev sidste år begunstiget med et rej
selegat fra Ambassadør Frode Schon til 
mine studier i engelsk jura ved universite
tet i Oxford.

Da jeg var jurastuderende i Århus, læste 
jeg en artikel i mit fagblad om unge danske 
advokater i London. De arbejdede for et af 
de mange advokatfirmaer i London, der 
specialiserer sig i internationale retssager. 
Det, de danske jurister forklarede om 
deres arbejde, lød spændende, så jeg klip
pede artiklen ud. Artiklen forklarede de 
praktiske detaljer omkring ansøgningsske
maer og optagelsesprocedurer.

En af grundene, til at jeg i sin tid valgte 
at blive sproglig student, var, at jeg gerne 
ville arbejde nogle år i udlandet, saa efter 
at have tygget på det nogle måneder send
te jeg min fem-siders ansøgning af sted til 
Oxford Institute, hvor undervisningen er 
kendt for at være af højeste kvalitet. Jeg 
blev optaget på "Legal Practice Course", 
der er et studie år, man som udenlandsk 
jurist skal have bestået for at kunne søge 
job som engelsk jurist.

Sammenlignet med jurastudiet i Århus 
er kurset meget praktisk orienteret. 
Studiet går helt ned i detaljer med hvilke 
papirer, man forbereder til en virksom
heds bestyrelsesmøder, og hvordan særli
ge formularer skal udfyldes, når man 
opretter et selskab. Vi var inddelt i små 
hold på 15 personer, og undervisningsfor
men var meget forskellig fra den universi
tetsundervisning, jeg var vant til. Man 
kunne absolut ikke forholde sig passivt, 
og man blev rent faktisk sendt hjem, hvis 
man ikke havde forberedt sig og deltog 
aktivt. Mine medstuderende syntes imid
lertid ikke, at de fik nok af underviserens 
opmærksomhed, da de næsten alle havde 
en grad fra Oxford University, hvor man 
får eneundervisning!

Rent socialt var det også et interessant 
og anderledes år. Det er selvfølgelig altid 
sjovt at opleve et andet miljø i en anden 
kultur. Det var mærkeligt pludselig at 
være i et studiemiljø hvor folk kunne 
deres paragraffer og domme på fingrene, 
men aldrig havde hørt om Janteloven, og 
hvordan man lever efter dens forskrifter.

Det er almen viden, at pubkulturen en 
vigtig bestanddel af engelsk kultur, da 
englænderne sjældent mødes i deres 
hjem. Det kom imidlertid som en overras
kelse for mig, at det også er en vigtig del 
af arbejdskulturen, hvor det er socialt uac
ceptabelt ikke at deltage i de obligatoriske 
fredags efter-lyraftens-pubbesøg.

Om sommeren mødes man ofte i par
kerne, hvor man spiller rundbold eller 
cricket, hvis man er en af de få der rent 
faktisk kender reglerne. I sommerhalvå
ret i Oxford ser man ofte studerende "pun- 
te" dvs. stage i små lavbundede både op 
og ned ad Themsen i Oxford. Det er en 
tidskrævende sportsgren, da man typisk 
medbringer madkurv og champagne på 
køl.

Selvfølgelig har jeg travet Oxford og 
London tyndt og udnyttet mange af byer
nes fantastiske kulturelle tilbud; men jeg 
har også brugt megen tid på at rejse rundt 
og se andre dele af Storbritanien. Det er 
altid nemt at finde et sted at overnatte, da 
der er små billige "bed & breakfasts" ove
ralt, selv i de mindste landsbyer. Jeg har 
blandt andet surfet ved Atlanterhavsky
sten i Cornwall og Wales, vragdykket ved 
Sydkysten, vandret i det skotske højland 
og selvfølgelig været ude at kigge på 
Stonehenge.

Jeg har nu boet i England et stykke tid 
og vil umiddelbart beskrive kulturen som 
en mellemting mellem dansk og italiensk 
kultur. Englænderne er ikke altid effekti
ve, de kan godt lide anarki, og de kan også
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godt Ude folk, der er anerledes og excen
triske. De bryder sig ikke om, at staten 
blander sig for meget i deres privatliv, og 
der går ikke en uge, uden at medierne 
snakker om, hvor forfærdeligt det er, at 
Tony Biair vil indføre et "identity card", 
der svarer til et dansk sygesikringsbevis.

Jeg har i skrivende stund arbejdet en 
uge på et advokatkontor i London og 
finder det utrolig spændende.

LY/ea Afargrefg ÆoeseM

Studieophold i Australien
Sidste semester havde jeg den fornøjelse 
at få tildelt en udvekslingsplads i Austra
lien. Nærmere betegnet på University of 
Western Australia (UWA), som ligger i 
Perth i Vestaustralien.

Ord er beskedne, men jeg vil nu allige
vel prøve at beskrive nogle af de ople
velser, jeg har haft i det løjerlige land langt 
mod syd. Først vil jeg slå fast, at det uden 
tvivl har været en af de mest spektakulære 
og indtryksrige oplevelser i mit liv.

Den faglige udfordring var naturligvis 
høj som på ethvert semester på Den 
Kongelige Veterinære- og Landbohøjskole 
(KVL), men ved siden af det var det meget 
horisontudvidende at prøve et andet 
undervisningssystem. Herhjemme er vi så

vant til, at den virkelige arbejdsindsats på 
en eller anden måde koncentreres om
kring den Ure timers skriftlige eksamen. 
På UWA tæller den endelige eksamen 
måske kun 30 -  50% af den samlede karak
ter. Derudover var der gruppeprojekter og 
midtsemester tests, som tilføjede forskel
lig vægt til den samlede karakter. Man kan 
sige meget om denne undervisningsform, 
men på den positive side bevirkede det, at 
man fordelte arbejdsbyrden ud over hele 
semestrets 13 uger. Test og eksaminer var 
ofte uden hjælpemidler og havde karakter 
af udenadslære.

Jeg har uden tvivl lært en ting eller to, 
jeg ikke havde lært på KVL, men en sjov 
og interessant vinkel var at iagttage, hvor
dan australierne så på Danmark, EU og 
den fælles landbrugspolitik. En del havde 
hørt om Danmark - især i disse royale 
tider - , og mange vidste også, at vi er 
giganter og eksperter indenfor landbrug 
og især svinekød. Der er dog ingen tvivl 
om, at i deres bevidsthed er vi forkælede 
og godt beskyttet fra konkurrencen på 
verdensmarkedet bag eksport- og produk
tionsstøtte.

En rejse til den anden side af jorden 
havde naturligvis ikke været nogen god 
oplevelse, hvis jeg kun havde siddet med 

næsen i en bog. En helt 
afgørende og fantastisk del 
af turen var måden, jeg blev 
indlogeret på. Det var hjem
mefra arrangeret, at jeg 
skulle bo på et kollegium i 
gå afstand af universitetet. 
Her var knap 400 beboere, 
hvoraf en stor del var andre 
internationale studerende. 
Med i prisen for kollegiet 
var 3 daglige måltider, som 
blev indtaget i fælles kanti
ne. Er der noget, der kan 
samle folk, så er det god 
mad. Samtidig gjorde 
ledelsen meget ud af at 
afholde sociale arrange
menter for at ryste os sam-
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men. Alt lige fra river cruise og gallafest til 
mexicansk temafest. Således har jeg nu 
fået meget gode venner i Norge, 
Tyskland, Østrig, USA, Singapore, Eng
land, Holland og naturligvis Australien. 
Det var ikke sket på samme intense måde, 
hvis jeg havde boet i en lejlighed ude i 
byen.

Når vi nu taler om byen, så forbindes 
Australien normalt ikke med Perth. Tu
rismen er koncentreret om østkysten og 
de store byer som Sydney og Melbourne. 
Perth har ikke mange flere indbyggere 
end København, men dækker et væsentlig 
større areal. Det er en dejlig ren og 
moderne by med alle faciliteter, men den 
kan godt virke lidt søvnig. Jeg har dog 
bestemt ikke fortrudt, at jeg valgte det 
mere ukendte Vestaustralien frem for at 
forsøge at komme til Sydney. Australien 
har samtidig en størrelse, der gør, at selv
om jeg brugte lidt over en måned efter 
semestrets afslutning på at lege turist, har 
jeg stadigvæk til gode at se hele østkysten. 
Det er min overbevisning, at man skal bru
ge tid på at komme ud og opleve de men
nesker og den kultur, man besøger.

Selvfølgelig har naturen, dyrelivet og 
turistattraktioner gjort et kæmpe indtryk, 
men det, der stikker dybest, er de men
nesker og det liv, der lige pludselig bliver 
ens hverdag for et halvt år. Derfor kan det 
også være hårdt at vende tilbage i den 
gamle rytme, når man sætter foden på 
dansk jord igen. Rygsækken er så fuld af 
oplevelser, at Københavns trummerum 
kan virke ufattelig kedelig, men selvfølge
lig er det rart at komme hjem igen, for 
man kommer til at savne familie, venner 
og leverpostej, mens man er væk.

Jeg er utrolig glad for, at mit gamle 
gymnasium har været med til at give mig 
en oplevelse for livet ved at støtte mig med 
Frode Schon og Hustru Valborg's legat.

TbfåeM Sørewsew

Studieophold i Frankrig
Jeg har følt mig meget privilegeret i løbet 
af min studietid, som nu lakker mod

enden -  ikke mindst fordi jeg har kunnet 
beskæftige mig med det, der interesserer 
mig mest: Sprog og litteratur. Men det 
største privilegium, som enhver europæ
isk studerende har mulighed for at nyde, 
nemlig at studere ved en anden europæisk 
højere læreanstalt efter eget valg -  havde 
jeg sidste år stadig til gode. I september 
2004 skulle der derfor overskrides nogle 
grænser; uddannelsesmæssige, sproglige, 
nationale og til dels også personlige.

Jeg søgte og opnåede en studieplads 
ved Université Le Mirail i Toulouse for et 
semester. Opholdet ved det franske uni
versitet opfattede jeg som en god mulig
hed for at forbedre mit sproglige niveau i 
fransk og for at studere den franske litte
ratur; to målsætninger som forekom mig 
ligevægtige og meget væsentlige for min 
uddannelse i netop Fransk og Litteratur
historie ved Aarhus Universitet. Så jeg 
drog af sted mod det sydlige Frankrig, 
hvor den første tilvænning bestod i at lære 
den særlige sydfranske udtale. Jeg fandt 
ud af, at man nogle gange er nødt til at 
lægge sin sproglige pernittenhed lidt til 
side og følge skik og brug!

På universitetet i Toulouse fulgte jeg 
hovedsageligt litteraturkurser på institut
tet Lettres Modernes. Kurserne levede 
ikke altid op til mine faglige forventninger, 
men den sproglige udfordring, de bød på, 
gjorde dem alligevel meget værdifulde for 
mig. 1 Frankrig foregår undervisningen på 
en anden måde end i Danmark. Diskus
sioner er sjældne, da undervisningen for 
størstedelen forgår som forelæsninger, 
men jeg oplevede til gengæld, at undervi
serne var meget hjælpsomme, hvis man 
selv viste interesse. I så fald var de meget 
villige til at diskutere spørgsmål og vejle
de. Jeg mødte mange internationale stude
rende, og udover at hjælpe hinanden med 
at finde rundt i det berygtede franske 
bureaukrati kunne vi diskutere og sam
menligne forhold for studerende i de 
enkelte europæiske lande. Jeg mødte såle
des studerende fra hele Europa, og mine 
samtaler med dem viste, at der kan være
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langt mellem de forskellige uddannelser 
og mellem studerendes vilkår forskellige 
steder i Europa -  der er måske langt Ira 
Danmark til Frankrig, men nok længere 
fra Danmark til Rumænien!

Opholdet afsluttede jeg med to eksame
ner i Danmark, som jeg mente, at udveks
lingen havde givet mig gode forudsæt
ninger for at gennemføre. Den ene af dis
se, nemlig mundtlig sprogfærdighed i 
iransk, giver sig selv. Den anden var en 
feltstudierapport, som indeholdt en under
søgelse af det franske uddannelsessystem 
i kombination med de europæiske univer
siteters udvekslingsordninger. Denne 
opgave bekræftede mig i høj grad i, hvor 
stort et privilegium udvekslingsordninger
ne byder de europæiske studerende. 
Selvom der på enkelte punkter kan savnes 
en bedre koordinering imellem landenes 
uddannelsesinstitutioner, synes den natio
nale grænsebrydning fra et uddannelses
mæssigt perspektiv at medføre et værdi
fuldt udbytte for den enkelte studerende. 
At gives muligheden for at studere det 
iranske sprog og den franske litteratur, 
hvor den læres bedst og mest, nemlig i 
Frankrig, kan næppe betegnes som andet 
end et privilegium. Desuden har jeg ople
vet fransk kultur og ikke mindst den fran
ske mentalitet - en oplevelse der har givet 
mig endnu mere lyst til at beskæftige mig 
med det franske.

Tilbage i Danmark har jeg oplevelsen af 
at have lært meget; noget om mig selv og 
om min uddannelse, en del om Frankrig, 
fransk kultur og sprog og ikke mindst om 
europæiske forskelle. Jeg er glad for, at 
jeg udnyttede denne mulighed for at stu
dere i et andet land, for at have prøvet at 
overskride nogle grænser og forhåbentlig 
derved at have gjort min uddannelse 
bedre.

Studietur til Canada 2 0 0 4
Den grønne matematiske studentereksa
men fra Ribe Katedralskole i 1997 har 
betydet, at jeg siden min studentereksa
men har haft stor interesse for kvæg og

kvægproduktion. Som afslutning på den 
veterinære kandidatuddannelse har jeg 
valgt at skrive mit speciale ved Forsk
ningscenter Foulum omhandlende fod
ring og dennes betydning for koens stof
skifte i perioden omkring kælvning. En 
stor del af den litteratur, som jeg skulle 
relatere mit forsøg hl, er amerikansk, 
hvorfor jeg besluttede at arrangere en tur 
til Canada i sommeren 2004 for at få et 
bedre indblik i kvægproduktion derovre 
inden påbegyndelsen af mit speciale i 
efteråret.

Jeg fik gennem Christopher Studer fra 
Semex Canada mulighed for at besøge en 
række besætninger. Det blev til nogle 
spændende uger med i alt 26 besætnings
besøg. Christopher Studer arbejder pri
m ært med racen Ayrshire, som i Danmark 
anvendes i RDM s avlsarbejde.

Xvægf'7'Mgef f Canada 
Canada er et meget stort land, men kun i 
en lille del af landet, bor der mennesker 
og drives landbrug. Hvis man sætter en 
streg tværs over Canada med en afstand 
på 260 km Ira den amerikanske grænse, 
har man det område, hvor langt den stør
ste del af Canadas 34 millioner indbygger 
bor. Der drives landbrug i alle de stater, 
som grænser op til USA, men der er stor 
forskel på, hvilken slags landbrug der dri
ves. Quebec og Ontario er helt klart de 
største stater, når det gælder malkekvæg. 
Der findes 1.075.000 malkekøer i Canada.

Men der er stor forskel i besætnings-

AfoMge ø/ CøMø4as MMMMf står ! gØTMMMi-



90

størrelserne fra stat til stat. Besætning
erne i British Colombia er helt klart de 
største, og det er også i disse besætninger, 
det mest moderne udstyr findes. Quebec 
er den stat, som har den største andel af 
mælkeproduktionen. I denne stat er der
400.000 mælkekøer, langt de fleste står i 
bindestalde og kommer ikke ud om som
meren og besætningsstørrelsen er i gen
nemsnit på 50 køer.

I Danmark, er den gennemsnitlige be
sætningsstørrelse er på ca. 80 køer.

Strukturudviklingen indenfor kvægbru
get går imidlertid også stærkt i Canada. I 
løbet af en 10 års periode fra 1992 til 2002 
faldt antallet af malkekvægbrug fra 32.500 
brug til 18.000, altså næsten en halvering 
på 10 år. I samme periode faldt antallet af 
malkekøer fra 1.400.000 til i dag 1.075.000 
køer. Mulighederne for at etablerer sig 
som ung landmand i Canada er på niveau 
med mulighederne i Danmark. Det vil 
sige at dem med de bedste muligheder for 
at etablerer sig er de unge mennesker, 
som kan overtage en gård efter faderen, 
eller som går sammen og danner et sel
skab.

Mulighederne for at udvide en bedrift 
indskrænkes meget i disse år, da miljø
spørgsmålene i Canada får mere og mere 
opmærksomhed.

Foifn'wg
Pasningen og fodringen af køerne er 
mange steder noget anderledes i forhold 
til det, vi praktiserer i Danmark i dag. I de 
fleste besætninger bliver foderet stadig til
delt separat. En typisk traditionel foderra
tion vil bestå af en grovfoderdel, hvor 50- 
60 % af grovfoderet er hø og resten majs. 
Derudover består rationen af kraftfoder 
og for de højest ydende en topdressing. 
Dertil kommer diverse mineraler og vita
miner.

Foderrationerne består af rigtig meget 
hø, og selvom det mange steder var godt 
hø, så er det ikke det ideelle fodermiddel 
til højtydende malkekøer. Det giver imid
lertid en god kropsdybde, hvilket er

væsentligt for de canadiske landmænd, da 
de udstiller på mange lokale og nationale 
dyreskuer. Eksteriøret har derfor stor 
betydning i deres avlsarbejde sammenlig
net med Danmark, hvor man primært 
fokuserer på den produktionsøkonomiske 
ko med stor vægt på sundhed og ydelse.

Turen til Canada gav et rigtig godt ind
blik i kvægproduktionen derovre. Set med 
danske øjne står den overfor en kraftig 
effektivisering og omstrukturering sva
rende til den, der har fundet sted i Dan
mark gennem de sidste 15-20 år.

Canada er et meget smukt og varieret 
land med en meget venlig og imødekom
mende befolkning. Det var således en op
levelsesrig tur, som jeg gerne vil takke 
Ambassadør Frode Schon og hustru 
Valborg, født Windfeld's Fond for at have 
muliggjort.

Studieophold på Illinois Insdtute of 
Technology, School of Architecture, 
Chicago, USA
Slutningen af juli 2004,
Københavns lufthavn:

Puha, så er det nu. Farvel til hele famili
en, op ad rulletrappen, igennem sikker
hedstjekket, ned mod flyveren og afsted 
mod et helt år på den anden side af klo
den.

Sådan var den skræmmende følelse af 
at forlade lille trygge Danmark for godt et 
år siden. Ca. 12 timer senere stod jeg og 
min kæreste (der også skulle studere der) 
i en uoverskuelig travl amerikansk storby, 
spændte og fulde af forventninger.

Byen var Chicago, som er kendt for at 
være gangsternes beskidte hjemsted og 
højhusenes industrielle fødeby. Men fak
tisk er Chicago i dag en fantastisk, sprud
lende og grøn storby på kanten af den 
enorme sø Lake Michigan. Fyldt med nog
le af verdens højeste huse og boomende 
af kulturelle tilbud og nye tiltag kaldes 
Chicago også 'The Second City", da den 
kun (til dels) overgås af New York.

1 Chicago havde blandt andet arkitek-
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turlegender som Frank Lloyd Wright og 
Ludwig Mies Van der Rohe hjemme, og 
netop Mies var med til at skabe den skole, 
jeg skulle gå på: Illinois Institute of 
Technology (IIT), hvor han i mange år var 
leder af skolens arkitekturfakultet.

Jeg blev indlogeret på skolens campus i 
et lille hummer, som jeg måtte dele med 
en indisk pige. Vi måtte dele et nedslidt 
bad og toilet med de 40 andre piger, der 
boede på vores gang. Der var intet køk
ken, så morgen, middag og aften spiste vi 
i skolens cafeteria.

Snart startede skolen, og der skulle 
vælges fag. I modsætning til Kunstakade
miets Arkitektskole i København, hvor 
man kun har et hovedprojekt at koncen
trere sig om hvert semester, har man på 
IIT både et hovedprojekt og 2-3 sidefag.

Jeg ville gerne lære lidt mere om de 
tekniske sider af arkitekturfaget, så jeg 
valgte "3D-computermodele-ring" og 
"avanceret materialeteknologi". Der var et 
stort arbejdspres fra skolen; men det var 
enormt inspirerende at have så mange 
aspekter med på en gang.

Som hovedprojekt tegnede jeg et 
strandhus med tilhørende butik, restau
rant, amfiteater og udkigspost. En opgave 
som samtidig deltog i en national studie
konkurrence om at lave en bygning af 
metalplader.

Tiden fløj af sted. Snart var semesteret 
ovre, og det var helt utroligt så meget, jeg 
havde lært. Dels havde jeg fagligt lært 
meget, dels var det en enorm udfordring 
at skulle begå sig på et andet sprog og 
Unde ud af at få et liv til at fungere i et helt 
andet system og en helt anden kultur, end 
man er vant til.

Det var dog en anelse trist at bo, spise 
og studere inden for de samme 500m2 
hver eneste dag. Så i starten af januar skaf
fede min kæreste og jeg os en dejlig lejlig
hed i en skyskraber i hjertet af Chicago.

Andet semester startede fantastisk 
med, at jeg fik af vide, at mit efterårspro
jekt havde vundet den nationale studie
konkurrence! Det var enormt dejligt!

rå- ^
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Fer ser &  Aope^rcye^Ms restoMra%t.

Jeg fortsatte med nye fag om computer
teknik og Chicago Arkitektur. Mit nye 
hovedprojekt gik ud på at lave et undervis
ningsfakultet for musik, kunst, teater og 
Ulm på University of Chicago. Vi havde 
fået Natalie de Vries, leder af den verdens
berømte hollandske tegnestue MVRDV til 
at være gæsteprofessor på vores opgave. 
Projektet var meget omfattende, og til det 
endelige forsvar/fremvisning kom 8 for
skellige ledere fra Chicagos førende teg
nestuer for at kommentere det, vi havde 
lavet hver især. Mange af dem kom mulig
vis mest for at se og hilse på vores gæste
professor Natalie de Vries, men det var 
trods alt stadig en kæmpe oplevelse.

Da semesteret sluttede, var det svært at 
skulle sige farvel til den blomstrende 
Chicago-sommer, så min kæreste og jeg 
besluttede at blive sommeren over. Jeg Hk 
arbejde på den lille, men meget eftertrag
tede tegnestue Brininstool+Lynch, hvor 
jeg virkelig fik efterprøvet alt det, jeg hav
de lært i løbet af året på IIT.

Men sommeren gik hurtigt, og pludse
lig den 3. august 2005 stod jeg igen med 
familien i Københavns lufthavn.

Mit femte og sidste år som studerende 
er nu skudt i gang, og det føles som at 
være tilbage i en gammel velkendt drøm.

I Chicago går livet videre for folk og fæ, 
men det kan være svært at forestille sig, 
når man sidder i en mørk stuelejlighed på 
Østerbro og spiser frikadeller.

Sara
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INGENIØRFIRMA
H A S S E  T H R A N H O L M

Sdr. Farup . 6760  Ribe 
Telefon 75 44  52 52

ALT ) ELEKTRISKE ARTIKLER 
OG INSTALLATIONER

Jens Pedersen ApS

Ydermallen 75 42 08 25
Nederdammert 38 75 42 32 32

1Velkommen 
til

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

Kolvig' Meiiemdammen 13'6760 Ribe' Tif. 75410488' Fax 75410499' Mai!: info@koivig.dk

Gør (det 
du e r  b e d s t til

d e t gør vi

Ribe Afdeling 
Telefon 45  12 20  40 D a n s k e

http://www.kolvig.dk
mailto:info@koivig.dk
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Vinteren i Ribe har været meget mild men vi har haft ret mange stormdage. 
Her er nogie typiske billeder for i år. Der har dog også været enkelte gode 
perioder. I får derfor et »vandbillede« og et »solbillede«.

SååaM så S?a?s?MZM%eM Må se? / / s  Rz'Mgveys^oeM åew 20. ;åMMzz?- 2008.

SååoM så #<weåe%geM Må se? /hz D<?7M%!7%e?åfMe? åezz 28. /¿¿w ar 200&
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N y udgivelse på vej 
fra Taarnborgs forlag

af Torben Bramming

Udkommer 1. juni 
Pris: kr. 125,-

! CM
vanddrabf

h!*e store ripensere
-  2 *)() a r s
n a t io n a !
¡(ii'M titct

Ø vrige bogudgivelser:

J A . Riis: DeM gafw /e
kr. 299,-
Salm ebog: io /m e r  o /  ÆrorYoM
kr. 100,-

1 fans E d v a rd  N ø rreg å rd -N ie lse n : 
Rr&e og r/crow^rAig
kr. 250,-
EooroAorg -  : Rr&e
kr. 150,-

Taarnborg -  midt i Ribe oisen:
kr. 150,-

Telefon: 75425900 
www.taarnborg-ribe.dk

http://www.taarnborg-ribe.dk
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N o r d e o ^

Ribe afdeling

Seminarievej 8 - 6760 Ribe 

Tlf. 75 41 11 11

D/n /o/ra/e Købmand;

'LARS'
Sønderportsgade 24 

6760 Ribe 
Tlf. 75 42 00 49
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6760 RIBE 
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c n
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FRUGTER ^

^  ̂  ̂ PERSEN - R!W' ^  ̂
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Indbydelse dl Jubilarrecepdon

Ribe Katedralskoles 
Translokadon 2 0 0 8
finder i år sted

FREDAG DEN 2 7 . 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 finder sted umiddelbart efter translokationen.

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

Indholdsfortegnelse
Hvem ringer skoleklokken for? ........................................................  100
HF-kurset flyttes til Katedralskolen..................................................  109
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Katedralskolen har fået ny vicerektor..............................................  118
Ribe Krøniker......................................................................................  121
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Adresseændringer m.v. ......................................................................  126

. . .

Næste blad udkommer primo november, deadline 10. oktober. 
Generalforsamlingen 2009 holdes den 28. februar i København.
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Karsten Eskildsen, hvis guidebøger om Ribe biev omtait i biadet fra november 2007, har i Katedrai- 
skoiens årsskrift for 2007 skrevet en artikei om Skoiekiokken. Jeg har fået forfatterens tiiiadeise ti) 
at bringe den her i biadet. Vi er nok mange, der husker dens lidt sprøde kiang, og nogle af os har 
nok også undret os over dens navn og tilknytning til skolen.

Hvem ringer skoleklokken for?
DowAfrAeMs såAa/åfe sAo(eAA?AAe : 
rgf woå Aar /æMge pæref som

A/aAAe, ¿fer i Af%e h'åer AaMfe Ayetts ̂ e- 
Mtwge 07 PM&rp!SM!Mg Æafe r̂afsAofgM. 
AfgM &tts reeOe AaggrM^å pfser sig af pære 
MoA så papsAefig af åe/iaere.

Ribe Katedralskoles historiske forbindelse 
til byens store kirke er velkendt og omfat
tende, selvom den nu om stunder formelt 
er meget beskeden. Forbindelsen har til
med i mange år haft sin helt egen lyd i den 
såkaldte "skoleklokke", der ringer tre 
gange dagligt i det lille kobberklædte spir 
over domkirkens korsskæring, hvorfra den 
spinkle lyd forekommer både ripensere og 
turister en historisk og kærkommen hilsen 
omtrent fra tidernes lærde morgen. 
Ringningen med skoleklokken, der er den 
mindste af spirets to klokker (diameter 40 
cm hhv. 47 cm) sker i dag fortsat på de tids
punkter, som blev besluttet i oktober 1967, 
da det automatiske ringeanlæg blev bestilt 
og senere installeret: 7.45, 10.10 og 13.45. 
Selvom om ringningerne formentligt hø
res af flere hundrede mennesker hver 
eneste dag -  heraf mange oven i købet 
samtlige ugens seks hverdage -  er nok de 
færreste helt fortrolige med disse faste 
klokkeslæt. Men sådan har det altså været 
i årtier! Det skal dog nævnes, at ringningen 
klokken 10.10 formentligt er en fejl: klok
keslettet må oprindeligt være aftalt til klok
ken 10 præcis, men det er uklart, hvornår 
tidspunktet er skredet.'

Klokkens populære tradition siger, at den 
en gang i fordums tid angav hhv. skoleda
gens begyndelse og afslutning med ring
ningen klokken 10 som signal til frokost el
ler anden markant afbrydelse af under
visningen. Forklaringen er blevet taget for

gode varer sammen med en god portion his
torisk tolerance vedrørende den konkrete 
praksis til forskellige tider: om klokken nu 
også ringede præcis 7.45 i middelalderen, 
kunne man vel næppe vide, men det var nok 
sandsynligt, al den stund den skulle "ringe 
ind" dl første lekdon. 1 forbindelse med ar
bejdet på min lille bog om "Ribe -  byens op
levelser" ønskede jeg det så vidt muligt be
kræftet og slog efter i den foreliggende 
litteratur, især Bjørn Kornerups monumen
tale "Ribe Katedralskoles Historie" i to væg- 
dge bind fra 1947 og 1952. Det viste sig dog 
en skuffelse, for intetsteds nævner 
Kornerup, at kirken ringer elever, poge, pe
blinge, disciple, sinker -  eller hvilket navn 
dette mylder af unge mennesker har måttet 
identificeres med -  dl skole. Kornerups ar
bejde er jo enestående som studie i dansk 
skolehistorie, og han ville næppe have und
ladt i det mindste en kildehenvisning vedrø
rende domkirkens klokkers anvendelse i 
forbindelse med kirkens egen skole. Hvis en 
sådan kilde altså fandtes!

Siden har jeg -  når lejlighed bød sig -  væ
ret på jagt efter denne kilde, men hidtil re
elt forgæves. Det følgende er derfor pri
m ært en ny argumentation for skole
klokkens ringetider sammen med et forsøg 
på at nærme sig et svar på, hvad denne 
klokke i grunden har med Katedralskolen 
at gøre, og det vil forme sig som en gen
nemgang af den eksisterende viden om 
klokkens historiske anvendelse. "Skole
klokken" i rytterspiret har haft sit navn i 
mands minde, og det er derfor ikke uden 
en vis ængstelse, at jeg nærmer mig denne 
rekonstruktion af ringepraksis, men egen 
nysgerrighed såvel som behovet for histo
risk sammenhæng driver mig alligevel til 
den følgende gennemgang og konklusion."
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Tilgængelig viden om skoleklokken
Granskningen begynder naturligt i 
Danmarks Kirkers beskrivelse af Ribe 
Domkirke (1979-83), hvor der side 512-519 
er en omfattende gennemgang af nuvæ
rende og tidligere klokker i Domkirken. 
Her kan man konstatere, at den nuvæ
rende klokke -  kaldet "store spirklokke" -  
"nu benyttes til skoleringningen (automa
tisk)". Klokken identificeres entydigt: den 
er fra 1770 og støbt af Johan Nicolaus 
Bieber i Hamburg, der fra 1769 til 1793 le
verede i alt fem klokker til det syd- og søn- 
derjyske område, bl.a. også til kirken i 
Darum. Af disse klokker fra Bieber er 
Domkirkens med sin diameter på 40 cm 
den mindste og bærer inskriptionen "Me 
fecit Ioh: Nic: Nieber: in Hamburg 1770" 
("Mig gjorde Joh.Nic. Biener" etc.) samt 
Christian VH's monogram. Den er en om
støbning af en tidligere klokke, hvis alder 
ikke kendes, men som ifølge Danmarks 
Kirker slog kvarterslagene via en særdeles 
lang trækforbindelse fra urværket i 
Borgertårnet til rytterspiret! Det må have

SAaieAiaAAen i rytterskare! Aa 1897. / Jwgrnnden den 
tidt større ska'rAtaAAe ?nad øst, støbt 1869 a/MeitstraA 
f FoMifers. Den Aar iAAe tængere snaretræA ag ringer 
iAAe. BewærA, at begge Anebter ersiArede wed ståiwi- 
rer- det nitte /a agså aære aAetdgt, a?n <fe ander 
satngnfwg /tøj a/7

været en ganske særlig indretning, der 
over en afstand på næsten 50 meter igen
nem det nordre sideskibs hvælv og med 
flere koblinger) indtil ca. 1740 aktiverede 
klokken.

Den tidAgst Aendte ittastratian af rytterskare!. Æe?nærA spirets synt:ge AtaAAeffl. Ittastratianen Aan iAAe dateres 
?nere præcist end ti! tiden Mettew 774.? (spirets afsætning! ag 1790 (nedbrydningen <AdetArste tHariatårn, der 
sAiwtes bag AirAetagetl. TaseAtegning i Det Ågt. DibtiateA, signeret C.A* /fesa?Jiie.
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Kilden synes relativ usikker, og Dan
marks Kirker er da også noget i splid med 
sig selv, idet anordningen både sættes i 
forbindelse med klokken i rytterspiret (s. 
512) og med et klokkespir, der indtil senest 
1654 var placeret på kirkens nordre kor
sarm (s. 294). Uanset placering var klok
kens funktion -  i hvert fald i perioder -  
altså at slå kvarterslagene i direkte meka
nisk forbindelse med urværket, og den kan 
indtil opbygningen af det "nye" rytterspir 
1738-40 ikke have haft nogen praktisk re
lation til skolens undervisningstider. Der 
kan på den tid næppe have været en fun
gerende skoleklokke, simpelthen fordi de 
klokker, der hang i det første Mariatårn, 
var for kraftige -  de mindste og nu for
svundne målte ca. 85 cm i diameter, blot 
lidt mindre end de to i det nuværende tårn.

Faktisk forholder det sig således, at klok
ker i Domkirken, der tilskrives en funktion 
som "skoleklokke", ikke omtales før januar 
1941 (!), hvor en artikel i Ribe Stiftstidende 
fortæller om kirkebetjent Kjellerups regis
trering af kirkens klokker og deres in
skriptioner. Registreringen skete på foran
ledning af organist RS. Rung-Keller, der 
arbejdede på en national registrant over 
kirkeklokker, der udkom et par år senere, 
og artiklen opgiver blot: "5. Skoleklokken" 
og dens inskription. Navnet behøvede 
dengang tilsyneladende ikke nærmere for
klaring! Klokken var nedtaget i forbindelse 
med Domkirkens store restaurering og 
blev 1900 genopsat i det nykonstruerede 
rytterspir, men bliver ikke nævnt hverken 
af domkirkens historiker Jacob Helms eller 
arkitekten H.C. Amberg i nogle af deres 
publikationer. I januar 1892 skrev arkitek
ten Frederik Uldall en artikel i Ribe 
Stiftstidende om kirkens middelalderlige 
klokker, men her blev skoleklokken heller 
ikke omtalt: den oprindelige klokke blev jo 
omstøbt af Bieber 1770 og var derfor 
strengt taget ikke middelalderlig.

I Domkirkens menighedsråds referater 
efter 1903, hvor der selvsagt efter kirkens 
genindvielse var utallige praktiske ting at 
tage vare på, dukker der imidlertid en

interessant note op: her hedder det i refe
ratet fra 27. november 1908, at "Ringningen 
klokken 10 bibeholdes, fordi der er fremsat 
Ønske herom fra flere Sider". Skoleklok
ken nævnes ikke med navn, men denne 10- 
ringning stemmer overens med et ringere- 
gulativ fra 1846, hvor der foreskrives 
ringning "med den lille Klokke" klokken 7 
-  dog "ikke fra Michaelis' dag til 31. okto
ber", hvor den faldt sammen med den al
mindelige morgenringning -  og altså klok
ken 10 samt om eftermiddagen klokken 
14. Det fremgår ikke, hvor den "lille 
klokke" hang, men sandsynligheden taler 
for, at det har været den ene spirklokke, 
fordi alle fire klokker i datidens Borgertårn 
var betydeligt større end denne. Spirets 
klokker blev i øvrigt helt op til 1897 ringet 
med et tov på næsten 25 m, der hang ned 
igennem korsskæringens kuppel, der 
havde et nu tilmuret hul på små 2 m.

Først i 1967 dukker skoleklokken op 
igen i menigheds rådets sagsakter, da man 
står overfor automatisering af dens ring
ning. Den daværende kirkeværge, fhv. lek
tor Ejnar Askgaard, skrev i en henvendelse 
til det særlige kirkesyn bl.a., at automati
seringen ville blive en stor lettelse for den 
aldrende kirketjener, som hidtil havde måt
tet gå på kirkeloftet for at ringe med klok
ken tre gange hver dag! Klokkeslættene 
har dog ikke kunnet findes. Det virker 
desuden, som om benævnelsen "skole
klokke" ikke falder alle lige naturligt, for 
Askgaard henviser konsekvent til klokken 
som "den ene klokke i kirkens spir" -  til 
trods for, at han havde været kirkens kas
serer og siden dens kirkeværge i ca. 30 år, 
og til trods for at den kgl. bygningsinspek
tør, arkitekt Knud Lehn Petersen, Odense, 
gentagne gange henviser til den som "sko
leklokken". Dog anvendte Askgaard ud
trykket i 1969 i en lille artikel i Ripenser- 
Bladet, men også uden en egentlig 
forklaring. 1 forbindelse med automatise
ringen må "nogen" jo have besluttet de tre 
klokkeslæt: 8.45, 10 (10.10?) og 13.45, og 
sandsynligvis er det besluttet på grundlag 
af den hidtidige, manuelle ringepraksis.
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7<å a/FiAei/afegw/gM ßo</!7 RgMscA/Mt fo. 789P7 gMz/re &ia^oro& M M e r^ g  7800-
tg//vt -/eAs. Fi7Ae/m DgA/vrM7)s sA/MigMM̂ e?; sow oz* a^z'l&l:' DgMTMgrAs ÅfrAgrs Aê Moelso g/Dv̂ A/rAvM -  
AgM waw rig/t se AMAgr! ry/tgrsTg'ret, og & / er MA/grt, ow &  Agr været 4er zgeMMew Aete 7800-tgf/et? ÆewærA 
:' evrfgt <tet gAzze v/M̂ Me Aos overboerne/

Men intetsteds -  heder ikke hos firmaet, 
der installerede ringeanlægget, Thubalka i 
Vejle -  er det lykkedes at finde notater he
rom.

Kirke og skole
indtil skolereformen 1805
Skoleklokkens praksis og tradition må der
for søges rekonstrueret ud fra kendte, his
toriske forudsætninger: Med skolerefor
men fra 1805 ophørte skolens kirkelige 
tilhørsforhold, og den kom i stedet til at 
høre under den statslige universitets- og 
skoledirektion. Tidligere tiders terperi af 
latin, græsk og religion erstattedes af fag 
som dansk, sprog, historie, geografi, na

turhistorie og i det hele taget fag, sådan 
som det med visse indlysende variationer 
kendes i dag. Også lærerne, der havde fun
geret som generelle klasse-lærere erstat
tedes af egentlige fag lærere. Det er i for
bindelse med denne reform, at begrebet 
"katedralskole" indføres -  i Ribe såvel som 
i andre byer med katedralskoler. Ribes 
navnkundige teolog og historiske forfatter 
Peder Terpager (1654-1738) anvender gan
ske vist udtrykket "schola cathedralis" i 
sin latinske beskrivelse af Ribe fra 1736, 
men ellers dukker det først op på tryk efter 
1805 -  hvormed signaleres skolens rige 
tradition og forbindelse med domkirken. I 
denne sammenhæng er det vigtigste imid-
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lertid, at elevernes pligt til "sangopvart
ning" i kirken med udgangen af 1805 en
deligt bortfaldt. Hermed bortfaldt den sid
ste rest af et praktisk arbejdsfælleskab 
mellem kirke og skole.

I middelalderens kirkeskole og indtil re
formationen var både lærere og elever na
turligvis i kirkens tjeneste: både præster og 
munke rekrutteredes fra disse skoler, og 
eleverne gjorde fra de yngste klasser tje
neste i den katolske kirke som messe- og 
kor drenge. Ved reformationen og dermed 
kongens overtagelse af kirkerne og alt de
res gods bestemtes det i Christian III's 
Kirkeordinans fra 1539, at kirken fortsat 
skulle have ansvaret for skoleundervis
ningen, og eleverne fortsat gøre kirketje
neste. Nu dog "kun" som korsangere. Det 
vil sige, at skoledagens kirkelige praksis 
herefter alene handlede om sang og musik! 
Kirken benyttede og honorerede ganske 
vist ældre elever som degne i de omkring
liggende landsbykirker, men denne praksis 
lå vel at mærke uden for skolens egne for
pligtelser.

Det var eleverne i de øverste klasser, der 
gjorde kor-tjeneste. Der kan ikke sættes 
nogen præcis aldersgrænse for disse, for 
skolens klasser -  eller "lektier", som de 
kaldtes -  var ikke bestemt af alder, men 
alene af den faglige tilrettelæggelse. 
Skolen i Ribe havde efter reformationen i 
regelen 5 lektier, og for at kunne dække 
kirkesangens nødvendige stemme-registre 
fra basser til (drenge-) sopraner, må dreng
ene være "hentet" fra 3.-5. lektie i en al
dersfordeling fra ca. 10 til ca. 17 år. Kirke- 
ordinansen fastsatte skoledagens omfang 
og bestemte bl.a., at dagen begyndte klok
ken 6 om morgenen. Indtil 8 undervistes 
der i latinsk grammatik, hvorefter kor
drengene skulle bevæge sig hen i kirken, 
mens de yngste elever overhørtes. Senere 
læstes der latinsk lyrik, mens der klokken 
14 atter var kortjeneste. Forinden øvedes 
der "diskant-sang", dvs. ikke almindelige 
sange og salmer, men mere kunstfærdige 
korsatser, der bl.a. forudsatte diskant-stem
mer, der dengang ikke blot betød lyse over

stemmer, men modstemmer i det hele ta
get. Skoledagen sluttede med nok en om
gang latin -  tilpasset efter klassetrinet.

Gudstjenester og skolesang
Den kirkemusikalske praksis efter refor
mationen ændrede sig flere gange, lige
som lokale forhold havde betydning. I Ribe 
gjaldt det således, at der foruden 
Domkirken også skulle gøres sangtjeneste 
i Set. Catharinæ Kirke af de elever, som 
nød kost enten i Puggaard eller i det "al
mindelige Hospital" for byens fattige og 
syge, der var blevet indrettet i det nedlagte 
kloster ved kirken. Antallet af gudstjenes
ter ændrede sig naturligvis også i løbet af 
de første hundrede år efter reformationen. 
Man bibeholdt i vidt omfang de katolske ti- 
debønner -  dvs. de mindre gudstjenester, 
der var bygget op omkring enkelte messe
led, og som fandt sted på andre tidspunkter 
end højmessen -  og desuden også på hver
dage.

De bedst kendte tidebønner er morgen
gudstjenesten, matutin eller "otte sang", 
der, som navnet antyder, var tænkt til klok
ken 8, og vesper, der var en slags aften
sang, men som overvejende afholdtes alle
rede klokken 14. Disse to tidebønner var 
foreskrevet i Kirkeordinansen, men i løbet 
af det luthersk-ortodokse 1600-tal opstår 
der talrige variationer og især: flere guds
tjenester! Peder Terpager omtaler således 
i 1736 gudstjenester fra klokken 4.30 om 
morgenen -  både på søndage og hverdage. 
Søndagene fortsatte med froprædiken 
klokken 5 og højmesse klokken 8 til 10. 
Klokken 12 eller 13 var der 
"Tolvprædiken", mens vesperen afsluttede 
helligdagen fra 14-15. De elever, der havde 
fri kost i hospitalet, måtte synge ved samt
lige søndagens gudstjenester -  fra klok
ken 4.30 til 15, mens skolens øvrige "tjenst
gørende sangere" skiftedes til at synge til 
gudstjenesterne fra klokken 8. Ifølge 
Terpager kunne morgentjenesten afholdes 
allerede klokken 6 (om vinteren klokken 7) 
-  og som nævnt tilsyneladende i perioder 
tillige klokken 4.30 ligesom søndag! -  men
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der er næppe tvivl om, at traditionen med 
ottesang klokken otte rådede gennem stør
stedelen af både 1600- og 1700-tallet. Eeks. 
findes denne praksis nøje beskrevet i 
Henrich Ussings "Kirke-forfatning" fra 
1788.

I denne sammenhæng kan vi desværre 
ikke beskæftige os med selve sangreper
toiret, som for en stor dels vedkommende 
var antifoner, dvs. vekselsang mellem 
præst og typisk et enstemmigt kor, som det 
i begrænset omfang også kendes fra vor 
tids gudstjeneste: præst: "Herren være 
med jer" med korsvar: "Og med din And!". 
Hertil kom en række "standard værker" i 
tilknytning til messe-leddene, som f.eks. 
den ambrosianske lovsang 'Te Deum", der 
kunne have forskellig, musikalsk udform
ning, og som med salmen "O, store Gud vi 
love dig" stadig kan findes i vor tids guds
tjeneste. Helt fra reformationen lagde man 
stor vægt på latinskoleelevernes musikal
ske uddannelse, og kirken betalte i flere 
omgange -  f.eks. i 1655 og 1656 -  et sær
skilt vederlag til skolens rektor for hans til
syn med kortjenesten.

Fra reformationen indtil 1805 havde 
sangerne plads på korstolene -  både i 
Domkirken og i Set. Catharinæ Kirke. Som 
det vil være de fleste bekendt, bærer sto
lene begge steder tydelige spor af, at ele
verne ikke altid har været særligt optaget 
af deres musikalske pligter. Stolenes virvar 
af indridsninger er et godt billede på de for
hold, der ofte herskede under kortjenes
ten. Således kan man i Kornerups 
Katedralskole-historie læse (f.eks. i bind 
II, side 99ff) livlige beretninger om interne 
magtkampe blandt såvel lærere som ele
ver, og om hvordan dette bl.a. i 1692 gav 
sig korporligt udtryk i sangernes kamp om 
de bedste pladser i korstolene. Langt se
nere -  i 1783 -  vakte det skandale, at der 
under søndagens vesper havde udspillet 
sig en drabelig kamp med legemsbeskadi
gelse (!) mellem skolens elever og nogle af 
byens håndværksdrenge. Blandt anden 
uorden giver Kornerup eksempler på 
"sang-vægring" og øvrig munter sabotage

e/irr WMsiAaisA aAtiv&et^å stolene i DowAir- 
Aews Aor Nogle wå Aaoe Arævet.Here gM<lsl?'eMesler /or 
at Mire tærdige -  TMåsAe ror ¿el ¿er/o?; ¿er Annne 
roere Ao?# ow ¿asie ̂ ¿serl?

med efterfølgende disciplinære straffe som 
f.eks. nedsættelse af de formasteliges kost
penge. De jævnlige påtaler, reguleringer 
og straffe m.v. vidner om, at disse hver- 
dagsgudstjenester ikke stod i høj kurs -  na
turligvis ikke hos eleverne, men øjensyn
ligt heller ikke hverken hos præster, 
lærere eller menighed. Faktisk havde alle
rede rektor Falster i 1738 hårdt (men for
gæves!) , modarbejdet biskoppens krav om, 
at samtlige skolens elever deltog i kor
sangen, og i sidste halvdel af århundredet 
blev det flere gange forsøgt helt at afskaffe 
korsangen. Begrundelserne var mange, 
bl.a.: 1) ottesangen foregik oftest uden en 
eneste tilhører, 2) elevernes to daglige van
dringer til og fra kirken var især om vinte
ren farlig for deres helse, og 3) den idelige 
rejsen- og sætten-sig under gudstjenesten 
sled for meget på elevernes tøj. Mod slut-
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ningen af 1700-taliet var det generelt ac
cepteret, at kortjenesten havde overlevet 
sig selv og måske snarere var til irritation 
end opbyggelse. I Ribe holdtes den i hævd 
helt hen omkring 1800, men med skolere
formen fra 1805 afskaffedes den endeligt.

Skoleklokkens funkdon
Der kendes reelt ingen bestemmelser om 
kirkens anvendelse af en klokke dl at kalde 
skolens elever til kortjeneste. Men klok
kerne blev selvsagt anvendt dl at markere 
begyndelsen af samtlige gudstjenester, d- 
debønner og ugeprædikener -  uanset hvor
når disse dl forskellig tid blev celebreret. 
At kirken på noget tidspunkt skulle have la
det en af sine klokker markere begyndelse 
eller afslutning på skolens undervisning 
forekommer usandsynligt, især fordi kir
ken jo skulle betale en klokker for arbejdet. 
Selvom man i givet fald kunne have hono
reret en ældre elev, ville det være ren be- 
skæfdgelsesterapi uden reel nytteværdi for 
kirken. De nu kendte ringninger klokken 
7.45, 10.10 og 13.45 kunne desuden ikke 
markere undervisningens begyndelse, 
fordi den i de fleste perioder begyndte me
get ddligt og i umiddelbar forlængelse af 
ottesangen -  ofte klokken 6!

Katedralskolens havde efter 1805 lek
tions-start klokken 8,10 og 14 (hhv. første, 
tredje og femte lektion) -  den sidste efter 
en lang middagspause 12-14. Men der var 
jo ingen særlig grund til, at skoleklokken 
angav tredje lektion, når ingen andre led
sagedes af klokkeringning.

Måske kunne klokken have været knyt
tet til den kommunale skole, der 1834-1891 
havde til huse i Den gamle Arrest. Men det 
må sikkert afvises, når det ikke nævnes i 
regulativet fra 1846. Den foreskrevne 10- 
ringning var derfor snarere en udokumen- 
teret, men i katedralens kirke-historiske 
selvbevidsthed rekonstrueret ringetradi- 
tion, der gav mindelser om tidligere tiders 
mange gudstjenester -  klokken 7: matu- 
tin/ottesang, klokken 10: hverdagens på
mindelse om den "hellige" højmesse-tid, 
og altså klokken 14: vesper.

dr æver AoMf r a l  <%) 
AtrMo/M tli ryMersjaret er - 1:7

geMgTBM er M4e 4ew aMtawatis^e n'M -̂
ex yårMa/eise.

Ottesangen og vesperen hhv. klokken 8 
og 14 var altså gældende igennem største
delen af den lange periode mellem refor
mationen 1535 og skolereformen 1805. 
Men det forklarer stadig ikke ringningen 
klokken 10 (og slet ikke 10.10)! Foruden 
ottesang og vesper afholdtes der ganske 
vist i sidste halvdel af 1600-tallet i lange pe
rioder tillige den ovennævnte "ugeprædi
ken" klokken 12 -  onsdag og fredag ifølge 
Kinchs "Ribe Bys Historie" (bind II, side 
547) endda med en messe. Men den var 
ligesom søndagens 12-gudstjenester pri
mært en "katekisme-tjeneste" til fordel for 
byens tyende, håndværkssvende og den 
øvrige almue. Og var som denne placeret 
klokken 12 eller 13. Det tidligere nævnte 
ringeregulativ fra 1846 nævner intet om 
baggrunden for de tre ringninger med 
"den lille klokke".

Både på grund af 1600-tallets mange 
gudstjenester og på grund af 1700-tallets 
stigende utilfredshed med sangpligterne 
henstillede kirken gentagne gange til sko
len om, at eleverne mødte i god tid, så tje
nesten kunne begynde uden forsinkelse 
(se Kornerup I, 429). På denne baggrund 
giver det god mening, at skoleklokken 
ringer hver dag klokken 7.45 og 13.45, der 
med et kvarters varsel ville give eleverne 
god tid til at samles i skolen og sammen be-
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give sig tii kirkens kor. Vi ved ikke, om det 
var forudsætningen for klokkens ringeti
der, og de aktører, der engang kunne have 
taget beslutningen: den daværende dom
provst, kirkeministeriets klokkekonsulent, 
museums inspektør Hans Stiesdal fra 
Nationalmuseet, der havde beskæftiget sig 
med Domkirkens ur og klokker, er alle 
døde. Måske kunne den daværende do
morganist, Ernst Vesterlund, eller dirigen
ten og organisten Mogens Woldike, der i 
1933 havde været konsulent i forbindelse 
med kirkens klokkespil, fortælle et og an
det? Men også de er borte, ligesom hoved
forfatteren til Danmarks Kirkers bind om 
Ribe Domkirke, Elna Møller, og ingen an
dre nulevende personer kender mig be
kendt forklaringen.

Det må derfor ind til videre konstateres, 
at skoleklokkens historiske praksis kun 
delvis kan forklares. Og at dens aktuelle 
ringetider er en løs rekonstruktion af en 
850 år lang, praktisk og formel forbindelse 
mellem skole og kirke. Uden tvivl har man

blandet forskellige ringetider sammen og 
samtidig villet give rytterspirets klokker 
en "funktion". Siden er navnet blot blevet 
misforstået som en slags moderne skole
klokke, mens det i virkeligheden har en 
både historisk og musikalsk mere spæn
dende forklaring. Derfor bør klokken na
turligvis også for fremtiden ringe klokken
7.45 og 13.45. Således giver traditionen me
ning, hvilket nu altid er den bedste forud
sætning for netop at fastholde en tradition. 
Det er også klart, at skoleklokken i grun
den bør ringe klokken 10 præcis. Men når 
alt kommer til alt: nu har den ringet så 
længe, den generer jo ingen, og måske vi
ser man netop med denne aldeles ulogiske 
ringning klokken 10 minutter over 10 den 
bedste respekt for en klokke, der før og ef
ter omstøbning og uanset funktion har 
ringet over Ribe i mere end 500 år. Lad den 
blot ringe -  og høres -  skolens egen 
klokke! Til refleksion og undren, som en 
klokke bør!

Tfarsfezz TisUMsen

i Domkirkens ringetider er i øvrigt: morgen og aftenringning hhv. kl. 7.10 og 19.10 med 
Mariaklokken (1436) i Borgertårnet, der sammen med Mariatårnets to klokker ringer til guds
tjenester (hhv. 30, 15 og 3 min. forud) og 10 min. før bryilupper og begravelser (tillige efter). 
Mariatårnets nederste, den såkaldte tolvklokke, anvendes til bedeslag. Domkirkens største 
klokke, stormklokken (1599), anvendes i dag kun til timeslag, og Mariaklokken til kvartersla
gene.

ii Diskussionen vedrørende skoleklokken baserer sig på følgende litteratur og kilder:
a) Bjørn Kornerup: 7?zbe Tfafidra/sMcs 77z'sion'e 7-77. København 1947 og 1952
b) Danmarks Kirker, Ribe Amt, bind 1, hefte 1-8. Udg. ved Elna Møller m.fl. Nationalmuseet, 

København 1979-83
c) J. Kinch: Rzhe 7?ys 7/z'sfanb og T?es%rzWse 7-77. 1869 og 1882
d) Indbydelsesskrifter "til den offentlige Examen i Ribe Cathedralskole" 1819-1836
e) Matth. Galthen: 7?æ%n'w/so ovor T&båstadeM Æz'Ae /hz siv åegyMzMse zhdhl MærværoMde 7M 

Odense 1792
f) Peder Terpager: 7?zpæ Czw&ncæ (etc.). Flensburg 1736.
g) "Ribe Oldemoder": afsnittet "Statuta Choralia", der nøje angiver regler for kortjenesten i 1400- 

talet, men ikke nævner nogen klokke.
h) Bendt Gammeltoft-Hansen: 7)e% dazzsAo A/o^otradz'hoMor Utrykt manuskript (217 s.) 1984
i) Den danske Kirkeordinans af 1539. Findes bl.a. på www.lutherdansk.dk
j) Ribe Katedralskoles Jubilæumsskrift 1995
k) Ribe Domkirkes inspektion: arkivalier i Landsarkivet Viborg. C 630: Kirke- og forhandlingspro

tokoller 1777-1906, regnskaber 1741-67,1780-92,1802-1915.
l) Mødereferater og sagsakter fra Domkirkens menighedsråd 1903-
m) Drøftelser med Kirkeministeriets fhv. og nuv. klokkekonsulenter, hhv. Bendt Gammeltoft- 

Hansen og Erik Kure, arkitekt Ebbe Lehn Petersen, museumsinspektør ved Danmarks Kirker 
Nationalmuseet, Ebbe Nyborg samt Ribes museumsfolk, funktionærer og menighedsrådsmed
lemmer ved Ribe Domkirke -  både tidligere og nuværende.

http://www.lutherdansk.dk
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N y udgivelse på vej 
ira Taarnborgs forlag

af Torben Bramming

Udkommer 1. juni 
Pris: kr. 125,-

Taarnborg — midt i Ribe

Telefon: 75425900 
www.taarnborg-ribe.dk

Ø vrige bogudgivelser:

J A. Riis: D^Mgrtw/e Ay
kr. 299,-
Salmebog: -Mwfra/*Bro)WM
kr. 100,-
Hans Edvard Nørregård-Nielsen: 
RfAe og r̂ enoŵ rYMg
kr. 250,-
TirarwAorg -  wAA /  K?A<?
kr. 150,-

Cd:
Ingolf Olsen: lAÆy/r/zg T/rA/bn/wr
kr. 150,-

http://www.taarnborg-ribe.dk
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Rektor Bent Karsdat har i skolens årsskrift skrevet om overførslen af Hl' til Katedralskolen, som 
jeg har fået lov til at bringe her i bladet. Men jeg kan ikke nære mig for at bemærke, at jeg da den 
gamle amtmandsbolig og hele komplekset var til salg for 5-7 år siden forsøgte at få kommunen til 
at se det fremtidsrettede i at hele det område blev lagt til Katedralskolen! Tænk hvis det var sket.

To uddannelser, to profiler, 
et lærerkorps, en skole og 
et ungdoms-miljø. Ribe Katedralskole 
overtager hf-kurset i Ribe
Ribe Katedralskoles bestyrelse har en
stemmigt besluttet at søge Undervisnings
ministeriets godkendelse af, at hf-kurset 
ved Ribe Seminarium overdrages til 
Katedralskolen fra 1. januar 2008.

Baggrunden herfor er, at CVU Vest flyt
ter læreruddannelsen til Esbjerg. Samtidig 
har CVU Vest besluttet, at den kommende 
professionshøjskole, som CVU Vest er om
dannet til pr. 1. januar 2008, ikke skal ud
byde hf. Bestyrelsen for CVU Vest har der
for rettet henvendelse til Ribe Kate
dralskole om overtagelse af hf-kurset i 
Ribe. Denne henvendelse har nu fået som 
resultat, at de 2 institutioner har aftalt vil
kårene for overførelsen af Seminariets hf- 
kursus til Katedralskolen og fået 
Undervisningsministeriets godkendelse 
heraf.

For bestyrelsen ved Ribe Katedralskole 
har det været afgørende, at hf-kurset for
bliver i Ribe. Særligt i denne periode, hvor 
så meget (amtet, statsamtet, kommunen, 
domstolen, politimesterembedet) er for
svundet fra byen som følge af strukturre
formen, er det vigtigt for Ribe, at den fort
sat kan tilbyde tre gymnasiale 
ungdomsuddannelser -  gymnasiet, hf og 
hhx. Ribe har ikke længere en videregå
ende uddannelse i form af læreruddan
nelsen ved Seminariet, men den er fortsat 
en uddannelsesby med to store institutio
ner for ungdomsuddannelser.

Overførslen af hf til Katedralskolen er 
naturlig, fordi både gymnasiet og hf er al-

mendannende uddannelser. De har fælles 
fag og lærere, og Ribe Katedralskole har 
de nødvendige faglokaler. Hertil kommer, 
at aldersprofilen for hf-kusisterne ikke er 
anderledes end gymnasieelevernes. HF i 
Ribe er først og fremmest en ungdomsud
dannelse, og den skal nu dele skole, lærere 
og lokaler med en anden ungdomsuddan
nelse.

Overførelsen af hf til Ribe Katedralskole 
skyldes ikke faldende elevgrundlag. 
Skolen optog således i dette skoleår 218 
gymnasieelever. Det er det største elevtal i 
skolens historie. Det betyder imidlertid, at 
der ikke er overskydende plads inden for 
skolens nuværende rammer til at rumme 
hf-kurset.

Det problem er skolen i fuld gang med at 
løse ved at inddrage dele af Bispegade 
Skole. Der er således ved at blive indgået 
en lejeaftale mellem staten, Esbjerg 
Kommune, der ejer Bispegade Skole, og 
Ungdomsskolen, der disponerer over den. 
Resultatet forventes at blive, at vi får 4 klas
selokaler og rum til gruppearbejde m.v. , 
og at disse lokaler indrettes med for ek
sempel edb, så de kan leve op til de krav, 
som undervisning af i dag stiller. Det er 
imidlertid ikke hensigten, at Bispegade 
Skole skal omdannes til et hf-kursus. 
Lokalerne kan ligeså godt anvendes af 
gymnasieklasser eller af gymnasieklasser 
og hf-klasser i fællesskab. Målet er, at hf- 
kursisterne kommer til at indgå i ung
domsmiljøet på Katedralskolen.
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Formelt har Ribe Katedralskole overta
get hi-kurset den 1. januar 2008. HF-under- 
visningen fortsætter imidlertid resten af 
skoleåret 2007/2008 i seminariets byg
ninger og med de nuværende lærere. Det 
bliver således først fra 1. august 2008, at hf- 
undervisningen flytter til skolens byg
ninger, der så også omfatter Bispegade 
Skole.

Sammen med overtagelsen af hf-kurset 
har 7 medarbejderne fra seminariet fået 
ansættelse ved Ribe Katedralskole. Det 
svarer til den undervisning, der flyttes. Det 
betyder også, at skolen samtidig med over
førslen af hf-klasser henter ekspertise og 
erfaring med hf. De nye lærere vil blive en 
del af et lærerkorps, der er fælles for gym
nasiet og hf.

Baggrunden for hf.
Højere Forberedelseseksamen blev vedta
get som lov i 1966 og undervisningen op
rettet i 1967. Forud var gået en lang drøf

telse af indhold og tilrettelæggelse og 
navnlig af, hvad eksamen skulle give ad
gang til. Den erstattede de gamle præpa- 
randklasser, der gav adgang til seminariet 
og stort set kun det. De, der ikke blev op
taget på seminariet, stod derfor med en 
eksamen, der ikke kunne bruges. Det 
skulle ændres med hf. Som der stod i be
mærkningerne til hf-loven, "HF skal være 
en ny vej i uddannelsessystemet, dels med 
henblik på læreruddannelsen, dels som 
indgang til andre videregående uddan
nelser...

Det er en grundlæggende intention bag 
loven, at hi-eksamen skal fare frem til et 
felt af videregående uddannelser, der er så 
bredt som muligt. HF må ikke blive en ud
dannelsesmæssig blindgyde, men skal give 
mulighed for et virkeligt valg."

Således er det også gået. En undersø
gelse af de 3 første årgange viste, at 78 % 
søgte seminarierne, 12 % universiteterne. I 
dag har - om ikke seminarierne - så dog
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mellemtange uddannelser den største søg
ning blandt de studerende med hi-eksa
men.

Det andet stor diskussionsemne var op
tagelseskravene til hf. "HF skulle karakte
riseres af, at selve eksamen ikke blot er til
gængelig for unge, der kommer direkte 
fra skolen, men for alle, der har skaffet sig 
de nødvendige kvalifikationer" ifølge lov
bemærkningerne. 1 praksis har det gen
nem hele perioden været således, at op 
mod halvdelen - og nogle steder måske 
flere af kursisterne - kom direkte fra folke
skolens 10. klasse. Den andel af hf-kursis- 
terne, der ikke kom direkte fra folkesko
len, er gennem årene blevet mindre, og 
består nu typisk af unge, der efter et år går 
i gang med deres ungdomsuddannelse, 
heraf flere der skifter fra en anden ung
domsuddannelse til hf. Det 2-årige hf-kur- 
sus er således over årene blevet en ung
domsuddannelse, og det gælder også hf i 
Ribe. Denne udvikling er også blevet frem

met af oprettelsen af enkeltfagskurserne 
fra 1970 og nu voksenuddannelses-cen
trene.

Ribe har haft hf-kursus gennem hele pe
rioden. Da hf blev oprettet i 1967, var Ribe 
Statsseminarium med fra starten sammen 
med 10 andre seminarier og 4 gymnasie
skoler. Herudover oprettedes et selvstæn
digt statsligt hf-kursus i København. 
Uddannelsen voksede markant i de første 
år, og vægten skiftede efterhånden til, at 
det var hovedreglen, at et 2-årigt hf-kursus 
var placeret ved et gymnasium. Det er så
ledes i god overensstemmelse med denne 
udvikling og med kursisternes aldersfor
deling, at hf nu overgår til Ribe Katedral
skole.

Fremtiden for hf i Ribe
Da hf skulle have sit navn, var der 30 for
slag til, hvad uddannelsen skulle kaldes. 
Det blev højere, fordi gymnasiet dengang 
hed højere almenskole. Det blev forbere-



112

delseseksamen, fordi præliminæreksamen 
tidligere havde heddet almindelig forbere
delseseksamen. Navngivningen viser no
get om gymnasiets og hf's forhold til hin
anden. Der er meget fælles, men der er 
flere A-niveauer i gymnasiet end i hf. I dag 
kalder vi begge uddannelser - stx og hf - al
mengymnasiale uddannelser. De har 
samme formålsparagraf i lovgivning og i 
bekendtgørelse, "blandt andet at formålet 
med uddannelsen er at forberede ele- 
verne/kursisterne til videregående uddan
nelser, herunder at de tilegner sig almen
dannelse, viden og kompetencer gennem 
uddannelsens kombination af faglig brede 
og dybde."

Der er dog forskel på den måde, de 2 ud
dannelser skal gennemføres på. I gymna
siet skal der være "fokus på det almendan- 
nende og studieforberedende, og fag
ligheden skal være nært forbundet med si
der af videnskabsfagene." I hf skal under

visningen gennemføres "med vægt på såvel 
det teoretiske som det anvendelsesorien
terede". Der kan komme synergieffekt ud 
af de 2 tilgange. Det har der tidligere været 
i kraft af, at gymnasiet har hentet inspira
tion fra hf ved for eksempel studievejled
ning og større skriftlige opgaver. Måske gi
ver hf's tutorordninger inspiration til 
gymnasiet i fremtiden.

Allerede fra næste skoleår får hf glæde af 
et væsentligt større udbud af valgfag i 
kraft af, at der kan dannes hold i en række 
valgfag fælles for hi'ere og gymnasieelever. 
Det kan også være, at det bliver muligt 
med de flere elever at oprette valgfag, det 
tidligere har været svært at oprette med 
gymnasieelever alene. Derved kan overfø
relsen af hf fra Ribe Seminarium til Ribe 
Katedralskole vise sig at være frugtbar 
både for gymnasiet og hf hver for sig, og 
for ungdomsuddannelsen i Ribe.

Æenf XaTS&zf

- fri som  
fugten...

Herreds Sparekasse
6 7 6 0  Ribe I Telefon 75 41 01 0 0  I w w w .fro es .d k

http://www.froes.dk
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Rlbe-fblk ved redaktøren
Svend Tougaard har i år den 1. februar 
fejret 40 års jubilæum som ansat ved 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Svend 
Tougaard er født og opvokset i København, 
og det har man altid kunnet høre! Men han 
blev tidligt Vadehavsbo, for han tog til 
Tønder for at blive uddannet til lærer. Her 
havde han liniefag i biologi og geografi. I 
Tønder kom Svend tæt på Vadehavet og de 
inddigede områder vest for byen. Det blev 
en del af grundlaget for at han i 1968 blev 
ansat på det nye Fiskeri- og Søfarts
museum, som blev grundlagt i anledning af 
Esbjergs 100 års jubilæum. Svend fik 
blandt andet til opgave at få akvariet i gang 
inden åbningen af museet den 24. april 
samme år.

Svend Tougaard er en gudbenådet for
tæller og få kan som han holde en forsam
ling fanget med sin formidling af naturens 
fænomener, og han har været drivende for 
nyskabelser som skoletjeneste og natur
vejlederordning. Utallige er de hold han 
har taget med ud på vaderne og demon
streret det bemærkelsesværdige i at vade
havsbunden er et af de mest produktive 
områder i verden med hensyn til biomasse.

Det er imidlertid især sælerne, som har 
haft Svend Tougaards opmærksomhed og 
interesse. Han har gennem næsten alle 
sine år ved museet fulgt sælbestandenes 
størrelse og fordeling i hele det danske 
havområde. Han Sk i 1976 oprettet muse
ets sælarium, hvor mange har fået mulig
hed for at se sælerne på nært hold. Det var 
formålet at skabe et center for forskning i 
sælerne liv og adfærd.

Svend Tougaard har de seneste mange 
år boet i Ribe i et af de lave huse i 
Gravsgade, og han må derfor høre med i 
denne rubrik, men hans store arbejde for 
at formidle Vadehavsområdets naturvær
dier og herunder Ribeegnen berettiger 
måske i højere grad hertil.

Svend Tougaard med sit store fuldskæg 
blev landskendt, da han i en lang periode

medvirkede i Tv-programmet "En naturlig 
forklaring".

Bernie Friend er en fremmed fugl, som 
jeg vil nævne her i rubrikken. Han er en 
yngre engelsk journalist, som for et års tid 
siden følte sig dybt deprimeret og derfor 
flygtede ud på det man kalder verdens 
længste cykelrute, der går hele vejen rundt 
om Nordsøen. Han begyndte i Holland og 
gennem Tyskland kom han til Danmark. 
Da han kom til Ribe følte han depressionen 
lette og efter en tid i byen kunne han glad 
og fro køre videre. Han nåede ikke gen
nem alle de ca. 6000 km, men vendte hjem 
ti! England befriet for sine mørke tanker. 
Han har nu udgivet en bog, som han har 
kaldt "Cycling Back to Happiness" Den er 
udkommet i England og lanceredes af for
fatteren i Ribe den 22. maj, meget passende 
i "Cykl på arbejde" ugen. I bogen har 
Friend med hele to kapitler gjort rigtig me
get ud af at beskrive Ribe, som han kalder 
"Danmarks bedst bevarede hemmelig
hed".

Aage Pahuus, der i april fyldte 90 har i sit 
otium boet i Klostergade lige ved Kloster
porten, hvor redaktøren også bor. Aage 
Pahuus blev født i Sdr. Fårup, hvor hans 
forældre havde landbrug. Det var ikke no
get for Aage, så han gik i mekanikerlære 
hos brødrene Friis i Ribe. Som svend ar
bejdede han forskellige steder indtil han i 
1944 startede værksted i Bramming. Det 
har sikkert ikke altid været en dans på ro
ser, men i begyndelsen af 1950'erne Sk han 
forhandlingen af Folkevognen i Bramming 
og senere i Ribe. Det var nok et scoop, for 
når vi tænker tilbage på hvor mange af de 
små særprægede "bobler" som kørte 
rundt, er det næsten vanskeligt at huske, at 
der jo også var andre biler på vejene. Der 
er måske i dag lige så mange VWere i by
billedet men de er jo langt mere forskel- 
Sge.
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Aage Pahuus har gennem sit lange iiv 
været aktiv på mange fronter og alie har 
nok ikke aitid syntes om ait hvad han fore
tog sig. Men som nabo gennem nu næsten 
20 år har jeg fået mange hyggelige samta
ler med den aktive mand. Han går stadig 
sine daglige to rundture, nu støttet af sin 
rollator efter et fald med brækket ben sid
ste år.

Idse Frederiksen og Pou! Anker Nie!
sen har for nylig overtaget Brorsons 
Minde efter at Indre Mission ikke længere 
var mange nok til at tylde stedet ud. Lise og 
Poul Anker vil bevare stedet som et sam
lingssted og er i fuld gang med at sætte det 
i stand. På 1. sal, hvor der oprindelig var bo
lig for den familie, der havde opsyn med 
stedet, bliver der indrettet en ferielejlighed.

Salen bevares med sine gotiske vinduer 
ud mod den lille have, hvor der for eksem
pel kan være udendørs servering. Det er 
meningen at salen skal bruges til koncer
ter, som kræver mere plads end der er på

Quedens. Der bliver godt lydisoleret såle
des at naboer ikke forulempes af lyde fra 
bygningen. Den første koncert skal alle
rede være arrangeret. Det er med Benny 
Holst Trio den 26. juni, altså dagen før 
Translokationen! Der er vist udsolgt.

Selve indvielsen finder først sted den 8. 
juli og den bliver sikkert festlig.

Det er også hensigten at private eller for
eninger kan leje salen, som vil kunne 
rumme op til 100 personer. De første be
stillinger er allerede indgået.

Poul Anker, som også er kendt for sin 
hang til gamle sager vil bevare nogle af 
sporene fra bygningens oprindelige anven
delse. Han har således sikret sig det store 
kors i jern, som sad på gavlen af bygningen 
indtil det for ikke så mange år siden blev ta
get ned, da det måske viste sig at virke som 
lyn-fanger! Poul Anker vil sætte det op på 
muren ud til haven. Han vil også bevare 
sentensen som står over hoveddøren når 
man forlader bygningen. Betænk at Vor 
Herre ytrer sig på mange måder!

Uâ aMgeM /ro Brorsom MK&. Det Marx s%ai s t e & t / a r t s a f  Aære.
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Bodil Høyer var den første kvinde, som 
blev valgt til Ribe Byråd. Det skete i 1909 
hvor man havde det første valg efter at 
kvinder og tyende i 1908 fik valgret til de 
kommunale råd. Bodil Høyer havde været 
aktiv bag oprettelsen af en afdeling af 
Dansk Kvindesamfund i Ribe. Det var 
blandt andet grundlaget for at hun opstil
lede og blev valgt ved det nævnte valg. 
Hun blev valgt selv om der op til valget blev 
splid på kvindelisten. Hun sad kun en pe
riode i byrådet og man skulle helt frem til 
1939 før der igen blev valgt en kvinde til by
rådet. Det var heller ikke dengang nogen 
let sag at skaffe sig plads blandt mændene!

Bodil Høyers navn er dels kommet frem 
i lyset i anledning af 100 året, men også 
fordi et af hendes oldebørn har søgt oplys
ninger om hende i Ribe Byhistoriske Arkiv. 
Der ved man noget om hendes byrådsop
gaver, men ikke meget mere. Er der nogen 
af læserne, som ved noget om Bodil Høyer 
er Arkivet meget interesseret i oplysninger,

som man vil give videre til oldebarnet Neel 
Sylvest, der bor i Nordsjælland. Hun er 
selv i dag aktiv i Dansk Kvindesamfund.

Line Petermann er en højst nutidig 
kvinde, som også har blandet sig på et tra
ditionelt mandedomineret område. Hun er 
skytte og bare 17 år! Skytte har hun været 
i en del år men nu er hun så dygtig at hun 
gør sig gældende på dansk og europæisk 
plan. Hun har således deltaget i EM for 
ungskytter i foråret 2008 i Schweiz. Hun 
har ikke sine evner fra fremmede. Sammen 
med sin bror og sin far og en fjerde person 
deltog hun i DM for foreningshold. Her fik 
holdet en bronzemedalje blandt 25 delta
gende.

Jenny Vestergaard Iversen er en af Ribes 
seje kvinder. Hun fyldte i februar 90 og 
hun og hendes næsten lige så gamle mand 
Kresten klarer sig stort set selv i deres bo
lig ved Von Støckens Plads. De drev i

Gør d e t 
du e r  b e d s t til

d e t gør vi

Ribe Afdeling 
Telefon 4 5  12 20  40
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mange år frisørvirksomhed i stueetagen i 
den ejendom, hvor de bor. Der har 
Folkekirkens Nødhjæip nu genbrugsbutik.

Jenny Iversen har fortait tii JyskeVest- 
kysten, at hun for en del år siden var så syg, 
at hun ikke kunne passe det store hus, de 
bor i. Kresten sagde så, at de måtte flytte til 
noget mindre og i et plan. Det fik Jenny til 
at sige at så måtte de skilles for hun ville 
blive boende! Om det var den situation der 
bevirkede at der blev lavet elevator i byg
ningen, ved jeg ikke, men det blev der i al 
fald på et tidspunkt. Det er nok en af de få 
ejendomme i gamle Ribe, som har elevator.

For ikke så lang tid siden var netop ele
vatoren ved at tage livet af de to gamle 
mennesker. En aften da de sammen tog 
elevatoren op fra indgangen satte den sig 
fast inden den nåede op. Der var ingen som 
hørte deres nødråb eller banken i første 
omgang og først efter 4-5 timer blev de red
det ud. Da var de temmelig forkomne, men 
ikke mere end de dagen efter erklærede at 
de blev boende der hvor de har den flot
teste udsigt i byen.

Marius Christensen som gennem 29 år 
har været kirketjener ved Domkirken er 
gået på pension. Gennem årene har han 
ofte taget imod Katedralskolens elever. 
Juleafslutningen har jo i mange år foregået 
i kirken, og mange af jer gamle elever fra 
de år har sikkert minder om hans til tider 
noget kantede facon. Men det er jo også 
nødvendigt at have en vis disciplin når så 
mange utålmodige unge skal ind og ud. 
Han har også en del gange skullet tage 
imod translokationsdeltagerne, når vejret 
ikke var til skolegården. Og det er jo 
somme tider med ret kort varsel rektor be
slutter hvor højtideligheden skal foregå. 
Det giver derfor travlhed for kirketjeneren 
og travlhed giver ofte kort lunte!

Men Marius har nu været et fast og sta
bilt holdepunkt, når man kom til kirken. 
Mødte man ham med venlighed fik man al
tid en god og omhyggelig behandling. Jeg 
har også i de første af hans år her i Ribe 
haft meget med ham at gøre i en helt anden

sammenhæng. Vi havde nemlig begge dø
tre, som var hestepiger. Det medførte, at vi 
sammen sad i rideklub-bestyrelse og det 
havde vi megen fornøjelse af.

Øjvind Andersen er der nok ikke så 
mange af jer der ved hvem er. Det er der 
ikke noget mærkeligt i, for han er relativt 
ny her i Ribe. Han er arkitekt og har i en del 
år været ansat i Ribe Kommune, men ved 
kommunesammenlægningen besluttede 
han at oprette egen tegnestue. Det er altid 
noget af et spring at begynde for sig selv, 
men for Øjvind Andersen har det gået godt. 
Han har markeret sig gennem projekter 
for nye stuehuse på de store svine- og 
kvæggårde, som er opstået gennem de se
neste år. En annonce med skitser af mo
derne stuehuse i stil med de tidligere tiders 
boliger på proprietærgårdene gav mange 
kontakter, og tegnestuen er måske Dan
marks største inden for den niche. Øjvind 
Andersen har til JyskeVestkysten forkla
ret sin succes med at byarkitekter kun har 
har funkis og kubistisk arkitektur på hyl
derne og landbrugets egne bygningsråd
givere kan heller ikke levere varen. 
Artiklen i JV havde overskriften. "Dan
marks nye herregårde har Ribe-arkitekt 
som ophavsmand".

Øjvind Andersens tegnestue hedder 
"Arkitektladen A/S" og den har til huse i 
Kolvigs Gård, hvor den hidtil har været lo
kaliseret i en af de store lejligheder ud mod 
hovedstrøget. Men nu er den flyttet til en 
helt nybygget overetage på den længe som 
ligger langs med åen. Her har Arne 
Johansen foretaget endnu en stor renove
ring efter at lejligheden over forretningen 
(tidligere Nyborg -  nu Raahauge) var ble
vet ledig.

Per Kristian Madsen var et kendt ansigt 
i Ribe i 1980'erne, hvor han var ansat på 
Antikvarisk Samling. Han er nyligt blevet 
udnævnt til at være den fremmeste blandt 
ligemænd ved de kulturhistoriske museer. 
Han er blevet direktør for Nationalmuseet. 
R-B siger tillykke!
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Tiden i Ribe var en meget spændende 
tid. Sammen med antikvar Stig Jensen og 
en række iøsere tilknyttede medarbejdere, 
gennemførtes store udgravninger, som var 
med til at skabe det grundlag som nu be
rettiger til at vi kan fejre Ribes 1300 års byj
ubilæum i 2010. Per Kristian Madsen er 
middelalderarkæolog, men også kunsthis
toriker, og det er ikke nogen ringe kombi
nation i en by som Ribe.

Per Kristian rykkede senere til Vejle, 
hvor han afløste Steen Hvass, som mu
seumsleder efter at denne var rykket til 
Nationalmuseet. Han fulgte efter Hvass i 
1999, hvor han blev leder af Middelalder- 
og Renæssance afdelingen. Senere blev 
han forsknings- og formidlingschef samt 
stedfortræder for direktøren.

Der er næppe megen tvivl om at det fro
dige museumsmiljø i Ribe, som vel alle
rede Mogens Bencard og Lennart 
Edelberg skabte, har været et givende 
grundlag for Per Kristian Madsen. Ikke 
mindst som medskaber ved etableringen af 
museet "Ribes Vikinger" som i høj grad er

centreret om middelalderens Ribe, må han 
have fået meget værdifulde erfaringer, som 
han siden har kunnet og vil kunne trække 
på.
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Henrik Kjar b)ev i 2007 ansat som vicerektor på Katedraiskoten. Han har i årsskriftet for 2007 be
skrevet sin opieveise af at komme tii en ny (gammel) skole. Henrik Kjar har givet mig lov til at 
bringe artiklen her.

»Ny på job«
I vinterferien blev jeg ringet op, mens vi 
stod foran domkirken i Firenze. Herfra for
andrer mit og min families liv sig. To må
neder senere tager jeg toget til Ribe fra Fyn 
sent om aftenen 2. påskedag. Min nye stil
ling som vicerektor på Ribe Katedralskole 
venter forude.

Eget kontor var den første oplevelse! 
Slut med at vandre rundt til møder og 
undervisning med papirerne i mapper, der 
blev slæbt med hjemmefra. Jeg kom ind i 
et nyt arbejdsfællesskab på kontoret, hvor 
man ikke som underviser ofte er alene om 
jobbet, men samarbejder.

Til ansættelsessamtalen havde jeg fået 
en rundvisning, mens ansættelsesudvalget 
overvejede situationen. 1 den gamle biolo
gisamling viste sig blæksprutter, hajer og 
skilpaddeskjold hjemtaget af søfarere fra 
sejlskibenes tid. Et øjeblik forventer man 
Ib Michael træde ud af væggen og fortælle 
om sin fantasifulde ture til Påskeøerne.

Katedralskolens historie går som be
kendt langt videre tilbage helt til 1100 tal
let, og det giver en dejlig tyngde og en for
nemmelse af lærdommens kontinuitet fra 
middelalderens latinskole frem til vor tids 
flimrende strukturelle eksperimenter.

Historien indeholder, for en nyansat le
der på en institution, også noget mere og 
helt nærværende, nemlig forklaringen på 
en lang række spørgsmål: Hvordan er man 
nået frem til alle de aftaler og kompromi
ser, der sikrer motivationen i den daglige 
indsats? Hvilke emner har der omhyggeligt 
været forhandlet om, hvilke opgaver bliver 
blot udført, fordi man aldrig har diskuteret 
dem? Her er der store forskelle fra skole til 
skole.

En institution bygger på grundlæggende 
antagelser om, hvordan skolen er, hvad der 
gælder og ikke gælder, hvad der er vigtigt 
eller ikke vigtigt.

Denne selvforståelse eller identitet for
muleres som værdier eller strategi, som 
historier ved festlige lejligheder. Men ofte 
er den også ubevidst, den er blot en for
udsætning, der får institutionen til at fun
gere

De grundlæggende antagelser er ikke 
det eneste uformidlede. Det gælder også 
den tavse viden, alle de fælles vaner, der 
bygges op og dækker over alt det, man 
plejer at gøre på en bestemt måde

At overtage den tavse viden, er en 
hurdle, det er nødvendigt at komme over. 
Den tavse viden må man arbejde for at nå, 
den er ukendt for den nyansatte, og den ta
ges for givet af de gamle ansatte, der jo 
netop udfører deres arbejde ud fra fælle
serfaringer og rutiner, der fungerer fint.

De første tre måneder havde jeg ikke 
undervisning, men mødte mine udfor
dringer ved computeren. Skemaadmini
stration i Lectio, kommunikation med læ
rere og elever via mail og fordeling af 
eleverne til skriftlig eksamen i regneark 
var blandt de første opgaver.

Det viste sig på paradoksal vis, at den del 
af administrationen i høj grad er en blodløs 
udgave af virkeligheden. Mange beslut
ninger om, hvad lærere og elever skal, 
hvornår og hvorhenne, formidles via mu
seklik, udfyldning af underlige felter og lis
ter med anonyme initialer.

Skolen og dens administration kan 
sammenlignes med et sprog, jeg i første 
omgang skulle lære udenad, men ikke vid
ste hvad betød. Som en gammeldags tysk
time, hvor man lærer grammatikken og 
gloserne, men ikke har oplevet Lübeck el
ler læst Thomas Mann.

Man skal kunne klasserne, lokalerne, 
studieretningerne, men også alle aftalerne, 
funktionerne, bekendtgørelserne og vej
ledningerne. Først når man kan dem, kan
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man begynde at kombinere elementer, be
gynde at administrere.

Det næste i denne erfaringsopbygning 
er så endelig at komme ud i virkeligheden. 
Som en kollega sagde: Gå dog ind på las
rerværelset! Man skal kende mennesket 
bag navnet.

En ny rolle som leder giver en anden re
lation til lærerne. Jeg kender rollen som til
lidsrepræsentant, hvor man skal formidle 
bestemte opfattelser. Ansvaret som vice
rektor er større, og rollen mere fastlåst. 
Men man kan også være kollega; man kan 
skifte vinkel og tale om problemer, som 
om man ikke selv er ansvarlig for at løse 
dem, eller tale om fag. Faglærer i dansk og 
samfundsfag er jeg stadig, og kollegerne 
har taget utroligt flot imod mig, trods fejl 
og underlige skemaer her i begyndelsen.

520 elever har skolen nu. Optimalt tilret
telagte undervisningsforløb er målet for 
den planlægning, der konkret udfoldes i 
Lectio. Men hvilke elever går i de enkelte 
klasser? Hvordan spiller fagene sammen 
på den enkelte studieretning?

Efter ferien er jeg begyndt at undervise 
i l.d, og dermed indgår jeg i undervis
ningen og ser verden, også som den ser ud 
fra elevers og læreres synsvinkel.

Så langt så godt: Kontor, computerpro
grammer, den aktuelle virkelighed og Ribe 
Katedralskoles særlige fortid. Alt dette spil
ler sammen og udgør den kultur, jeg som 
nyansat lever mig ind i og nu bidrager til.

Jeg har taget skiftet direkte fra lærer og 
tillidsrepræsentant, via en mastergrad i le
delse og pædagogik, til stillingen som vi
cerektor, så der er nok at tage fat på.

Heldigvis er gymnasieskolen et sted, 
hvor man netop kan have glæde af erfa
ringer fra en anden skole. Viden om, hvor
dan man løste en bestemt udfordring i en 
anden sammenhæng, kan bidrage til nye 
løsninger.

Det er en spændende opgave at indgå i 
ledelsen på Ribe Katedralskole og at være 
med til at udforme en sammenhængende 
ungdomsuddannelse, der opfylder gymna
siereformens ambitioner om både faglig

fordybelse, tværfagligt samarbejdet og stu
diekompetencer.

Visionen for Ribe Katedralskole de kom
mende år er en skole, der kan oplyide re
formens mål, hvilket kræver en fortsat 
efteruddannelse af ledelse, lærere og det 
tekniske og administrative personale. Også 
en fortsat modernisering af lokaler, IT-fa- 
ciliteter og undervisningsmidler skal sik
res. Vi skal opbygge en HF-afdeling, der 
kan leve op til vores værdier om tradition, 
åbenhed og tillid, samtidig med at under
visningen får sin egen profil, der tilgodeser 
kursisternes behov.

Står man i EDB-lokalet, der ligger i over
etagen, kan man se udover marsken, da 
Ribe Katedralskoles hovedbygningen på to 
etager rager op over de små huse i byen.

Når man går fra Øster Vedsted, hvor vi 
nu er flyttet til, så kan man ved Græs
gårdsvej gå ud til den gamle Ribe å, der 
slynger sig gennem marsken mellem enge 
med køer og får.

Går man ud for at se solnedgangen over 
diget, får man et smukt syn på turen tilbage 
mod øst. Månen træder, som en stor 
orange kugle, frem af disen ved siden af 
Mariatårnet. Den svæver over de lave tage. 
Det gjorde den også da vikingerne stagede 
sig denne vej. De sejlede med højvandet op 
ad åen imod strømmen ind til stadepladsen 
ved øen, hvor domkirken er bygget.

Sammenhængen mellem fortid og nutid 
er smukt nærværende i Ribe og omegn, og 
jeg ser frem til at være med til at præge 
Katedralskolens fremtid. K/'ar

USE FREDERIKSEN
OVERDAMMEN 1 0 .6 7 6 0  RIBE. DENMARK 
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R i b e  K r ø n i k e r  ved redaktøren
Ribe får royalt besøg. Kongeparret skal 
på officielt besøg i Esbjerg de første dage i 
juni. I den forbindelse bliver der en lille 
mulighed for at se dronningen og prinsen i 
Ribe eller rettere se parret køre forbi Ribe, 
for de skal besøge Mandø den ene af de to 
dage de er i området. På Mandø er det 
Klaus Melbye fra Vadehavscentret, som 
skal vise rundt. Han skal møde regentpar
ret i Mandøbussen og vil under overfarten 
have lejlighed til at fortælle om Vadehavet 
og dets naturværdier. På øen vil der blive 
en halv times vandring med besøg i kirken 
og det højeste sted på Mandø som ligger 11 
m over nul-niveauet. Klaus Melbye vil også 
benytte lejligheden til at beskrive mandø
boernes levevilkår og betydningen af at 
Vadehavs området er udpeget til national
park.

Vadehavscentrets aktiviteter er i øvrigt 
stigende og har vinterhalvåret omfattet en 
række ture ud til østersbankerne. Der har

været ca. 500 deltagere i alt og i april var 
der en tur med ledsagelse af optagehold fra 
både dansk og tysk TV. Dronningen vil 
ikke blive tilbudt østers til fortæring, for 
havvandet er nu så varmt, at man ikke kan 
sikre sig imod infektion af de små bløddyr 
med den store skal.

Regent parret ser også en anden del af 
Vadehavet. På den første besøgsdag skal de 
nemlig besøge Myrthuegård, som ligger 
ved den sydlige side af Varde Ås udløb i 
Vadehavet. Her har Esbjerg Kommune op
rettet en naturskole, som giver et meget 
fint indblik i den del af Vadehavets natur 
forhold og levevilkår for befolkningerne 
gennem tiderne.

Katedralskolen har i år fået væsentlig 
færre ansøgere til de kommende l.g klas
ser. Kun 135 har søgt optagelse mod 212 
sidste år. Det betyder at der bliver fem klas
ser i den årgang mod syv i hver af de fore-

ÆigiWMe er i'Me hi ot Aroge -  etter Mr sMew /or Mt ̂ iaA?
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gående årgange. I et længere perspektiv 
har skoien haft fem-seks klasser på hver år
gang i gennemsnit. Rektor Karsdal vurde
rer, at der kan være flere årsager til det fal
dende ansøgertal. Der er tale om en lille 
årgang og der var sidste år mange 9. og 10. 
klasse elever som søgte ind og det for
mindsker også antallet af mulige ansøgere 
i år. Desuden ser det ud til at flere fra 
Bramming søger til Esbjergs to gymnasier.

Fra det nye skoleår er HF-uddannelsen jo 
overført til Katedralskolen. På denne gren 
har 48 søgt optagelse, og det er stort set 
samme antal som sidste år. Det svarer til to 
klasser. Rektor Karsdal er glad for at kunne 
konstatere, at flytningen af uddannelsen 
ikke har påvirket ansøgertallet negativt.

Der har her før eksamens feberen tager 
til været afholdt fodboldturnering mellem 
HF, Katedralskolen og Handelsskolen. 
Turneringen var kønsopdelt. Hos pigerne 
vandt Handelsskolen i finalen over 
Katedralskolen efter straffesparkkonkur
rence. Hos drengene var der samme fina
lister, men her vandt Handelsskolen linalen 
uden straffesparkkonkurrence. Det var 
ikke nogen rar begyndelse på eksamensti
den!

Springvandsfigurer i Ribe. Fhv. sem. lek 
tor Uwe Dall har i lang tid haft en fast ru
brik i Ribe UgeAvis hvor han beskriver for
hold i Ribe gennem tiderne. På det seneste 
har han skrevet om Ribes vandforsyning. 
Først fra ca. 1880 fik Ribe afløst de fælles 
bybrønde, som med deres vand fra de øvre 
vandlag i undergrunden ofte var arnested 
for epidemiske sygdomme. Man fik bygget 
vandtårnet i Dagmargade og ført vand ud 
til forbrugerne. Straks faldt antallet af ma- 
veinfektioner!

Et pudsigt forhold i forbindelse med op
rettelsen af bedre vandforsyning i provins
byerne er det, at der meget ofte etableres 
springvand i nærheden af vandtårnene. 
Det blev der også i Ribe, endda hele to.

Det ene af dem eksisterer endnu og der 
er ikke mange latinskoleelever, som ikke 
er vandret forbi det i deres skoletid. Det

siger wogeM, Mår & ser j&rwgio& /igKr

står nemlig hver sommer ved foden af 
vandtårnet i Dagmargade i et otte kantet 
bassin som en svane med en lille dreng på 
ryggen. Vandstrålen kommer op gennem 
svanens hals og ud af dens næb. Figuren 
bliver hvert år sat ud til maj og taget ind til 
november. Den er malet i klare farver. 
Soklen er blå, svanen hvid med gylden 
krone om halsen og drengen er hudfarvet 
med mørkt hår og mørke øjne men knald
rød mund med hvide tænder.

Det andet springvand har stået på plæ
nen mellem Dagmargade og Set. Katha- 
rinæ Kirke, og det blev formentlig sløjfet i 
forbindelse med anlægget af Munketorvet 
med "studenterbrønden". Dette spring
vand havde sandsynligvis en nisse som 
springvandsfigur! Der eksisterer i al fald 
postkort med billeder af den, som ikke ser 
ud til at være manipulerede.

Begge springvand er desuden omtalt flere 
steder i byrådets forhandlingsprotokoller Fa
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årene før og efter 1900. Nissefiguren kender 
man kun fra postkortene, så Uwe Dall efter
lyser folk, som måske ved mere om den og 
dens skæbne efter ca. 1930.

Der findes i Svendborg og Nykøbing 
Mors iignende springvandsfigurer med sva
nen og drengen. De er begge noget større 
end den i Ribe, men eiiers fuidstændig ens. 
De er aiie fremstillet i zink og er formentlig 
fra det samme værksted.

Uwe Dall har fundet ud af at figuren med 
drengen og svanen har sit forlæg i en spring
vandsfigur i bronze, som står i Kongens 
have i København. Den er skabt af billed
huggeren Ernst Freund i 1837, men før den 
var der en lignende Sgur i sandsten fra 1738 
skabt af kunstneren Louis le Clerc. Han skal 
have hentet sit forlæg i en antik Sgur i mu
seet på Kapitol i Rom.

Den allerførste springvandsfigur i 
Kongens Have så dog helt anderledes ud. 
Det var en statue af Bathseba af Pietro 
Crivillos, som Christian IV lod opstille. Den 
brød den pietistiske Chr. VI sig ikke om og

drengen og svanen afløste. Hvor Bathseba 
blev af melder historien ikke noget om.

Det gamle Rådhus har fået nyt liv skriver 
JyskeVestkysten. Det dækker over, at 
Esbjerg Kommune har gennemført en re
novering af lokalerne efter at retslokalerne 
er blevet overflødige. Man har indrettet 
stedet til konference- og kursusformål. 
Borgersalen er ikke ændret og fungerer 
fortsat som giftested for borgerlige bryl
lupper. Det lille museum er ikke nævnt, 
men eksisterer forhåbentlig endnu. 
Byrådssalen står som da den blev benyttet 
til byrådets møder, men den indgår nu som 
en del af kursuslokalerne. Der vil være 
plads til ca. 50 kursister måske lidt flere el
ler færre , alt efter kursusformen. Der har 
været præsentation af lokalerne for de mu
lige brugere fra erhvervslivet og for
eninger. Der var stor tilfredshed med stan
darden, men der var bred enighed om at 
niveauet i det takstoplæg, kommunen har 
lagt frem er alt for højt.

AMAMsef sM Mire årMgt Miver ngpj?
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Dommerkontoret i Set. Nicolaj Gade er
også blevet til overs ved retsreformen. Det 
har stået tomt i nogen tid, men er nu blevet 
solgt. Køberne ønsker at indrette er
hvervslejemål i stueetagen og to lejlighe
der på 1. sal og i tagetagen. Dommer
gården omfatter et ret stort areal op mod 
Tvedgade. Her tænker køberne sig at 
bygge et par såkaldte byhuse. Det vil sige 
huse med facade langs fortovet og have- og 
parkeringsarealer bagved, hvor der nu er 
parkeringspladser og lav bøgebevoksning 
ud mod den offentlige sti mellem de to ga
der. Der skal nu laves projekter for de to 
huse. Der er gode forlæg i nogle af husene 
i Tvedgade, så forhåbentlig vælger man en 
god rådgiver.

Ribe Kunstmuseum har for tiden en sær
udstilling med titlen: "Mor og barn i dansk 
kunst gennem 250 år" Det er en meget 
spændende udstilling, som rummer nogle 
billeder fra museets egen samling, men de 
fleste at de i alt 64 værker er lånt fra andre 
museer og private samlinger. Af de lånte 
billeder kan nævnes et stort billede af Jens 
Juel, der er lånt fra en privat samling og et 
af C.W. Eckersberg, som er lånt fra Statens 
Museum for Kunst. Begge har motivet mor 
og barn og de hænger lige ved siden af hin
anden i udstillingen.

Det store billede af dåb i Skagen Kirke er 
ikke hjemme i øjeblikket. Det er udlånt til 
den omfattende udstilling på Arken om 
Skagensmalerne.

Stormflodssøjien har her i foråret været 
borte fra sin plads på Skibbroen. Det har 
den været fordi der var konstateret råd i fo
den. Stormflodssøjlen hører under for
eningen "Gammelt Præg" som er arvtage
ren af Turistforeningens by-bevaringsakti- 
viteter. Gammelt Præg var indstillet på at 
Stormflodssøjien inden for få år skulle ud
skiftes og der er allerede indkøbt en ege
kævle som hos tømrermester Sigvald Urup 
ligger på lager og modning til opgaven. 
Kontrollen af tilstanden nu har vist at søjlen 
kan reparareres. Det er en udlusning, som

Sigvald siger det hedder i fagsproget. Den 
vil så kunne holde i mange år endnu, og er 
derfor sat på plads igen. Men den mangler 
i skrivende stund hovedet. Det er sendt til 
maler for at blive opfrisket.

Ner står wå MMfer ̂ å sit Acveå.
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OPRÅB!
Hver gang vi sender biade 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 adresse
ændring til RS, men vil alligevel gerne opfordre til at huske det. Det kan gøres meget en
kelt på vores hjemmeside, eller send et af de velkendte adresseændringskort fra postvæ
senet, så skal vi nok Unde jer igen.

Hvis du kender nogen, der undrer sig over, at de ikke længere får Ripenserbladet, så kan 
det jo skyldes ovenstående, for det sker jævnligt, at vi må opgive at finde folk, og så ryger 
man ud af vores system. Det er vi naturligvis kede af, men igen er det meget let at gen
indmelde sig via vores hjemmeside.

Det kan jo også være, at du kender nogen, som gerne vi! være medlem. Vi giver desværre 
ikke nogen præmie for at tinde nye medlemmer, men vi bliver da glade, hvis det sker.

f å  åesfyfelsgMS fggtte

KOLVIG
Restaurant & Café V  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

Kolvig - Mellemdammen 13'6760 Ribe' T)f. 75410488' Fax 75410499 - Mail: infoåoivig.dk

RESTAURANT

Orydegade 12 - Ribe 
Ilt 75 *2 11 01

ttmti <i tw  e sti æde- es 
tehM M aM e tit 65 n t t  
t eeM tw ette  +
5 dobbettuziettef

Stedet hvor man spiser godt 
- og biiiigt.

http://www.kolvig.dk
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Adresseændringer o maj 2008)
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: ARTIBUS

S.41 Karen Marie Andresen 
Skovgaardsvej 26,1.9 
8800 Viborg

R. 52 Evaid Bendixen
Porten Toft 5 
6760 Ribe

S. 53 Jens Vind
Nyeiandsvej 241. tv.
2000 Frederiksberg

S.54 Inger Knudsen (Nieisen) 
Rosenborgtoften 9 
8600 Siikeborg

R. 56 Marie Mikkeisen (Bjerrum)
Jens Holmsvej 7 
6510 Gram

S. 59 Helge Donslund Jensen
Hvalpsundvej 33, Manendal 
9240 Nibe

S.66 Kirsten Ewers Andersen 
c/o Nanna Kallehauge, 
Galgebakken Sten 4-2b 
2620 Albertslund

5.69 Hans Otto Lindskov 
(Christiansen)
Solbærvej 6
8900 Randers

5.70 Uffe Bloch Hansen 
Egilsgade 50,3.
2300 København S

5.73 Karsten Skov 
Kroghsgade 6,2.th.
2100 København 0

5.73 EydunArge 
Jekaragøta 4 
FO-100 Torshavn 
Færøerne
S.80 Ole Kværnø 
Ørsholtvej 19, Gurre 
3490 Kvistgård

S.80 Bente Lund 
Saltgade 24,1.
6760 Ribe

5.80 Dorte Rebsdorff Sørensen 
Solvænget 22
8660 Skanderborg

5.81 Susanne Ulda!! Juh! 
Thorsgade 77,2. tv.
2200 København N

5.83 Marty Storm (Per Hansen) 
Sorsigvej 5
6760 Ribe

5.84 Helle Salling (Andersen) 
Sjælsø Vænge 16
3460 Birkerød

5.84 Glenn Stougaard 
Møltrupvej 70, Timring 
7480 Vildbjerg

5.85 Søren Undholt Hansen 
Room 5109 Aston Sudirman, 
Jalan Garnison Dalam 8, 
Karet Semanggi
12930 Jakarta, Indonesien

5.86 Jesper Kjerrumgaard 
Johansen 
Brørakastet 53 B 
5911 Alversund 
Norge

5.87 Susan Rosenberg 
Tudskærvej 42 
2720 Vanløse

5.87 Britta Eriksen 
Jeppesensvej 5, Dalum 
5250 Odense SV

5.88 Morten Ellegård 
K3, Grønnedal 
3930 Kangilinnguit 
Grønland

NYE MEDLEMMER
R. 58 Nina Nissen

Floravænget 11, stth., Dalum 
5250 Odense SV

S. 73 Flemming Kuhi
Gormsgade 64 
6700 Esbjerg

S.74 Jens N. Gade
Astronom Hansensgade 2 
6270 Tønder

S.93 Pia Sørensen 
Vesterbyvej 36 
6683 Føvting

S.98 Rasmus Stenov Elmstrøm 
Sjellebrovej 1, Lime 
8544 Mørke

DØDE
U.ÅR Karl Anker Hjorth 
R.26 Helga Petersen 
R.28 Inger Andresen
R. 28 Dorthea Juhl Jepsen
S. 30 Aase Jensen
S.33 Torkild Teilmann 
R.33 Helmuth Wilsøe
R. 35 Rudolf Osvald Bundgaard
S. 37 Jens P Rasmussen
5.38 Peder G. Helms
5.38 Karoline Henriksen
5.39 William Andersen
5.43 Hans Chr. Rudkjøbing
5.44 Vita Alexander
R. 44 Vibeke Abd-El Dayem
S. 48 Carla Lund-Mikkelsen
5.48 Dycke D. Sibbersen
5.48 Aksel Varming
R. 48 Hanne Pedersen
S. 53 Inger Lassen
S.53 Knud Rechnagel
5.58 Inga Nielsen
5.58 Jørgen Hingeberg 
R.59 Anna Davidsen 
R.63 Kirsten Lykou
R. 63 Svend Aage Schmidt
S. 66 Axel Jul Christensen
S.68 Birgitte Knudsen
S.73 Jakob Thomas Jakobsen
5.78 Susanne Nielsen
5.78 Karen Marie Beck

http://www.ripensersamfundet.dk
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Ribe Katedralskoles Translokation 200 8
Translokationen fandt sted fredag den 27. 
juni kl. 10.00. Vejret var egentlig rimeligt, 
men vejrmagistrene lovede byger. Rektor 
besluttede derfor at translokationen skul
le foregå i Domkirken. Det gjorde den så 
og den forløb helt tilfredsstillende. Alle 
kunne høre hvad der foregik og de fleste 
kunne også se. Der blev holdt udmærkede 
taler, og alle studenterne bestod. Talerne 
bringes i det følgende. Der 6̂  i

Indholdsfortegnelse

Translokation 2008 ................................................................

Rektor Karsdals bere tn in g ....................................................

Rektors tale til studenterne ..................................................

Studenternes ta le ....................................................................

Ripenser-Samfundets t a le ......................................................
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Flere billeder fra Jubilarreceptionen....................................

Billeder fra jubilarernes frokostarrangementer med videre 
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144
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Katedralskolens juleafslutning finder sted 
i Domkirken den 19. december kl. 12.00.
Generalforsamlingen afholdes i København den 
28. februar 2009  på Vartov.
Forslag, som et medlem ønsker behandlet, skal 
sendes til formanden senest en måned før general
forsamlingen.
Nærmere oplysninger og dagsorden vil komme i næste 
nummer af bladet, der vil udkomme ca. 1. februar 2008, 
med deadline 7. januar 2008.
Jubilarreceptionen i 2009  afholdes fredag den 
26. juni.
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På skolen forberedte den menige besty
relse jubilarreceptionen godt hjulpet af 
skolens pedel, der havde sørget for bord
opstilling. Efter translokationen kom stu
denter og jubilarer til Rundgangen, hvor 
snitter og drikke var klar til dem. Jubilar
receptionen fandt sted helt efter det gode

afprøvede koncept. Der blev som vanligt 
trængsel, men der var reserveret til de 
ældre årgange.

Nu kunne der tales frit fra leveren og 
lydniveauet steg i mødet med gamle kam
merater, og fadøllerne fik ben at gå på!

Her er ået ew a /& ngtig^oåe /MMåelser, 20 års siMåenterwe wi'wåes...

Ølhanen saå Kåt iaH.



133

Tre 63 års sfM&Míer- 
/aABarê  CaW ArMg 
Pgíe^M, Bad:'? 
íyM̂&zM /íMseK ag 
MaB Bnsíi'aM BraaM 
aar &  æ/&ia regtsfrera- 
& yaíBarer

36 árs reaHsíerMg A)gg2& wær ̂ z&B̂ ar&í.
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Det var stadig tørvejr da fotograferingen iidt senere fandt sted i haven bag Puggård.

De? rar M t wewt at s:'a /)ta4s tit /atô ra/én'Mgr?:.

Æw gwMt stMittwe Aar& ratgt Aaea ̂ a.
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Nu steg de unge glade studenter til vogns og kørte ud på Ribes gader og stræder.

ÆnM!e ^ar&ret we<t ̂ ara^/y, wew tiygerMe var/a.

Det Aer er vist latinernes va^nl iDet var stille ve;'rl.
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Jubilarerne begav sig til Ribes mange for
skellige spisesteder eller herboende kam
merater. Redaktøren og nogle af bestyrel
sens øvrige medlemmer kom rundt på de 
forskellige steder for at fotografere de gla
de jubilarer. En del af resultaterne bringes 
senere i bladet. Desuden har Carl Rise

Damkjær bidraget med en række fornem
me supplerende billeder af studenter og 
jubilarer.

På denne plads vil redaktøren takke de 
deltagere, som har påtaget sig at sætte 
navne på en del af billederne. FfP

Fire sfM&Mier ojgKwt a/DoM&i'rAeM.
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Rektors beretning 2 0 0 8
Ribe Katedralskole dimitterer i år 146 stu
denter. Det er deres eksamen, vi fejrer her 
ved translokationen. Før første gang kan 
vi ikke dele dem op i sproglige og mate
matiske studenter. Det er derimod 146 
studenter, der alle har fuldført deres 
uddannelse på en af skolens 8 studieret
ninger. Det er naturvidenskabelige med 
matematik, fysik, kemi eller biologi, mate
matik, kemi eller biologi, matematik og 
idræt. Det er en samfundsfaglig retning 
med samfundsfag, matematik og psykolo
gi. Og det er en musikretning med musik, 
engelsk og billedkunst. Endelig er det 
sproglige retninger med engelsk og 
spansk eller engelsk, tysk og samfundsfag 
eller en retning med græsk og latin.

Det er reformgymnasiets første årgang, 
der nu har fået deres eksamen. Det er den 
største reform af gymnasiet siden 1903. 
Det er en reform, der har krævet et stort 
arbejde og en hel del tålmodighed hos

både elever og lærere og administration, 
når reglerne blev lavet undervejs. Det har 
også krævet megen vilje og evne til at se 
ud over egne fag. Det har givet nye 
arbejds- og eksamensformer. Store skrift
lige opgaver for eksempel, fremlæggelse 
ud fra synopsis ved eksamen, eksamen i 
et fælles tema med 2 fag. Vi har også lært 
en række nye ord -  almen studieforbere
delse, almen sprogforståelse, naturviden
skabeligt grundforløb, synopsis, krav om 
fag fra hvert sit fakultet i en opgave o.s.v. 
Jeg vil gerne sige tak for en meget stor 
indsats fra alle -  lærere og studenter -  for 
en god gennemførelse af gymnasierefor
men. Der er ting, der skal justeres, men 
der er sandelig også mange ting, vi som 
skole kan være stolte af at have gennem
ført.

Gymnasiereformen har også givet 
anledning til megen debat. Den har fyldt 
avissider, engageret uddannelsesordfører-

M tar taKa Mart aw gyMMMsiara/årMMMS ¿M<&aM ag K#)r4n'wgar
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ne, fået minister og Folketing til at justere 
undervejs, fået de faglige foreninger til at 
rejse spørgsmål om niveau og faglighed 
og fået ministeren til at stille justeringer i 
udsigt -  forhåbentlig først efter en grun
dig evaluering.

Denne evaluering vil jeg ikke foregribe. 
Blot et par betragtninger. Den største 
ændring består i, at 10 procent af al under
visningen skal være temaer, som fag fra 
forskellige fakulteter eller fagområder 
skal bidrage til. Den anden større ændring 
er et studieretningsprojekt, der indebærer 
en opgave, der skrives på 14 dage, og som 
skal have basis i mindst 2 fag. Jeg kunne 
godt pege på en række andre nye ting. 
Men det er det væsentligste, synes jeg.

Det er begge ændringer, der prioriterer 
undervisning hen over faggrænser. Fage
ne har aldrig haft så meget med hinanden 
at gøre, og samarbejdet mellem fagene i et 
lærerkollegium har aldrig været større. 
Det er der meget positivt i. Både for 
undervisningen, for skolen og for elever

nes oplevelse af sammenhæng. Det kan så 
godt være, at tværfaglighed/flerfaglighed 
er kommet til at fylde lidt for meget og 
måske skal justeres. Men det ændrer 
ikke, at gymnasiet anno 2008 er et godt 
svar på samfundets krav om, at studeren
de skal kunne arbejde med komplekse 
problemstillinger.

Fra næste skoleår bliver det 2-årige hf- 
kursus på Ribe Seminarium en del af Ribe 
Katedralskole. De 2 hf-klasser flytter her
til, og vi opretter selv 2 nye 1.hf-klasser.

Baggrunden herfor er, at Professions
højskolen UC Vest flytter seminariet til 
Esbjerg. Samtidig har Professionshøjsko
len UC Vest besluttet ikke at udbyde hf 
længere. Bestyrelse der har derfor rettet 
henvendelse til Ribe Katedralskole om 
overtagelse af hf-kurseti Ribe. Denne hen
vendelse har nu fået som resultat, at de 2 
institutioner har aftalt vilkårene for over
førelsen af Seminariets hf-kursus til 
Katedralskolen, løst de praktiske proble
mer, der er forbundet hermed og fået

rektorale /oTTMafMMger t:7 aĵ aMgsAot&t.
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Undervisningsministeriets godkendeise 
heraf.

For bestyrelsen ved Ribe Katedralskole 
har det været afgørende, at hf-kurset for
bliver i Ribe. Særligt i denne periode, hvor 
så meget (amtet, statsamtet, kommunen, 
domstolen, politimesterembedet, semina
riet) er forsvundet fra byen, er det vigtigt 
for Ribe, at den fortsat kan tilbyde tre 
gymnasiale ungdomsuddannelser -  gym
nasiet, hf og hhx.

Overførslen af hf til Katedralskolen er 
naturlig, fordi både gymnasiet og hf er 
almendannende uddannelser. De har fæl
les fag og lærere. Hertil kommer, at 
aldersprohlen for hi-eleverne ikke er an
derledes end gymnasieelevernes. Hf i 
Ribe er først og fremmest en ungdomsud
dannelse, der nu skal dele skole, lærere 
og lokaler med en anden ungdomsuddan
nelse. Hf har sin egen profil. Den skal vi 
naturligvis beholde og respektere. Men 
de kommende hf-ere har også klart givet 
udtryk for, at gerne vil indgå i fællesska

bet eller ungdomskulturen på Ribe 
Katedralskole. Vi får således to uddan
nelser eller to uddannelsesprofiler, et 
lærerkorps, en skole og et ungdomsmiljø 
fra næste år.

Sammen med overtagelsen af hf-kurset 
har 7 medarbejderne fra seminariet fået 
ansættelse ved Ribe Katedralskole. Det 
betyder også, at skolen samtidig med 
overførslen af hf-klasser henter ekspertise 
og erfaring med hf.

Uanset gymnasiereform, forberedelse 
af overførslen af hf-kurset har skoleåret 
også haft sine faste holdepunkter. Den 
daglige undervisning og skolens arrange
menter. Vi har haft forårskoncert, idræts
dag og skolekomedie. Idrætshold har del
taget i turneringer, 2.g.'erne har været på 
studierejse, Heimdal har holdt sine fester, 
og Mercurius er udkommet. Så jeg vil 
også gerne sige tak for alle disse aktivite
ter, der udgør traditioner i en foranderlig 
skoleverden. Og med det vil jeg gerne 
sige tak for skoleåret 2007/2008.

Det var næsten en ¿ans roser
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Vi også i år haft lærerkandidater, der 
har gennemført deres pædagogiske 
uddannelse ved Ribe Katedralskole. Jeg 
vii derfor også benytte lejligheden til at 
sige tillykke til Joakim Mortensen og Jens 
Bagger med deres pædagogikum. Joa
chim Mortensen er blevet fastansat og 
fortsætter her. Jens Bagger vil jeg ønske 
held og lykke med en buket.

Det gælder også Ane Sofie Stockholm,

der har været årsvikar her i idræt og nu 
skal til Fyn i en uddannelsesstilling.

B ert tførsrtøf

Æereffer sø%g skolens Aør ÆøMføfeMs /ørste 
¿fel MM&7* ^¿telse ø /  7MMst%^rer%e. Det er 
frygt øf Aøre ¿ter ø r efter ø r 

FeAfør ¿telte sø ¿te ¿wørge eAsøwersåeøl- 
ser ¿¿¿t øg /øfogrø/érer(te /ør¿Bl¿tre clrAølere- 
¿te /ø r øf øeere t gostftør ftf reffe f^ .

ttrge ¿<g ¿eMre lyffe&.
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Rektors Translokationstale 2 0 0 8
Eksamen er en ny begyndelse

Kære Studenter, kære 1.årgang i studie
retningsgymnasiet !

Hjertelig tiiiykke med jeres eksamen og 
tak for 3 års samarbejde om at iværksætte 
den største reform af gymnasiet i de sidste 
hundrede år. Det har været et godt samar
bejde. Vi har spurgt og evalueret og fået 
gode svar, og i det omfang, vi kunne, har 
vi fulgt dem. Det har også været spæn
dende at følge jer. Jeg har hørt på eksa
men. Jeg har set synopser. Og jeg har 
været imponeret over alt det, I kunne, og 
alle de nye begreber, I har kunnet anven
de. Jeg tror, at I har fået overblik og 
sammenhænge, jeg i hvert fald ikke Hk, 
den gang jeg gik i gymnasiet. Og I har 
lært, at der er forskel på naturvidenskabe
lige, humanistiske og samfundsvidenska
belige metoder. Jeg har set opfindsomhed 
i forberedelsen af et spørgsmål og oplevet, 
at I har kunnet bruge forskellige dele af 
fag til arbejde med et problem. Og I har 
gjort det med flotte resultater -  både i 
fagene og i det flerfaglige. Der er god 
grund til at være stolt og tilfreds med den 
hue, I har fået. Jeg er sikker på, at I skal 
nok klare jer.

I har også været den årgang, som lærer
ne og skolen har brugt allermest tid på. 
Og med et resultat, skolen også er lidt 
stolt af. Så det er naturligvis jeres eksa
men og også lidt første årgang efter refor
men, vi fejrer i dag.

Ved en af ceremonierne i løbet af den 
irske fredsproces sagde den irske premi
erminister: "In History and Politics there 
are no Endings, only new Beginnings" 
Det, der er sket, er dybest set indledning
en til noget nyt eller til en ny eller til den 
næste periode. Vi kigger frem og bruger 
det, vi har gennemført, til nå næste mål. 
Afslutningen på en proces indebærer star
ten på en ny. Mærkedage er på den måde 
overgange fra en fase til en anden.

Nu er det at få en studentereksamen,

selv om det er efter ny ordning, ikke helt 
det samme som succesen i en fredspro
ces. Men pointen no Endings, only new 
Beginnings gælder også for uddannelser 
og for jer.

Alle de mål, som kendetegner gymnasi
et, og som I har arbejdet med og opfyldt, 
er ikke afsluttede nu. De rækker frem. I 
har tilegnet jer almendannelse, viden og 
kompetencer. I har udviklet faglig indsigt 
og studiekompetence. I er blevet fortroli
ge med mange arbejdsformer. I har opnå
et evne til at fungere i et studiemiljø, hvor 
kravene til selvstændighed, samarbejde 
og sans for at opsøge viden er centrale. I 
har udviklet jer personligt og har måttet 
forholde jer reflekterende til og ansvarligt 
over for jeres omverden og jer selv. Og I 
har skullet udvikle kreative og innovative 
evner og kritisk sans. I har skullet forbe
rede jer til at medvirke aktivt i et demo
kratisk samfund og få forståelse for mulig
hederne for individuelt og i fællesskab at 
bidrage til udvikling og forandring.

Man kan også sige det på måde. I har 
gennemgået en proces fra skoleelev til 
gymnasieelev og til studerende. Eller I har 
gennemført jeres egen proces, der giver 
adgang og grundlag for videre uddan
nelse.

I har arbejdet selv og i et samspil med 
lærerne. I har haft travlt og forhåbentlig 
også haft det sjovt ind i mellem -  om det 
nu var en studietur eller et fællesarrange
ment.

Og alt det er begyndelsen til noget nyt. 
Måske først til at komme ud og rejse, men 
derefter til studier og videre uddannelse 
og til et samfund og arbejdsmarked, der 
forandrer sig hurtigt.

Jeg hørte forleden et foredrag af Bo 
Lidegård, historiker med flere bøger om 
moderne dansk historie. Han talte om 
hvor skillelinierne i dansk politik går. De 
går mellem dem, der opfatter Danmark
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som synonymt med en rummelig vel
færdsstat, og dem, der opfatter Danmark 
som lig med sprog og etnisk tilhørsfor
hold. Danmark er først og fremmest en 
velfærdsstatsmodel med krav og forvent
ninger efter den ene opfattelse. Efter den 
anden opfattelse er det, der karakteriserer 
danskheden sproget og det etniske til
hørsforhold og bekymring over den udvik
ling, der i stigende grad gør Danmark til 
en del af verden, vi ikke kan holde os fri af. 
Den første gruppe er den største. Det er 
dem, der har glæde af globaliseringen 
med vækst i job og forbrugsmuligheder 
og et positivt syn på alle de muligheder, 
internationaliseringen giver. Den sidste 
og mindre gruppe er dem, der er bekym
rede over globaliseringen og frygter at 
miste job, dels ved at andre får dem, eller 
ved at jobs flytter til udlandet.

I kommer til at høre til den første grup
pe. Dem der har glæde af globaliseringen. 
Dem der vil bruge mulighederne. Dem 
der ikke lade sig begrænse, men tror på 
fordelene ved det internationale marked

for job, uddannelse, varer og service. Det, 
der karakteriserer den gruppe, det er 
uddannelse. Og troen på, at det rækker, 
det man har lært. Og det er evnen til at 
kunne omstille sig og sætte sig ind i nyt. 
Det har I vist. Ellers havde I ikke fået gen
nemført jeres eksamen.

For nogen tid siden ville vi ikke have set 
Danmark som en velfærdsstat helt på den 
måde. Da ville økonomerne have sagt, at 
det kan ikke lade sig gøre, at have en stor 
velfærdsstat med en stor offentlig sektor 
med mange ydelser, meget høje lønninger 
samt verdens højeste skattetryk. Det er 
umuligt i en globaliseret verden med fri 
konkurrence. Man må tilpasse sig. Og så 
nedsatte man velfærdskommission, der 
for eksempel kom med forslag til, hvordan 
man kunne få flere ud på arbejdsmarke
det.

Økonomerne og vores lærebøger i øko
nomi Sk ikke ret. Nu skifter vi også bøger
ne ud næste år i samfundsfag. Det er jo 
gået helt godt alligevel -  både med vel
færdsstaten og lønningerne. Hvorfor det ?

JVeåe wå wow også.
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Er det fordi vi har løbet hurtigere ? Nej 
arbejdstiden er ikke sat op. Og vi vil aldrig 
komme til at konkurrere med østen på det 
punkt. Det vil vi heller ikke. Hvad så med 
lønningerne ? Der er da også helt umuligt 
at konkurrere med asiatiske lønninger. 
Og det kan jeg heller ikke forestille mig, at 
nogen vil. Hvad er så forklaringen ? Det er 
et fleksibelt arbejdsmarked og en arbejds
styrke, der netop kan omstille sig, udvikle 
nyt eller sætte sig ind i nyt. Og som kan 
både samarbejde og udvise selvstændig-

hed og ansvar. Det er det, der er udfor
dringen. Det er der, jeres uddannelse og 
jeres kommende videregående uddan
nelse skal stå sin prøve. Det er der jeres 
næste fase er. Det er det, der er jeres ny 
begyndelse.

Det vil jeg gerne ønske jer held og lyk
ke med. Og dermed til lykke med eksa
men.

Studenter fra Ribe Katedralskole årgang 
2008.

Rent Åars&zl

Gto& sfK&MfirsaTMt Mt were
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Studenternes tale 2 0 0 8
Kære studenter, lærere, elever og ansatte 
på Ribe Katedralskole 

Torsdag d. 11. august 2005 startede vi 
her på Ribe Katedralskole. Vi var alle små 
og lysegrønne indenfor faget. Med andre 
ord vi var frøer. I år 2005 var en af de store 
danske begivenheder, at vi kunne fejre 200 
års jubilæet for den danske forfatter, Hans 
Christian Andersen Han blev i 1829 stu
dent ligesom vi er blevet nu. Gennem de 
tre år som elever her på Ribe 
Katedralskole har vi beskæftiget os med 
hans værker på godt og ondt, hvor han har 
lært os om livet gennem tvetydige og fan
tasifulde eventyr. Og derfor vil I alle, for
håbentlig, forstå mig, når jeg nu vil fortæl
le jer en lille historie, som ligeså godt kun
ne være skrevet af H. C. Andersen.

Der var en gang en lille og grim frø, den 
var så lysegrøn og uvidende, at den havde 
bosat sig i en andegård. Andegården lå så 
langt ude på landet, at selv ikke storken 
gad at bo i byens storkerede. Dagene gik i 
andegården, hvor de andre og ældre 
ællinger kiggede misfornøjet på den nye 
beboer. "Man er nok blevet reformeret" 
sagde de. Og så begyndte de at nøfle frø
en, som i deres øjne var aparte og for 
smart på den. Frøen blev led og ked af det, 
idet at den ikke kunne sige rap sammen 
med de store ællinger, men måtte kæmpe 
med at forstå den nye reformerede skole, 
som var et puslespil både for frøer og selv 
de viseste ugler. Mange dage gik med det, 
og frøen, der på grund af forvirring i evo
lutionen havde udviklet sig til et egoistisk 

og uvidende gran
træ, tog sin skole
gang op til evalue
ring. Den lokale 
bytosse, som stod 
bag den nye 
reform, kiggede for
bi og opførte sig 
som prinsessen på 
ærten: "Dur ikke... 
Væk!".

Grantræet følte 
sig ikke længere i 
kontakt med sine 
rødder, og oppe fra 
det støvede loft kun
ne den høre en svag 
bimlen af en klok
ke. Så i sin flyvende 
kuffert og med sine 
røde sko på, drog 
grantræet ud for at 
finde klokken, ud i 
den vide verden.

Han gik i tre dage 
og tre nætter, ja 
hele tre år gik han 
og mødte på sin vej

/annl Olesen lalle /år slM&nlerne.
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farlige drager, søde prinsesser, modige 
prinser og fester af oldnordisk navn. Hen 
imod foråret på det tredje år, biev kiangen 
højere og højere, samtidig med at gran
træet besteg et bjerg af papirarbejde og 
pensumslæsning. De tre års vandring hav
de lært ham nogle ting om livet, han sjæl
dent ville glemme, men han var samtidig 
ved at opgive sin søgen efter klokken, da 
han en strålende sommermorgen så lyset 
fra den blå himmel, en himmel så vid at 
den måtte række længere ud end landets 
grænser. Og så dyb at den kunne rumme 
alt og alle. Imens han så op på himlen, gik 
det op for ham, at han havde vandret i tre 
år under den samme himmel og at den vil
le følge ham til hans dages ende. Nogle 
turister kom forbi og beundrede træet, 
der ikke forstod dem, indtil han så ned af 
sig selv og fandt, at de stride nålegrene var 
blevet til hvide vinger, der sad på en vel
formet krop med en hals så lang og smuk. 
Han var blevet en svane. Så det gør ikke 
noget at være vokset op i en andegård, når 
man har ligget i et svaneæg.

Pludselig brød himlen og noget rød- 
hvidt dalede ned derfra. Det dalende lig
nede et flag, men da det kom tættere på, 
kunne man ane, at det var en hue. En hvid 
studenterhue med rødt bånd.For en stu
denterhue den skal være rød. Og huen 
landede lige på svanens hoved, som strå
lede endnu flottere nu. Fra nu af skulle 
huen være symbol for de tre års vandring 
grantæet havde oplevet. Og som en beløn
ning, den havde modtaget for sin dyd.

Sådan gik det til, at frøen blev en svane 
med slank hals og hue på. Dog måtte han 
vente med prinsessen og det halve konge
rige til en anden gang. Studenterfesten 
varede i flere dage, og denne historie byg
ger på min fantasi og viden, som ikke er til 
at stole på. Det er ganske vist!

Dette eventyr skal symbolisere vores 
tre års skolegang. Hvordan vi startede 
som små kvækkende frøer i l.g  og siden 
har udviklet os til flotte svaner. Vi har dog 
måtte gå meget igennem for at vi i dag 
kan sidde her til translokation. Vi har

mødt ildsprudende drager i form af refor
mens evindelige ændringer af gymnasie
skolen. Vi har været klædt ud som prinser 
og prinsesesser til Store Heimdal og nydt 
hinandens selskab i Rundgangen, ved Åen 
eller på Valde. Sammen har vi vandret og 
har nu fundet klokken. For klokken er 
ikke bare vores eksamensbevis med nog
le cifre på. Det er også de oplevelser vi har 
haft sammen, både gode og dårlige. Vi har 
hver især lært en masse andre at kende og 
vores netværk har haft vokseværk i disse 
år, samtidig med, at hjernen og hjertet er 
blevet fyldt med viden. En viden der ikke 
kan måles med cifre. Alt dette siger jeg, at 
netop vores årgang har fået så megen kri
tik, faktisk selv før at vi begyndte på 
årgang 05/06.

Vi er blevet kaldt for prøveklude, for
søgskaniner og gymnasiets skraldespand
sårgang. Alt dette på grund af reformen, 
der beskrives som impotent og som en 
Basko. Vores studenterhue var af kritikere 
og andre allerede kørt på lossepladsen 
inden vi 8k lov til at kæmpe for den.

Vi er den første årgang af "den nye sko
le" og da de mange nye tiltag er allerede 
ændret for anden gang, forbliver vi de 
eneste har prøvet de oprindelige. Så vi 
kan beskrive vores uddannelse som unik 
på mange punkter. Udover en anderledes 
og mere kreativ undervisning har vi også 
fået andre kompetencer end bare faglige. 
En lærer udenbys har sagt, at netop vores 
årgang har opnået en kompetence som 
ingen andre årgange før har opnået i sam
me grad; kompetencen til at navigere i og 
håndtere kaos. En anden kompetence vi 
har opnået, er evnen til at samarbejde. Det 
har vi måttet gøre mange gange i forbin
delse med opgaver, gruppearbejde og 
uforståelige ministerielle krav. Så selvom 
vi har måttet lide lidt i løbet af de tre år, og 
formentlig ikke har fået netop den stu
denteksamen vi drømte om. så er vi blevet 
studenter og kan nu stolt sige, at vi har 
banet vejen og fjernet de værste bump til 
de kommende årgange af studenter. Lidt 
må man jo ofre sig for fællesskabet. Og
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netop fællesskabet er vigtigt at tænke på, 
for det har vi har haft meget af her på Ribe 
Katedralskole.

For selvom det hele er omstruktureret, 
selvejet og nybygget, så lever traditioner
ne stadig højt her på Ribe Katedralskole 
og det er en stor del af charmen på denne 
skole. Vi har alle nydt godt af traditioner
ne, både til Heimdal, fredagscaféer, fælle
sunderholdning, diverse sportsturnering
er og kreative arrangementer som kor og 
skolekomedie. Alt dette gør at man kom
mer tættere på hinanden og får et endnu 
større udbytte af skolen, fordi den ikke 
kun fremstår som et sted, hvor der skal 
læres tunge lektier. Her kan man føle sig 
godt tilpas og være med i fællesskabet på 
ens egne præmisser. Man burde efterhån
den tilføje et ekstra ord til de famøse latin
ske ord: Litteris et Artibus over den store 
røde hoveddør, det skulle være ordet for 
fællesskab, Societas..

For nyligt lød det også i nyhederne, at 
der i år var en større gennemførelsespro
cent i gymnasiet, som blandt andet kunne 
skyldes en mere social studieform.

Men en ting er, hvordan vi har klaret os 
igennem den nye reform, en anden er 
hvordan lærerne har klaret dét at skulle 
skifte arbejdsgang over en sommerferie 
og har måttet arbejde med to systemer og 
masser af ændringer på én gang. Det har 
været hårdt for dem og vi har fra vores 
små borde kunne følge deres kamp for at 
følge med undervisningsministeriets hår
de krav og opgaver. Samtidig med at de 
også skulle lære os noget brugbart. Vi har 
igennem vores mange evalueringer ofte 
måttet forklare, at det ikke var deres arbej
de vi kritiserede, men den nye reform og 
dens evindelige ændringer. Vi beundrer 
jer for det store arbejde, 1 har gjort for at 
vi i dag

kan sidde her. Og vi beundrer jer for at 
I selv i vanskelige situationer har kunnet 
få et smil over læben. Så vi vil gerne sige 
mange tak til jer alle. 1 har hver især på 
jeres egen måde gjort vores tre år som

elever på Ribe Katedralskole til noget helt 
uforglemmeligt. Og det håber vi også vil 
ske for mange elever i fremtiden. Keep up 
the good work. I den nye karakterskala 
står der, at et vist antal af klassen skal have 
karakteren 10 eller 12. Men det bliver alli
gevel ikke opfyldt, så vi giver jer alle 12 for 
jeres flotte måde at håndtere den nye 
reform og os på.

Vi vil også gerne sige tak til pedellerne, 
Henning og Kaj, som holder vores gamle 
skole så flot. Tak for de mange gange, 
hvor I har stået til rådighed i forbindelse 
med arrangementer, selv ude på de sene 
nattetimer. 1 har været en stor hjælp.

Også en stor tak til folkene på kontoret 
for at have administreret os igennem de 
tre år med en ny gymnasie reform.

Til sidst skal lyde en tak til Sussi, som i 
år åbnede en kantine til de mange sultne 
elever. Med det store udbud af både mad 
og slik, har hun gjort mange maver glade. 
Det er også hende, der udlåner og vasker 
de mange knive til de utallige kager, der er 
blevet bagt igennem årene. Man må sige 
at det er Hot at lærere og elever holder sig 
så godt. Det må skyldes flere års træning.

Nu vil jeg vende tilbage til mit lille even
tyr om vores tre år som gymnasieelever, 
for enhver god historie har en morale. Og 
moralen i mit eventyr er, at selvom lands
bytossen kommer med nye reformer og 
man bliver kanøflet af de andre, så kan 
man godt blive en svane med hue på. Og 
det er netop en svane, som er klædt helt 
anderledes på til det videre liv og dets 
udfordringer end de andre svaner. Fælles 
for os alle er, at den viden vi har fået her, 
vil følge os resten af livet og det er det der 
menes med himmelen i eventyret. Så dyb 
og vid og følger dig, hvor end du går hen.

Til slut vil jeg bede studenterne rejse 
sig, så vi med huen i hånden kan udbringe 
et trefoldigt leve for Ribe Katedralskole og 
dets ansatte. Ribe Katedralskole længe 
leve! Hurra! Hurra! Hurra!!

JaMM! Roe O/eseM,.%
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Æ/fer siM&M?g7*%as fa/e sawg Aoref ÆaMfafeMS aM&M åeA Der er fraåfh'aM Tor af åer/éy'es Mag- 
/e vers fif åe yéa! Araåre ag åef er åer afffå s^as^åf reMfeM gå Afa^åf AawweraferMe.

Dere/fer aååeffe reAfar sAafeMS /egafer, saw f åage%s Da^marA MaA iAAe Aar så slår øAawa- 
wfsA Aefyåw'wg /å r  woåiagerMe saw :' reåaAfarews ffå, Avar 7AorseMs /egal åæAAeåe åe 
væse^fffgsfe aågf/ferf åefJørsfe Aafvårf KaAe^AavM.

Ripenser-samfundets formands tale
Kære rektor, kære studenter.
På Ripenser Samfundets vegne og som 
repræsentant for skoiens tidligere eiever 
vil jeg gerne bringe en hjertelig 
lykønskning til årets studenter. Vor for

ening har som bekendt til formål at bevare 
og udvikle sammenholdet mellem tidlige
re elever fra Ribe Katedralskole samt lære
re, der er eller har været knyttet til skolen. 
Ripenser-samfundet kan snart fejre sin 100

ÅMK4 W%H37M ÆasfrKg fwåfef.
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års fødselsdag og er med sine 2000 med
lemmer en af landets største og ældste 
elevsammenslutninger. Jeg byder med 
glæde de mange fremmødte tidligere ele
ver og jubilarer velkommen.

Til studenter vil jeg sige, at nu da I spre
des for alle vinde, lægger skolen bag Jer, 
tager afsked med den og med kammera
terne, føler I utvivlsomt lettelse over at 
presset i forbindelse med eksamen er 
overstået, men lettelsen afløses nok hur
tigt af spændende spørgsmål -  hvorledes 
bliver min nye tilværelse, med praktiske 
problemer, nye kammerater og den nye 
uddannelse?

Skal jeg den vælge efter mit hjerte eller 
min hjerne, eller med begge dele? Mange 
faktorer spiller ind og mulighederne bli
ver flere og flere. Uanset valget stilles der 
kravet om personlig udvikling og engage
ment, og jeg er derfor glad for at erfare at 
nogle elever har tilkendegivet tilfredshed 
med, at der under gennemførelsen af gym
nasiereformen har været megen opmærk
somhed på den enkelte elevs uddannelse, 
at dette har medført en bedre social kon
takt med underviserne, og har gjort frafal
det mindre og motivationen større.

Når så I er gået i gang med at planlæg
ge Jeres uddannelse kan jeg berolige Jer 
med, at et af vore universiteter har offent
liggjort en undersøgelse, som viste at 
arbejdsbelastningen for en del studieret
ningers vedkommende ikke er så stor 
endda og giver muligheder for at fordybe 
sig i andre aktiviteter, skaffe sig sit 
udkomme og en berøringsflade med 
andre sider af samfundslivet. Det lyder til
lokkende uden at jeg kan anbefale at det 
bliver en afgørende faktor for Jeres studi
evalg.

Selv om fremtidens opgaver tærer på 
kræfterne i de næste mange år og mindet 
om skolen vil derfor nok fortone sig 
noget, vil den forhåbentlig næppe udslet
tes helt af erindringen.

For mange af de tidligere elever står 
erindringen stærkt, ejendommeligt nok 
stærkere med alderen, og ikke mindst

holdt i live af de litterære beretninger om 
forfatternes skoletid, der har givet nogle 
af skolens tidligere lærere varig berøm
melse, men årsagen kunne jo også være, 
at der jo var tale om en meget længere til
knytning til skolen fra man var ganske 
ung til voksen, et forløb, som varede mere 
end dobbelt så langt som Jeres gymnasie
tid - 7 år for Lea (Litteris et Artibus) -  
under en mellemskoleordning, som dog 
holdt i mere end 50 år og som blev afskaf
fet for netop 50 år siden.

En lang tid vil nogen afjer måske synes, 
men for os var det et sammenhængende 
og givende forløb under en vigtig periode 
i livet, hvorefter mange af os kunne glide 
direkte ind på en uddannelse uden 
adgangsbegrænsning - og helt uden viden 
om hvordan man kom på nettet!

Vi var ligesom I på mange måder privi
legerede.

Det er mit ønske at I på den videre færd 
må bevare nogle gode minder om skolen 
og tage dem med i Jeres livsforløb og 
benytte Jer af muligheden for gensyn med 
den og Jeres kammerater, når I forhåbent
lig vender tilbage om nogle år, sætter jer 
dernede på rækkerne og føres tilbage til 
udgangspunktet, hvor Jeres fremtid er 
ved at blive fortid.

Hjertelig tillykke!
Ripensersamfundets understøttelses

fond uddeler traditionen tro et dimittend 
legat på 5000,00 kr. til en student på bag
grund af skolens udtalelse, som i år lyder 
således:

Årets modtager af Ripenser-Samfundets 
legat er en person, der går verden i møde 
med engagement. Hun er utrættelig, når 
det gælder arbejdet for de svagest stillede 
og bruger gerne sin egen fritid på politik -  
og sine medelevers frikvarter - på at over
tale dem til at arbejde for, for eksempel 
Operation Dagsværk. Når det lykkes, skyl
des det ikke mindst at hun -  udover at 
besidde en god portion sociale kompeten
cer og empati -  har organisatoriske evner 
og et stort sprogligt talent. Hun interesse
rer sig for en lang række sprog -  herib-
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landt flere lettere eksotiske såsom russisk 
, latin og græsk -  og senest har hun endda 
vundet en græskkonkurrence, hvor præ
mien var en rejse til Grækenland. Men er 
der noget, der kan komme op på højde 
med, ja endda nå højere end, digtere som 
Catul og Ovid , er det rockbandet TV2s 
lyrik, som hun kan udfolde sig om i meget 
euforiske vendinger - og så alligevel med 
en befriende latter -  for hun er også meget 
lattermild. Hvad der måske forbinder hen
de mest med TV2 og Steffen Brandt, er en

vilje til at prøve alle synspunkter af, en 
intellektuel nysgerrighed og grænseaf
prøvning, som virkelig tjener hende til 
ære.

Modtageren af Ripenser-Samfundets 
legat er: Anna Mohr Larsen!

Inden jeg slutter, vil jeg indbyde årets stu
denter, skolens lærere og de fremmødte 
jubilarer til Ripensersamfundets recep
tion, som afholdes umiddelbart efter 
translokationens afslutning.

FcTTMaw&M ¡¡y%øMsAa?M?!Ma wait iagatat ^/¡aw&s a%saw!aM.
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Jubilartale ved Kenneth Reimer
Kære Jubilarer
Tiliykke med jubilæet -  selvfølgelig først 
og fremmest til 40-års jubilarerne, som nu 
har nået den jubilæumsalder, der er den 
sværeste: at overleve ungdommen og den 
voksne alder hårde, hårde arbejde og som 
nu kan se tilbage på en lang, fremragende 
fortid og som stadig kan styre verden i en 
lang, glorværdig tid fremover.

Også et særlig tillykke til de ældre jubi
larer - 1 har nu nået det, vi stadig stræber 
efter.

For en ordens skyld og et tillykke til de 
små, unge, 35 års, 30 års, 25 års -  ja, lad os 
såmænd også ønske et stort tillykke til de 
første jubilarer: 0 års jubilarerne.

Nyd nu, at I er kommet i selskab med 
rigtige mennesker.

Som en rigtig jubilar er det mig en fryd 
at stå her og holde en tale, som jeg ved I 
vil huske, til I selv når den rigtige alder: 
min.

Da jeg dengang først begyndte at lytte 
til talerne så -  egentlig var jeg imponeret 
af, at de selv kunne kravle op på talersto
len -  det foregik jo her i domkirken -  det 
så ud til regn -  altså: jeg lyttede selvfølge
lig videbegærlig til talerne fra de, der end
nu efter så mange år kunne både gå og 
tale.

Altså: Sådan husker jeg også tydeligt 
ordret alle talerne, fra da jeg selv var 0 års 
jubilar.

Derfor vil jeg begynde mine meget vise 
ord til 0-års jubilarerne med et citat fra en 
af fortidens store tænkere:

"Da vi begyndte i gymnasiet blev krave
ne strengere end de var før, men lærerne 
blev også tilsvarende bedre."

Det var et citat fra den fremragende stu
dentertale for 40 år og ca. 3 dage siden her 
på Ribe Katedralskole.

Lærerne er endda siden blevet endnu 
bedre endnu, f.eks. har flere fra 68 og 
oven i købet jeg selv været gymnasielærer 
i en snes år, jeg har arbejdet sammen med 
enkelte af dem og haft nogle endnu leven

de på kursus..quod erat demonstrantum 
est (for ikke latinkyndige på nydansk: 
Sådan)

Kære nullerter - Nyd derfor, at I har 
overlevet indtil nu og lært at lære.

Fremtiden for jer ser smuk ud:
I har gået på en af de 150 bedste gym

nasieskoler i dronningeriget med stolte 
traditioner (det har kun de færreste gym
nasier i dag -  og det er os, der har skabt 
dem. .i store træk)

- I har et helt Mt valg til at vælge jeres 
studier -  hvis det er det, I har lyst til -  blot 
I lige har det rigtige fagvalg og karakter
gennemsnit

- 1 får masser af spændende jobs at væl
ge imellem, når vi 40 års jubilarer om 
mange år trækker os tilbage

- I skal nok også passe 2 jobs for at det 
hele kan fungere -  og det skal det -  det 
har vi fortjent

- Life Long Learning er nu blevet opfun
det -  nyd det -  den egentlige variation er 
long life learning

- 1 får lov til at uddanne jer flere gange -  
og kommer til at arbejde med noget helt 
andet end I tror nu

- Hvis I er uheldige vælger i et fagområ
de, der også findes om 20 år
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- 1 kan altid lave noget helt andet -  sørg 
blot for at være god til det og interesseret, 
så er det sjovt

- 1 skal ud af skolen og opfinde/opdage 
alt det, vi ikke ved, vi mangler og ikke kan 
leve uden

Det vil oven i købet gå op for jer, at der 
er en verden udenfor Ribe ...og omegn, 
f.eks. resten af kommunen ... dronningeri- 
get ....Europa ... og omegn for nu at gå til 
yderligheder. Undersøg den!

Husk (vi skal da have en løftet pegefing
er til jer nullerter fra vi rigtige mennes
ker!), at I endelig ikke skal vælge arbejde 
efter pengene, men efter interesse -  i er jo 
40 år om at tjene pengene -  men har inter
essen ikke været der, får I ikke 40 år mere 
til at bruge dem i. Har I det derimod sjovt 
og spændende -  som I havde det i gymna
siet -  går tiden som ingenting -  for tilvæ
relsen er både sjov og spændende.

-  og det siger jeg, selvom jeg ved, at I 
skal betale min pension ...det er da selv
opofrelse .. .sådan er vi 68'ere 

Ind imellem er hele tilværelsen dog 
trods alt som en uventet eksamen i et fag, 
man ikke har haft -  men husk så, at det er 
gennemsnittet af alle eksaminer der tæller 
-  og de gode eksaminer, man selv husker 
.. .et stykke tid efter 

Og så lige en lidt større betragt
ning i et lidt større perspektiv:

Glæd jer så også over, at der tak
ket været 40 års jubilarerne (hvad 
gjorde I dog uden?) nu er noget, 
der ligner ytringsfrihed.

I de gode, gamle dage var en 0- 
årsjubilartale, det I kalder en stu
dentertale, ikke noget, man bare 
lige holdt. Den skulle skam lige 
censureres først.

Det havde absolut sine store for
dele -  f.eks. skulle man ikke huske 
at tage den med selv -  det gjorde 
rektor -  den blev først udleveret 
umiddelbart før talen skulle afhol
des. Så havde man jo også en und
skyldning for ikke at kunne tale 
helt rent efter foreløbig 3 dages stu

dentergilde -  talen havde jo ligget til god
kendelse hos rektor, så man kunne jo ikke 
øve sig...

Desværre for rektor lærer man jo noget 
på denne skole -  så alt kunne siges -  uden 
at det så forkert ud på papir...

Denne tale er ikke blevet censureret -  
tiderne har sandelig ændret sig.

Til gengæld er der nu et tidspres -  
Indholdet betyder i dag ikke noget, men 
tiden er i hovedsædet -  det er ikke hvad 
talen handler om, men hvor længe den 
varer, der er væsentligt..: det rektorale 
påbud er en maksimalt fem minutters tale. 
Jeg føler mig derfor tvunget til at tale lidt 
længere -  bare for at mindes 1968-oprøret 
-  dengang unge var unge.

Jeg må skynde mig at slutte med endnu 
et par ærkedanske citater:

We want the world and we want it now -  
og vi hk den.

Nu er det faktisk jeres tid -  go for it.
Tak.

Ejler graM s^e ogiysMtwger ow det Eowwer- 
&  sEoieår suttede traMsMaftoMer sow 
raritgl wed: R w r STTMYer Jager...

Det g irer også båt resier iargs der reste
rende rygrad.

tSasst^erre %aw %ewdes gå deres sorte %Ker
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Flere billeder fra receptionen

JVogie gi g<M% A/WMO.

Ma% g!yAMiĝ & og A&io gaw/g ̂ awwiomigy;
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De KMge S0¿ !

:' ¡'egyM&heM.

SíM&M̂erMe er^åe  ̂- MM er &r Ae&e
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JubilarbiHeder 2 0 0 8

J? 43. 65-års/MAPargr Fra Awaa o^F a ; SwwàseM.yyP^ Wwå CArtsFaMsew 4FreàenAsew), FaiA NarâaM
RaMMM, y4a$̂  A4 SPiierAaMer fCAnsiewseKl, Pa6: Daagaarà CP̂ ersA

P  43. 65-års j'aMargx Fra ^eKsire. ,/yKe Waà CAn'siemeM, FaíA 7Varáa/¡/ Rawsea, P a ^  D aagaarà Peigrs.
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S 43. 65-års 7'aM arer Fra peas/re FM s Pr/sPaa B raaa, Baå:7 Pyag'åa/://aasaa Maårasaa), Car/ rlraa 
Pe/ersaa.

P  4& 60-års/amparar F ra paas/ra; Baagí P  Pagaaåra7< Paasaa, Ma/s P. /aasaa, Bn'Pa På^aar 7F7a/sea7, riskar 
P  /a^aasaa , /aas & Ma/saa, M ana PaaaiaHar/am u sg a , Pay F. PaA/.
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S 4g. 6Mfs/MA:7afen Ffa vensfre.' O^aa C. P t'n& gaa^, F s^ e r  Paswassen, Ben<Rx S^aa-Pe^efsen, /Inna 
OMa/w-Fansen, FFe /cusen, ?, ag FBg Pasensían¿.
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1? 53. Ferres// la  vens/re; Tove M'e/sen Sørensen /Hragí%%/, /Hrs/en /e/tsen /Afa//¡í'esen/, ríase FMn¿yaar¿, 
Ánna B raa^aar¿ Mehen. Bauers// la  vens/re; Fíggo l ^ ' r #  Fe&rsen, /ø^yen /ø^ensen, Hanne Sí/nensen 
/Hansen/, Fre&  Bønnewann.
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53. Fra veMsiw.' Föne M'e&n SareMSM! fFra^^,/a^M /a?ggM^M , Fi'rs^M /<%seM ßiai/ü'esgMl, BaMM̂  
SilMOAŝ M IBawMl.

S 53. Fra vewBre; Ben? BaMMM, Ger<̂ a BerM, Be^i FoseM&/, FBer B/erraw, F:'wM ̂ M&rseM, y4KMg Maw 
BBii, BoBe Bily:l CMsiMseM, Fr̂ AeM Fe&rseM AfaarR
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S 53. Anne Afane Hv¿3 og Peíer B/ennnn:.

S 53. Dwíe Pnn3 og Penf Hansen.
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S 5& i. fæ%%a/?-a vagira.- Ga&KM JaMsaMl, Fa¿F PaaFaw (/aMsaM-Ra/wl, Na/ga ZaaAa fO/asawl, 4asa 
Day^aa^ FaM^M, ^waia Fawaa G?:'F/Myl, FFaM FfaííaM¿ (DaFal, Faa ScAm'<% DaF^aaftl ISaaaMsaMl, /a^aM 
DaFgaaa¿. 2. ræMe/ra aaMsifa; Gaw^aa FaamaMiaM, Fn'% OsF#M, Fa^a F ^ a :^  (/af̂ awsaMl, FaniaM Fysaa 
^FaM , OJaa F;'ŵ , M'aF Ala^FsaM. 3. acaMa -̂a aaMsFa./aFaMMas F. PaaFaM, O/a zÍM&aasaM, /aMay ScMF 
ÍF«M<F, M¡̂ w Naaa fMaFawA 4. a^Mayla aa^ifa; Faa^F DaA//etasen, /aga fFMa^Faa), zlawa
FrFiawsaM, CArFiaa PaaFaw. Parasi.' Fw& Fawaz

S 5& Fra aaMsifa. /aAaMMas F. PaaFaa fwa^ f)ggaa FO, Faa SaAm¿<% DaF^aaa¿ fSafaaaawl, Ff¡F OsfaM/éM, 
Ca&aa FnaA (/aasaal, MaF MaFFasaM.
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S 58. Fm vewire.' CMsíea Povísew, 7ŵ e Pa/pK  ̂fFaadseal, Farsea Fyser AWsen, FPea PraHaa^ (DaPal, 
ForM DaM/e^esew, PaÆ Paahea (leasea-PaPal, Fro& Pawer

8 58. Fra aeasíre./eawy ScPaPz Æaa<D, ̂ 4rae Fnsíeasea, Ô aa F:'a ,̂ O/e yta&easea, /a^ea Dahgaar<7, 
Dê ga íyagMg (/a^easea).

S 58. Fm veasfre.' JVoer OVí'e/seal, Caaaar Perwaasea, /aPawaes F. Paa/sea, Fe/^a ZacAo logeai. De ío 
/¡ra/í/er.'MehAíaíAí'eseM D.Ml,Fn'̂  Osíew/éM D.PJ.
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R 58. 5 M rs  ;'aM arer

R 68. F ra oeMslre; /eMMy Bec%, /Mger/en'eAoM, SwMil RAoro JWeheM, C/insR^a Siraa^l, B:lgR ÍMM¿goar¿, 
M ana Rose Bo/!M¿or/¡ RnF B^ow, Mary A  Mo<&ew, Be^nF Noer, Vna /oerseM, RareM B/ow, Ba^s SøMec% 
(^rresB, Rre& /acoóseM.
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F 63.

S 63 wm+%. Fro MMSlre; Raws PFerFawsM lwa7, (Pe&rseMl /way, FoMs Fn'% ÍKM¿ ^wo7,
FareM FF& PFersew /M, PerProM̂ MW Pê rsew lwo7.
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63wF Farns?/ la  aews?re./aMwa Dar?Aea/asM/)e!? OWssex/, 4̂MMa Mar^re?Ae Sc/iw:!?? /BecM, Cre?%e Ta^ 
Hwwe. Ma/! RaMseM/, M ane A'n&'Me Crawers /SareMseM/, MgeAa^y W M iæå, /ews Fe?er Feass CAns?eMeea. 
Bagers?/ra ae/M?re.' Be(§*e MaagaaM, /ó FaM&æÅ:, B aas Ma^sew, Ba^we B aw ^aaM  (/eKsen/.

63wF Fra veMs?re.' Me?ge BaagaaM, M ane Fi'rs?:'Me Crawers fBareMse/tl, Hans Massen, Gre!Ae To# 
HwMe. (Ta/! RawseMl, RawMe B a a^aa M  (/easeM./, B/ge/wr^ rlwaa Ma^re?!¡e BcAwiW? /BecA/.
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ALT i ELEKTRISKE ARTIKLER 
OG INSTALLATIONER

INGENIØRFIRMA 
H A S S E  T H R A N H O L M

Jens Pedersen ApS

Y d c r m n l l e n  7 S  4 P  Oft P S
Sdr. Fårup . 6760  Ribe Nederdammert 38 7 5  4 2  3 2  3 2

Telefon 75 44 52 52 Værksted: 0. Vedstedvej 52

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

Koivig' Meliemdammen 13 - 6760 Ribe' Tif. 7541 0488' Fax 7541 0499 - Mail: info@koivig.dk

- fri som  
fugten...

Herreds Sparekasse
6 7 6 0  Ribe I Telefon 75 41 01 OO ! w w w .fro e s .d k

http://www.kolvig.dk
mailto:info@koivig.dk
http://www.froes.dk
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B 6& Fm vwsfye; /lnae - ABeAâ / - CrefAe Sarewŝ w (lâ ewseMl - CM BM Fe&^a -
B/ara^ G/eMival CAioĝ MseMl -i4MMe Afan^ F/Aedi -Fa^s CAn'sfewsea Cs)v a/syv w a/^B

Gør de t  
du e r  b e d s t  til

de t  gør vi

Ribe Afdeling 
Teiefon 4 5  12 20  40 D a n s k e
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S 68 - Fra MMsfre.'/øAaMwe So/ie /astersen (7 /M^O, H7a RaFæM&r BaacA, B/r/Aa Fa/?, ̂ MMe Afana F/wiio^, 
4̂s?n'<? B/KiseA <y F;Fer /aMsaM), B<r?/ia S^aa <y /a^a^aMl, Ffaw /aygaM /a^a^saM, Pe?er AB'a/!ae/ ZaMn/zaM, 

y4M Baw^a^ S.68w^, Azse Bayer C/oMsew B.68w! ,̂ Faa Fr<% 7l!awsaM B.68w^, FaMwe?A Fa/wiar

Bi'Ma^ saw AaaiWwar 46 årslM^lararMas /tadsa/Mg a/^/a&M /<å itæM̂aM aa<? FarM/wa/.
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& Z3x - Fro wMS?re.' fo o / SoM&ygoaní, Ærz'A P/owe /ípMew, Pors FzssíM, KzMgwor PAowseM, PzYs^oorzP 
ICArzs^A^rseM), AforíAo PA ry^ro^, Poo? Pz'rcA MeP^zz, PzlPow AfoíAzAŝ w PBrowzPp, Fgwn'A PocA, F)g<7 
Proogoor^, Po&  PAowsew, GoMMor Crow.

P 73y - Fro wwsíre.' Forezz Pz'sA^A PcAwzWp Fn'A PcAwzWp Pvew¿ rlzzAer Wzrw, FrozizP H<ss, /^zts Poí PoíwA/er, 
Pors Fro^APoPe^ Mẑ M PoKró&eM, P^z/P^M^seM o^Pezzí Mzse.
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S 73a - Fra vaMsfra.' FagasF Faâ  Uraar Afa&aa, F/a<W BaaA Mahaw, C/aas 
ßay'warF B¿ría Farsea, Saaa¿ Fn'F FFa/w, Áaaa Afana BarwaNa-/aMsaw 
OVa!^ar¿B,^rrasí.'FaraM FíwfFar̂ M&rsaM ICFnsfaasaM), FawaBiawa 
/afHaM, SasaaMa GraaM, Fawa FMasaw OVí'ahaaF

3 73a - Fra aeasíra.' rlaMaífa A/aas Farsas (faasaal, Baaí 77¡aMMaw, F:'a 
FíaMgár¿, 3a/aa;  ̂Byn'a, Afâ aas Caara&aM. "Fra^asf :' l̂ gfar̂ íaMaraM".

Fiar^rM/as agxá waaíra
TTMM&K

3 73a.
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& 83 -7  FægiarM&reM.Æi'ca FaAnM /aM sga 777,/aws /%/:/ 8a7a^Dyr77a^ 7 c 7 ,7 ^  Bra7raM<l 7w^7.

8.83 a. Fra MMSfre; O aas 7,KM<%o/?i:, ^Hca Fag/saM^, HyraT), A F c M  3c7M/, F:'7a7a/aaseM, A '^ 'K e
F<7rM?f:'si, F M a i7  Faa77a?yaar<7, 7¿sa B raa^ , M'a/s Baw^gaar^, Farea BascA, Saíaaae 8wá%, Fare 
Faswassaa.
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S 83 % - Fra veMsire.' Ager Creva/ Pe&rseM, Mar/y S/arw /Per RaMsew), Pars IverseM, rlMMe rlw&rseM 
fPaascF), A^eKe Syagrew, Pyarwe CyKcg A&rsew, Fsfri'¿ Rasager CHa&eM), CAar/a//e Me/sew daMseM), 
FaArU/Mar Mr/e/i (/ewe^), 0/ey4reM¿//ar/), Pam Æraas Peberer draws), Dar/e W^Mewar dw&rseM), 
Sarew ÆPegaar  ̂ag)He//e Saw^M drag).

HaMe/ /!ygge& s:g :' /)å Fa/v/g
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S&3y.
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g&a - Farraŝ /ra vaasíra; /¿a/aTgaMsaw, FarwMa Faâ  fGræŝ aF, FFsfaa FSaK&rAy, FaaM:'a Faa<&aw 
^Maisawl. Fagarsi^a yaasíre.' AwaHa FnsFaae PaahaM (/a^gaasaa), FarAaa F^awwn'ag Faag, AHaw Fawn'A 
FaaF ANaa Samsaa, A fa n a re  FaMi.

g&a. Fra aaMíra; FeraiFa Faa^ fGriaMaF, Ma Ja^gaasaa, Firsian F .S aa& r^ , AMaa Fewn'Á; Faa^, Fawwi'a 
FMMíFaM. GVi'e/saaF Afan'aaMa FaMí, AaaMa Fris^'aMa PeaheM (/a^gaasaal, FarAaa F^awwMg Faag, AHaa 
Sawsaa.
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S SSy. C:'%e Wn4 Sørensen fia?sgMj, Fans Pain4an, Ben ê FøArwann, Tare %sfer/nn4, Aian'an BWAsen 
(FøArwann), AB'cAae/ OBen, Fanne FasFn/< F:'n¡, NetnnH'ng S^aa, Fna ByMe ag Søren fr%s?Aa/?n.

Bn4nn engang aar n¡an saw/eí A7asieygår4en
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Sgg*.
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SMA
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S 98% - Fra MMsire 6ag%?sí.' FfisBaM FKggaa%¿,/aKS ¿aan lís SøreMsew, F este r  C%awaM /a^MseM, Faw;'! A%M¿a, 
Basáa^w, yla vansire ne&rsi; Fre<M  Faii^M i Afamen, Afarfew Bern, 77¡on!as Fansen

5  98% - F ra vensire ne&rsi; Fre^nF Faii/éMi Afa&en, Aíorien Bern, FAaTnas Fansen.
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5  9&  - Fra øensfre; Anne San¿Ae?g An&rsen, /owe Sørensen, F as/e r Crawon /acensen, /effe Farsíc/f, /ens 
FannlF  Sørensen

S 98x - Fro øensfre; Afana FranA, Anne-Fafn'ne Fon&, Ffrsffne Faase.
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S 98 y - Síá%M& ! ræMe ̂ *g Afgr^M 0s^ygggr<l, Afgn'g EsÁiilí&gM.yoAM Xg^MseM, F ^ g
AíeMnlsíK, NMs Aíoyíê  RgMn'̂ eM.
SígeM& :' 7H?Me./lg veMs^e; /AeM Í í  Fgvye, AfgHe CAnsRgMseü, Xgn'Mg Sø^ggnl, ßgMie /KM^ey
Îw&^w, ÆinW Síg%BMS6M, He;W; D¿&vsgM, Cee:'Hg ̂ 4rMgM:'.

^yygs^g gg^s^e.' HgMn'A GílA/'ê y SgAZ MehgM, RgMneöe íg  C#M?; l?gswMs SígMov ía n
CAn'sfi'gMMM og RgrwgMM.
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N y udgivelse
fra Taarnborgs forlag

af Torben Bramming

Pris: kr. !23,-

Taarnborg -  midt i Ribe

Telefon: 75425900 
www.taamborg-ribe.dk

Ø vrige bogudgiveiser:

J.A. Riis: DcMgaw/e Ay
kr. 299,- 

Saimebog: 
kr. 100,-

Hans Edvard Nørregård-Nielsen: 
R/Ae og rAnofMArfog
kr. 250,-

TooroAorg -  roAA /  RfAc
kr. 150,-

Cd:
Ingolf Olsen: lAAyAAg 7Yr/r/orr/rro
kr. 150,-

http://www.taamborg-ribe.dk
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Adresseændringer ai. oktober 2008)
Af pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet, kun medlemmer 
fra før 1990. På foreningens hjemmeside Endes adresseændringer for samtlige årgange. 
Adgang El adressedata kræver password.
Log på foreningens hjemmeside på www.ripensersamfundet.dk 
Find <Brugersiden adresseændringen 
Adgangskode: ARTIBUS

S.39 Mogens Juhl
Baeshøjgårdvej 4 - E13 
4560 Vig 

S.46 Erik Olsen 
Tranevej 168 
9900 Frederikshavn

S.53 Anne Marie Hvid 
(jensen-Holm)
Knorregade 1 
5500 Middeifart 

R53 Frede Bonneman
Knudshovedvej 4, IB, 1. tv. 
5800 Nyborg 

R58 Mogens Petersen 
Skovgården 6 
4100 Ringsted 

R59 Birthe Chnstoffersen 
(Søndergaard)
Ørnevang 20, stth.
3450 Allerød

S.63 Eva Schjørring Munk 
(Schiørring)
Nivåvænge 20-2 
2990 Nivå

S.70 Steen Hvass Ingwersen 
Struenseegade 26,1 
2200 København N

S.75 Dagmar Warming 
Nørreiundparken 7c 
6760 Ribe

S.77 Lars Reno Jacobsen 
97 Zwaanswyk Road 
7945 Constantia Vaiiey, Cape 
Town
S. Afrika

S.80 Eva Sigrid Lau Oisen 
(Lau)
Fiskergade 5 
6200 Aabenraa

S.83 Elsebeth Klitgaard 
Knakkergaard 
(Simonsen)
Amarksvej 36 
8250 Egå

5.84 Glenn Stougaard 
Syrenparken, Syrenvej 18A 
Nord
7080 Børkop

5.85 MichaeiKiholm 
(Hansen)
ZumKiiff4 
24944 Flensburg 
Tyskland

5.86 Peter Danielsen 
Riddersporevej 1 
4450 Jyderup

NYE MEDLEMMER

R.43 Jytte Vind Chnstiansen 
Ole Lund Kirkegaards 
Stræde 2 A1, th 
8660 Skanderborg 

R.48 Niels R. Jensen 
Rolfsgade 164 
6700 Esbjerg

R. 53 Anne Mane Thim
Gabelsparken 42 
6740 Bramming

S. 54 Uwe S Rosenberg
Våstmannagatan 1 
S-724 60 Vasterås 
Svenge

S.58 Aase Dejgaard 
Samsøvej 9 
8800 Viborg

R. 63 Kristian Nielsen
Reynagøta 12 
100 Torshavn 
Færøerne

S. 73 Susanne Grann
Blokvej 2 F, Lustrup 
6760 Ribe

S.73 Svend Erik Holm 
Gudrunsvej 17,1 
2920 Charlottenlund

5.73 Lene Blume Jepsen 
Carstensgade 54 
6270 Tønder

5.73 Poul Verner Madsen 
Klonhøjvej 29
9800 Hjørring

5.83 Jens Juhl Søberg Dyrbjerg 
Stærebo 3
2665 Vallensbæk Strand

5.84 Jens Holger Nielsen 
4-6 Zijdeweg
2244 BG 
Holland

5.84 Kjeld Bundgaard Olesen 
Avenue Jules César 82 B 
1150 Brussels 
Belgien

S.86 Else Mane Isager
Peblinge Dossering 14,3. th 
2200 København N

S.89 Vibeke Ohrt
Bygglovsgranden 4 
226 47 Lund 
Svenge

S.05 Kristian Andersen 
Rævehøjvej 36, st. 106 
2800 Kongens Lyngby

DØDE

R41 Mary B. Rahr 
R.41 Asger Juhi
R. 43 Dagmar Petermann
S. 57 OlgaPlohmann 
R.63 Annemarie Brandt

http://www.ripensersamfundet.dk
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in te r f to ra

Per Mathiesen 
Skolegade 2 - 6760 Ribe 

Hf. 75 42 08 33
flere linier

/?%?e M a s M n /a b r # f  4 / S

75 42 07 44

LISE FREDERIKSEN
OVERDAMMEN 1 0 .6 7 6 0  RIBE . DENMARK 

t (+ 4 5 )  75 4110 50

MUSEUMSBUTIK. KUNSTHÅNDVÆRK. CAFE
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Grundlagt 1848

AKTIESELSKABET R!BE JERN!NDUSTRt
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Ripenser-Samfundet 
v/Conny Rom Petersen 
Højbjerggårdsvej 18 
2840 Holte

Foreningens organisation
Formand
Knud William K astrup, s.54
Eskem osegårdsallé 27
3460 Birkerød 45 81 09 50
formand@ ripensersam fundet.dk

Næstformand
Povl D ons C hristensen, s.65
Carstensgade 22
1770 København V 33 25 55 75 
naestformand@ripensersamfundet.dk 

Kasserer

Flinterenden 6̂  5.th. 32 10 84 95
2300 Kbh. S. fax 32 10 84 96 
kasserer@ ripensersam fundet.dk 
giro 10&6676

Preben Husted, s.81 
Stormøllevej 26
4600 Køge 56 63 36 26

Adresseefterfbrskning
Conny Rom Petersen, s.76
Højbjerggårdsvej 18
2840 Holte 45 42 42 89
adresseefterforsker@
ripensersam fundet.dk

Redaktør og arkivar
H enrik Præstholm , s.60
N ørrelundparken IB
6760 Ribe 82 43 06 55

Bestyrelsesmedlem
Jørgen M ejsen W estergaard, s.55 
M ikkelborg Allé 7 
2970 H ørsholm  45 86 56 96
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Hanne Krag Fugleholm, s.84 
Holmegårdsvej 30 
2920 Charlottenlund 39 96 96 97 
bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk

Suppleant
P eter Lungholt, s.62 
Asylgade 12 
4000 Roskilde 
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M erete Lindqvist, s.76
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GENERALFORSAMLING
Ripenser-Samfundet afholder ordinær generalforsamling 
Lørdag 28. februar kl. 15 
på Vartov, Farvergade 27, København K
Mødelokale: Hjørnestuen.

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.
Forelæggelse og vedtagelse af budget for det kommende år 
og forelæggelse af forslag til medlemskontingent.

d. Indkomne forslag.
e. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter for disse.
f. Valg af revisor og revisorsuppleant.
g. Eventuelt

Ad punkt e:
Knud W. Kastrup (formand) er på valg -  bestyrelsen foreslår genvalg 
Hans Erik Christensen (kasserer) er på valg -  bestyrelsen foreslår genvalg 
Conny Rom Petersen (adresseefterforsker) er på valg- bestyrelsen foreslår genvalg. 
Hanne Krag Fugleholm (bestyrelsesmedlem) er på valg- bestyrelsen foreslår genvalg. 
Jørgen Mejsen Westergaard (bestyrelsesmedlem) er på valg bestyrelsen foreslår gen
valg.
Peter Lungholt (suppleant) er på valg- bestyrelsen foreslår genvalg 

Ad punkt f:
Merete Lindqvist (revisor) er på valg -  bestyrelsen foreslår genvalg.
Kirsten Hingeberg Larsen (revisorsuppleant) er på valg -  bestyrelsen foreslår genvalg.

Efter generalforsamlingen er Ripenser -  Samfundet vært ved et lettere traktement med 
sandwichboller og drikkevarer.
Ikke-medlemmer er velkomne til at deltage i spisningen mod betaling af kostprisen -  kr. 
75.

Tilmelding dl generalforsamlingen, senest 14. februar med oplysning om evt. led
sagers navn kan ske på Ripenser-Samfundets hjemmeside: www.ripensersamfundet.dk 
eller telefonisk til Henrik Præstholm tlf. 82 43 06 55.

http://www.ripensersamfundet.dk
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Lauridsens Legat
Direktør, cand.pharm. Niels Peter Lauridsen og hustru 
Johanne Margrethe Lauridsen, født Rtibner-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.
Disse kan tillige med vejledning rekvireres
- ved indsendelse af adresseret A5-kuvert, frankeret med 
kr. 5 ,50 til legatudvalgets sekretær:

Peter Lungholt 
Asylgade 12 

4000 Roskilde

- downloades fra Ripenser-Samfundets hjemmeside 
www. ripensersamfundet, dk

Udfyldte ansøgninger med bilag kan ikke indsendes elek
tronisk, men skal indsendes til ovennævnte adresse og være 
sekretæren i hænde senest

27. februar 2009

Legatmodtagere vil få direkte meddelelse pr. brev april 
2009.

Legatbestyrelsen
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Nyt fra Katedralskolen ved redaktøren
Der skal bygges mere 
på skolens grund
Det er lykkedes at få bevilling fra under
visningsministeriet til en udvidelse, som i 
realiteten vel skal skaffe plads til hf-afde- 
lingen på skolen, således at der ikke læng
ere skal lejes lokaler andre steder.

Ved den seneste udvidelse, hvor der var 
en del diskussion med bl.a. naboerne i 
Gravsgade, blev der bygget en ny fløj ud 
mod gaden, hvor der er fire klassevæ
relser. Det er noget lignende man nu har 
fået mulighed for at bygge, og det skal 
foregå på parkeringspladsen langs Svie
gade, hvor rektor i gamle dage havde sin 
have. Det er vist egentlig laboratorier, man 
har fået bevilling til, men det vil man løse 
ved at nedlægge de almindelige klasselo
kaler i Rundgangen og ombygge dem til 
nye laboratorier. Det lyder fornuftigt, da 
man så får et samlet laboratorieområde på 
skolen.

Der har, belært af erfaringerne fra 
Gravsgade, været afholdt drøftelser med 
borgergrupper, herunder borgerne i 
Sviegade. En bygning som den i Gravsgade 
vil blive større end de nuværende byg
ninger langs Sviegades nordside, og den vil 
afskære en væsentlig del af sollyset for de 
boliger som ligger over for parkeringsplad
sen. Desuden vil der forsvinde et ret stort 
antal parkeringspladser, som er forbeholdt 
skolens personale og elever. Det vil med
føre yderligere pres på områdets gadepar
keringspladser, som der i forvejen er 
mangel på. Så der er mange hensyn at tage.

Hertil kommer at der nær den østlige af
grænsning af parkeringspladsen står et me
get stort egetræ, som siges atvære plantet 
før den franske revolution! Det vil sige en 
del år før Katedralskolen flyttede til stedet 
i 1856. Om træet er så gammelt skal re
daktøren ikke gøre sig klog på, men stort 
og flot er det i al fald. Det forlyder dog, at 
rektor vil gøre sit til at man bevarer det 
gamle træ. Det ser også sundt og livskraf
tigt ud, som det står ved siden af Birthe

Hald og Peter Bruns hus, som vel snart bli
ver endnu mere interessant for skolen?

Rektor Karsdal har givet udtryk for at 
skolens personale og elever må parkere 
ved skolens hal, eventuelt efter anlæg af ny 
parkeringspladser der. Men der vil også 
være mulighed for at bruge den store par
keringsplads over for Stampemøllen/ Sil- 
van. Hvordan man vil sikre at elever og 
personale undlader at forsøge sig i Pug- 
gårdsgade, Gravsgade eller Sviegade bliver 
interessant!

Det bliver også interessant at se hvorle
des bebyggelsen langs Sviegade i givet fald 
skal udformes.

1 det seneste nummer af museumsskrif
tet "By, marsk og geest" har arkt. Steffen 
Søndergaard, Askov skrevet en meget 
spændende artikel om at bygge nyt i Ribes 
gamle bydel. Heri har han også en række 
bemærkninger til skolens forskellige byg
ninger, herunder ikke mindst den seneste

Her står åiM
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Man sAaMŷ M!Mg2K Gravsga& ar ai syM̂a i /or&M?

bygning iangs Gravsgade. Der er således 
et godt grundlag for at tænke sig godt om!

Lærerne skal også lære nyt
Det er en kendt sandhed og i begyndelsen 
af november 2008 gjorde man igen noget 
ved det. Alle (?) lærerne rejste til Bruxel
les. Temaet for studieturen var "Globa
lisering og undervisningstendenser i Eu
ropa". Lærerne fik også et godt indblik i 
forholdene i et land, hvor der er hele tre of
ficielle sprog, nemlig flamsk, fransk og 
tysk. Man besøgte også EU-Kommisionen 
og Europaparlamentet.

Mens lærerne var borte benyttede ele
verne, eller i al fald en del af dem, en af da
gene til at arbejde i Operation Dagsværk 
hvor det lykkedes at indsamle et væsentligt 
beløb, som skal gå til hjælpearbejde i 
Niger.

Reklame må der til
Det har man længe været klar over på 
Katedralskolen. Der er hvert år blevet af
holdt besøgsdage, hvor elever fra 9. og 10. 
klasser har været på besøg på skolen for at

opleve undervisningen der og blive klar 
over mulighederne. Der har i de senere år 
også været tale om såkaldte brobygnings
forløb, hvor elever fra folkeskolen over 
flere dage får mulighed for at blive endnu 
bedre rustet til at vælge.

Det er formentlig også særdeles nød
vendigt for de forskellige ungdomsuddan
nelser at markere sig i forhold til de unge 
som for tiden er relativt få i hver årgang. 
Der var desuden i efteråret fare for at 
Katedralskolens nordøstlige opland ville 
blive afskåret i forbindelse med evt. ned
læggelse af busruter fra Holsted og Brø
rup. Den fare drev over i første omgang, 
men hvornår dukker den op igen?

Katedralskolens juleafslutning 
i Ribe Domkirke
I det seneste nr. af RipenserBladet var der 
oplyst om tidspunktet, men det var des
værre ikke helt rigtigt. Det bevirkede at re
daktøren kom en time for tidligt til sean
cen. Det gav mig mulighed for at gå hen på 
skolen, hvor der mødte mig et noget for
virret billede. Det føltes som om hele sko-
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len havde holdt julefrokost. Der var i al 
fald ret mange, som vandrede rundt med 
temmelig usikre skridt! Og en del bar på øl
flasker eller øldåser.

Jeg har siden set at flere klasser havde 
afleveret større skriftlige opgaver netop 
den dag og det kunne måske forklare en 
del af den opløftede stemning.
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Men jeg var ret spændt på hvordan af
slutningen i Domkirken ville forløbe.

På vejen derhen blev jeg ikke roligere, 
for jeg kom til at gå bag en elev, som dels 
havde sine bukser helt nede om hælene og 
dels var så kæfereret, at han kun med stor 
vanskelighed holdt sig oprejst. Det var lige 
før jeg havde blandet mig men i det samme 
kom en af skolens lærere, som gjorde ele
ven klart, at i Domkirken skulle han ikke 
bryde sig om at komme.

Mine bange anelser blev heldigvis gjort 
til skamme. Jeg må sige at de elever som 
var med i kirken, og det må have været de 
fleste, for kirken var godt fyldt, opførte sig 
eksemplarisk og der var helt ro, da man be
gyndte med at synge: Hjerte løft din glæ
des vinger.

Domprovst Jens Torkild Bak holdt en 
god juletale til forsamlingen, hvor han gen
nem sine vanlige overraskende sammen
stillinger fangede opmærksomheden om 
julebudskabet, således at skole-juleafslut
ningen også blev en indledning til julen.

Der var udmærkede bidrag med sange 
ved skolens forskellige kor og jeg frydede 
mig især over at en af fællessalmerne var 
Brorsons følelsesladede: Mit hjerte altid 
vanker.

Legatuddelinger
Ved juleafslutningen uddelte rektor de så
kaldte jule-legater til en række af eleverne.

Der var et beløb på i alt 11.000 kr til forde
ling. Legaterne var alle på 500 kr, men bar 
de forskellige gamle legatstifternavne.

Rektor Karsdal oplyste samtidigt at der 
også nyligt var foretaget uddeling af 4 por
tioner af Ripensersamfundets Jubilæums
legat med følgende ord:

"De går til studenter her fra skolen, der 
er godt i gang med deres studium og har 
fået et relevant studieophold ved et uden
landsk universitet. Vi har i alt uddelt 4 por
tioner på hver 10.000 kr. De går til:

PagMa Pe&fseM til støtte til et ophold ved 
Freie Universität i Berlin. Hun blev stu
dent i 2004 og læser statskundskab ved 
Københavns Universitet.

/gMMy Maiisea, der skal læse et se
mester i filmvidenskab ved Los Angeles 
Universitet. Hun er student fra 2002 og læ
ser filmvidenskab.

ÆaMiff SørgMseM til et studieop
hold i sprogpsykologi ved universitetet i 
Edinburgh. Hun er student fra 2003 og stu
derer sprogpsykologi ved Københavns 
Universitet.

LaMn'&gM, der skal læse et se
mester af biologistudiet ved Darwin 
Universitet i det nordlige Australien. Han 
er student fra 2003 og læser biologi ved 
Aarhus Universitet.

Eksemplerne kunne være inspiration, 
hvis nu 1 om nogle år har et godt projekt."

RESTAURANT

Stedet hvor man spiser godt 
- og bittigt.
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Domprovst Jens Torkild Baks juletale
/eg ¿237*./ae? ¿of ?2? al &n'Mge /ewx RaLs lale 1 22222 Ael^ed

Det kan være både et godt og et dårligt tegn, 
når nogen begynder at rode i ens barndom. 
Julens interesse for Jesu fødsel og tidligste 
barndom -  sådan som vi eksempelvis ken
der den interesse fra Lukas-evangeliet - er 
en kær ting, men først og fremmest er de 
historier, der støves op om ham, konstruk
tioner, der skal kaste et forklarelsens skær 
over hans senere betydning.

Det var nemlig først på et meget sent tids
punkt, at nogen overhovedet begyndte at 
interessere sig for hans fortid. Det var først 
med de spektakulære beretninger om hans 
liv, død og opstandelse, at man begyndte at 
spørge: Hvem var han egentlig; hvor kom 
han fra; hvordan begyndte det?
Hvis der ikke var sket noget, ville der selv
sagt heller ikke være nogen, der havde 
interesseret sig for, hvordan det var be
gyndt.

Hvis fænomenet Stein Bagger havde 
valgt sig et mere ordinært liv, ville horder af 
journalister ikke have opsøgt og plaget hans 
forældre, gamle lærere og klassekammera
ter fra skolen for at finde en forklaring på 
fænomenet. Et fænomen, der i øvrigt ifølge 
Lars Qvortrup, medieforsker og dekan ved 
DPU, på eksemplarisk vis symboliserer en 
hel epokes storhed og fald, grådighedens 
epoke; den epoke, hvor grådigheden blev 
dyrket som Gud. Jeg skal ikke kunne sige, 
om han har ret, men det er da et friskt håb, 
at det er slut med grådigheden, og at de so
cialkonservative dyder, som Qvortrup spår, 
igen får en chance, dvs. nøjsomhed, flid og 
kendskab til den tyske grammatik.

Men hvorom alting er. Det tankevæk
kende i den forbindelse er naturligvis, hvor
ledes ens gamle skole pludselig kan vise sig 
at blive et interessant studieobjekt adskil
lige år efter, at man har forladt institutionen. 
Hvis man ikke går stille med dørene.

Ribe Kunstmuseum har for nylig udgivet 
et fint lille skrift med titlen "Fabrikanten og 
hans slot", hvor en af forfatterne, Tom Buk-

Swienty, undrer sig over fænomenet 
Balthazar Giørtz (det er ham med Giørtz 
Plads, hvor Ribe Kommune engang lå), som 
i 1860'rne var Ribes rigeste og mægtigste 
mand, byens industrimagnat. Det, der und
rer Tom Buk-Swienty, er, at vi intet ved om 
Balthazar Giørtz. Han skriver:

Ff 22̂2? ¿Miet OM Ra/?i!aza7*s ajwæ^st. Ff 
refi /Me, 0772 ¿2872 %MM72e //¿¿e afgå 2 s%2?/g -  Ja,
¿22707* ¿872g ?22? ¿2072 g2& 2 S%22?g. 0772 ¿2072 2207* ¿70g- 
?2g, ?22?772272?2g gZ/gT* 7*aS??ØS, 22̂ (y7*?2g g//g7* 8?- 
7722 722?g?2g 37*?2g? Ff ¿207* 272gg72 ̂ ¿OgTYT/igT* g//g7* 
772a/g7*2g7' a/2?7*g72gg72. /72gg72 g7*272̂7*272̂7: /72?g?. 
Rite? 072¿¿gf 0722?, O? 222 77222 372?3ge, 22? Jb7*2B?- 
2?7*g72g 2%%e ¿207* ¿ag? S%?22? ¿222, a? J&7*22g72?72 2 72g- 
e7*72g 22a7* S?07*g ¿2? ¿23772 - /27722?2g725 g72gS?g S072.
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Vi ved heller intet om Jesu fortid, men 
den kristne tradition lavede en barndom på 
ham, som spejlede hans liv og forkyndelse: 
Opgøret med det religiøse hykleri, magt
tænkningen, egoismen, pengedyrkelsen og 
de sociale udstødelsesmekanismer.

Den kristne tradition anbragte ham i en 
afkrog, midt i det ubeskyttede liv blandt al
mindelige mennesker og sagde: Det er dér, 
verdens fremtid ligger. Dér, hvor mennes
ker ikke har andet at gøre godt med end 
kærlighed, barmhjertighed, omsorg, tilgi
velse. Personlig offervilje.

Det møder vores sorg med trøst, vores 
død med opstandelsesbudskabet, vores 
mørke med sit lys -  for, at vi ikke skal give 
os ligegyldigheden, eller hvad der er 
værre, i vold, men bevare vores identitet i 
tilliden til Guds livgivende og nyskabende 
kærlighed.

Dér ender man i øvrigt altid, hver gang 
boblen brister, det være sig friværdiboblen, 
it-boblen eller jeg-boblen.

Med disse ord ønsker jeg Katedral
skolens elever og lærere en glædelig jul og 
et godt nytår. I har stadig fat i den lange 
ende!
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Beretninger fra to modtagere af 
Ripenser-Samfundets Jubilæumslegat
Beretningerne har været bragt i Katedralskolens årsskriA 2007

Forår i Paris
Undertegnede modtog i december 2006 
Ripenser-Samfundets Jubilæumslegat til et 
studieophold ved Université de Paris 7, 
Denis Diderot, i forårssemesteret 2007. 
Opholdet er netop afsluttet, og jeg kan se 
tilbage på nogle dejlige måneder i byernes 
by. Måneder der har budt på udfordringer 
og oplevelser fagligt, sprogligt såvel som 
socialt.

Jeg læser historie ved Syddansk Univer
sitet i Odense og søgte i den forbindelse ud 
via en eksisterende udvekslingsaftale. Jeg 
fulgte kurser i amerikansk og britisk mo
derne historie og filosofi ved Université de 
Paris 7, samt derudover også sprogkurser 
ved La Sorbonne. Med adskillige ophold i 
det hanske som en del af bagagen, var jeg 
ved afrejse forberedt på at skulle bruge 
mange dage på at blive indskrevet. Jeg 
havde derfor pakket mængder af kopier af 
alt Aa dåbsattest til eksamensbeviser -  for
beredt på mødet med bureaukratiet og tour 
de indskrivning. Det skulle dog vise sig at 
blive ledere end jeg havde hørt andre ud
vekslingsstuderende berede om. Takket 
være god hjælp Aa min Aanske vejleder på 
studiet i Paris gik alt meget let og smerte
frit. Hun tog sig af mine fag-tilmeldinger og 
havde ved min ankomst sørget for, at en vej
leder på det internationale kontor sad klar 
dl indskrivning. Det resulterede naturligvis 
i et posidvt førstehåndsindAyk.

Selve undervisningen var dlredelagt 
som seminarer med diskussioner og oplæg 
Aa både undervisere og studerende. Vi var 
ved alle kurser flere udvekslingsstude
rende, hvilket gav god mulighed for at ind
drage perspektiver fra Aere forskellige 
lande i undervisningen. Fagligt set vil jeg 
ikke sige, at jeg har foretaget kvantespring 
hverken metodisk eller teoredsk i løbet af 
foråret. Opholdet har derimod været et 
interessant indblik i en Aansk undervis- 
ningstradidon, hvor jeg mest af alt følte 
mig som skoleelev, der lavede en smule 
lekder og ikke skulle bryde mig om at sdlle 
spørgsmålstegn ved min lærers kapacitet 
og kompetence. Således oplevede jeg bl.a. 
at blive venligt, men bestemt AeAesat af en 
underviser, da jeg kritiserede en række 
historikeres arbejde inden for en bestemt 
problemstilling. Min underviser mente 
ikke, at jeg som studerende havde de nød
vendige forudsætninger for gå i rede med 
"de store"...

Denne oplevelse var dog enkeltstående. 
Det samlede indtryk her eAer endt ophold 
forbliver posidvt i erkendelse af, at der er 
forskelle i pædagogisk tilgang dl undervis- 
ningssituadonen og dermed synet på, hvad 
den studerende skal kunne afhængigt af, 
hvor i verden man beAnder sig.

Gennem Det danske Studenterhus i 
Paris var jeg blevet optaget i den interna- 
donale universitetsby, Cité Universitaire. 
Jeg Ak her mulighed for at blive udvekslet 
til det argendnske hus og takkede straks
ja-

Min tanke var, at det ville være en god 
mulighed for at få talt en masse Aansk og 
samddigt stiAe bekendtskab med en bid af 
Sydamerika. Den beslutning kom jeg be
stemt ikke dl at fortryde, selvom forhol
dene i "Argendna" nok var en anelse mere 
beskedne end i "Danmark".
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For en historiestuderende og ikke at for
glemme, beundrer, af det franske sprog 
udgør Paris et overflødighedshorn af mu
ligheder. Arkitektur, kunst, museer, kon
certer, foredrag, film, teater etc. Byen er 
fascinerende, fordi den formår at favne be
vidstheden om en fortid, men samtidigt 
også nutiden, det multikulturelle og multi
etniske. Det giver rum for alle typer af 
mennesker og mulighed for at udvælge 
lige netop det, som man selv er interesse
ret i at fordybe sig i. Jeg vil derfor gerne 
benytte lejligheden til at takke mange 
gange for legatet og dermed den hjælp, 
som jeg fik til at gennemføre mit ophold.

Studieophold på 
University at Buffalo, USA
Jeg er matematisk student fra Ribe 
Katedralskole i 2002 og siden sommeren 
2004 har jeg læst til civilingeniør på linjen 
Produktion & Konstruktion ved Danmarks 
Tekniske Universitet. I efteråret 2006 var 
jeg gæstestuderende på University at 
Buffalo i staten New York i USA.

Hvis man googler Buffalo er noget af 
det første, der kommer frem "Barbecue 
Chicken Wings", som efter sigende stam
mer fra denne nordamerikanske by. Og når 
det ypperligste kulturelle, en by kan til
byde, er fedtet junkfood, ved man, hvilket 
land man er kommet til. Det blev desværre 
også hurtigt klart, at byen Buffalo ikke 
ville blive det mest ophidsende. Hvad der 
engang var en stor og attraktiv industriby 
med den laveste kriminalitet i hele USA, 
var nu præget af stor arbejdsløshed og en 
metro fyldt med tiggere. Faktisk er Buffalo 
efter sigende den eneste millionby i USA 
med en negativ befolkningstilvækst. Men 
heldigvis er et amerikansk universitet nær
mest en by i sig selv med et meget stort an
tal studerende, blandt andet som følge af at 
deres gymnasielle uddannelse er en del af 
universitetsuddannelsen. Så det blev der, 
jeg kom til at tilbringe det meste af min tid.

At flytte til et nyt land indebærer utvivl
somt visse startvanskeligheder, og min his

torie er ingen undtagelse. Ud for min lej
lighed var der er 3 parkeringspladser. En til 
min bofælle, en til gæster og så en til mig. 
Til at starte med grinte jeg lidt af det, men 
da jeg så blev sulten og ville købe ind, indså 
jeg bilens klokkeklare formål i dette land. 
Hele infrastrukturen er bygget op om det 
at have en bil. Helst en stor én. Alt ligger 
langt væk, og man kan kun købe ind i king
size størrelser. Dvs. det er helt umuligt at 
købe ind til fods, da man i så fald kun kan 
bære 5 liters mælken og en 24 pakkers toi
letpapir. Men jeg var heldigvis ikke den 
eneste tilkomne udlænding, der var sulten, 
så der blev snart etableret en acceptabel 
indkøbsordning.

Skolegangen og undervisningsformen i 
USA er også noget anderledes end den 
danske. Og efter at have tilbragt en tid på 
et amerikansk universitet, forstod jeg hur
tigt behovet for at reformere den danske 
karakterskala. At sidestille et dansk 13-tal 
med et amerikansk A, er særdeles misvi
sende, men ikke desto mindre er det top
karakteren på de to skalaer, hvorfor mange 
amerikanske undervisere ikke forstod den 
sjældne forekomst af 13-taller. Det forven
tes tilmed af mange studerende, at man 
kan opnå straight-A's, hvis man skal ind på 
de eftertragtede overbygningsuddan
nelser. Dette krav må betragtes som en 
umulighed for en dansk studerende, så 
længe 13-tallet sidestilles med A'et. Så 
selvom det bliver underligt at omstille sig, 
så er jeg overbevist om, at det vil gavne i 
det lange løb.

Måden hvorpå karaktererne opnås er 
også forskellig fra danske universiteter. 
Typisk har man 3 eksaminer per fag per se
mester, som sammen med en række rap
porter danner grundlag for ens karakter. 
Det høje antal eksaminer fungerer nær
mest som en slags sikkerhedsnet, da der er 
plads til at træde ved siden af en enkelt 
gang, uden at man brager igennem. Men 
det har også klart en begrænsende effekt. 
Man føler sig lidt sat tilbage til gymnasieti
den, hvor man hele tiden bliver holdt til il
den med afleveringer og andet. Herved mi-
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nimeres naturligvis risikoen for, at man 
undervejs taber studerende , men som 25- 
årig burde man efter min mening kunne 
tage ansvar for egen iæring, som det også 
forventes på danske universiteter. Så det 
var interessant nok at prøve, men ikke just 
at foretrække.

En ting som danske universitetsundervi
sere dog kiart kunne iære af deres ameri
kanske kollegaer, er en øget interesse for 
deres studerende. Der gik kun knapt en 
uge, før jeg sad på kontoret hos en af mine 
amerikanske forelæsere med en kop kaffe 
i hånden og snakkede om perspektiverne 
for det pågældende fag og mine forvent
ninger til det. Herhjemme har jeg nu gået 
på samme universitet i 3 år, og stadig har 
jeg følelsen af, at hvis jeg stoppede på DTU 
i morgen, ville størstedelen af mine under
visere ikke opdage det. Det er utilfredsstil
lende.

Den største og mest betydningsfulde for
skel på at uddanne sig i Danmark og USA 
er dog stadig tilbage: Brugerbetalingen. At 
tage en seksårig kandidatuddannelse i USA 
kan nemt koste i omegnen af en til halvan
den million kroner. Og det er vel at mærke 
på et state-university, som er noget billi
gere end de store private. Det er et beløb, 
som den studerende og vedkommendes fa
milie selv skal Unde, hvilket er overordent
lig vanskeligt i et land med en latterlig lav 
mindsteløn, som især mange immigrantfa
milier lever med. Min bofælle var fra 
Taiwan, hvorfra hans forældre var flyttet, 
da han var ganske lille. Nu var han ganske 
stor takket være den stærkt forfejlede ame
rikanske madkultur, hvor meget er godt, og 
for meget er utænkeligt. På samtlige me
nukort i byen findes der burgervarianter, 
som skriger blodprop, men ikke desto min
dre bliver de fabrikeret på samlebånd i stor
drift. Sådanne kaloriebomber var min bo
fælle en trofast forbruger af, så på den vis 
var han skræmmende godt integreret. Men 
tilbage til brugerbetalingen. En aften kom 
faderen på besøg, og jeg fik en lille snak 
med ham i køkkenet. Som far til tre stod 
han nu med en milliongæld til op over

begge ører, som følge af at han skulle fi
nansiere sine børns uddannelse. Og det at 
være grønthandler i Brooklyn er ikke no
gen guldgrubbe. Der kunne jeg så fortælle 
ham, at hvor jeg kom fra, får man penge for 
at gå i skole! Det fik den lille asiat til at spile 
øjnene op, og til trods for at manden slog 
over i taiwanesisk, havde jeg ikke vanske
ligt ved at forstå, hvad han mente om den 
sag. Det gav perspektiv, og jeg gik derfra 
med en mærkelig smag i munden over, at 
jeg få måneder forinden havde klaget over 
SU'ens utiltrækkelighed i forhold til mit 
forbrug.

Da Buffalo ikke viste sig at være en by, 
der havde det store at byde på, gik turen i 
stedet flere gange til alle tiders metropol; 
New York City. Et slaraffenland med uud
tømmelige tilbud af enhver art. En by præ
get af så mange nationaliteter, at selv 
Københavns Nørrebro i sammenligning 
kommer til at virke homogent. Det er vir
kelig byen, der aldrig sover, og hvis man 
keder sig her, er man selv ude om det.

At min historie muligvis antyder en fø
lelse af "Ude godt, men hjemme bedst" bør 
ikke opfattes som et udtryk for, at det ikke 
var en givende oplevelse. Tværtimod. 
Udbyttet og perspektivet ved at studere i et 
andet land har været af et omfang, hvis lige 
jeg ikke vil kunne opnå herhjemme. Jeg vil 
derfor gerne takke legatbestyrelsen for at 
have tildelt mig Ripenser-Samfundets 
Jubilæumslegat. Sådanne legater er essen
tielle for, at udvekslingsophold som mit kan 
gennemføres.
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Beretninger fra tre modtagere af Frode Schons legat
Beretningerne har tidligere været bragt i Katedralskolens årsskrift for 2007.

Praktikforløb på
forlaget Farrar Strauss & Giroux,
New York, foråret 2 0 0 6
New York er en fantastisk by. Det er vi 
mange, der mener. Derfor er det heller ikke 
så ligetil at finde noget at bo i. Der er 
mange, der søger, og priserne er nærmest 
absurde. De sidste par uger i Danmark, 
inden jeg skulle flyve til New York og starte 
på forlaget, var jeg således ikke helt ovenpå. 
Det nærmeste jeg var kommet en løsning 
på min boligsituation under opholdet var 
nemlig at se på lurvede værelser, nogle 
uden vinduer, annonceret på internettet.

Lige inden lukketid blev jeg reddet af et 
tip om en hjemmeside med det kosmopoli
tisk klingende navn www.danesabroad.dk, 
hvor Sarah, en dansk pige, der læser på 
University of New York, søgte en sambo. 
Skæbnen - eller hvad det nu var - ville, at jeg 
kom til at bo i gå afstand fra forlaget i det 
hyggelige og lidt gøgleragtige universitets
kvarter omkring Washington Square Park 
på det sydlige Manhattan. De 7000 kroner 
mit værelse på blot 18 kvadratmeter kos
tede mig om måneden føltes som ingenting, 
da det løskøbte mig fra spekulationer om 
værelser uden vinduer, skumle hostels og 
deslige. De muligheder jeg så på inden 
denne bød sig taget i betragtning, var det 
faktisk en optimal og billig løsning jeg 
havde valgt -  eller, der var jo ikke så meget 
valg over det, da det var det eneste tilbud, 
jeg havde fået. I forhold til det sociale, var 
værelset hos Sarah også min redning -  jeg 
ved ikke, hvor fantastisk et socialt liv jeg 
havde fået i værelset uden vinduer -  sym
bolikken taler vist for sig selv.

Kosmopolitisk -  sådan følte jeg mig om 
morgenen på Broadway, på vej "på job" om
givet af forskelligt udseende mennesker, 
med Starbucks kaffe i hånden og med det 
fortravlede og målrettede tilfælles. Forla
get på Union Square var i tre etager, med 
gange beklædte med bøger af diverse no

belpristagere og andre knap så heldige. I 
receptionen på tredje etage, der rummede 
redaktionen, hvor jeg brugte det meste af 
min tid, sad en venlig dame af indisk af
stamning.

Bag hende var væggen fyldt til briste
punktet af diverse diplomer, og anerken
delser som forlagets forfattere havde fået. 
Farrar Strauss & Giroux, FSG, er stadig et 
højt estimeret forlag, fordi det er et af de få 
forlag i New York, der stadig fokuserer på 
det redaktionelle frem for markedsførings
siden, eller jagten på den næste bestseller. 
Det vil sige, at man stadig primært overla
der det til nørdede litterære redaktører og 
ikke til jakkesætfolkene i marketingafde
lingen at afgøre hvilke bøger, der skal ud
gives. Men den tilsyneladende idealisme er 
ikke ganske rosenrød. Forlaget er opkøbt 
af et kæmpe konglomerat, der dog i nogen 
grad lader forlaget køre videre som før 
overtaget. Måske det skyldes, at FSG er 
blevet et hvorved idealismen på
paradoksal vis bliver profitabel.

Vi var fem praktikanter på forlaget, og 
praktikanterne bruges til aflastning i for
hold til forefaldende arbejde. Til gengæld 
giver forlaget praktikanterne lov til at indgå 
i arbejdet med mere interessante ting - det 
er sådan byttehandlen fungerer. Jeg brugte 
mest tid på at læse de indsendte manu
skripter fra håbefulde forfattere og skrive 
rapporter om dem, så redaktørerne kunne 
se, om det var noget de skulle bruge tid på. 
Ellers lavede jeg research på forskellige 
udgivelser og havde også nogle timer i SMå- 
ngåt.s ogJbrefgM ngåts.

Opholdet på FSG har givet mig indblik i 
arbejdsgangene indenfor forlagets vægge, 
men jeg fik også blik for situationen for for
lagsbranchen generelt, forholdene i New 
York gør sig -  om end på en mindre skala 
- også gældende i Danmark. Alt det har gi
vet mig en god ballast i forhold til mit nu
værende studiejob på et forlag i Køben-

http://www.danesabroad.dk
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havn, ja, det har måske givet mig mit stu
diejob på forlaget. Derudover skal man 
ikke undervurdere dannelsesaspektet af 
rejsen. I hvert fald, en stor tak til Frode 
Schons legat for alt det, og for at min gæld 
ikke blev bundløs. DaA/gwM

Studieophold i Wellington,
New Zealand
Mens jeg færdiggjorde min bachelor grad 
i geografi på Københavns Universitet, 
tænkte jeg nok mest på at sætte det sidste 
punktum i den afsluttende eksamensop
gave og knappe en kold øl op. Men det lå 
mig da også på sinde at fortsætte studierne 
på overbygningen efter et mindre inter
mezzo med uakademisk løssluppenhed i 
det danske sommerland. Nu, to år efter, 
bakser jeg med at få sat punktum i det, man 
betragter som finalen efter 5 års studier: 
specialet. I mellemtiden har jeg gennem
ført 2 års kandidatuddannelse, som har 
budt på rigtig mange spændende fag og 
kurser, der hver især har givet nye faglige 
kompetencer og udvidet den mentale hori
sont. En af de faglige og personlige ople
velser, som jeg mindes med smil på læben, 
er mit studieophold i første halvår af 2006 
ved universitetet i Wellington, New 
Zealand. Jeg får udlængsel, når jeg mindes 
min tur om på den anden side af jorden.

Jeg ankom til Wellington i februar 2006 
efter et par dages rejse, hvor jeg havde for
søgt at forestille mig livet med hovedet 
nedad. Mellemlandingen i byen Auckland 
på New Zealands nordligste ø (der er to!) 
var blot endnu et stop på vejen, men også 
min første berøring med kiwi-kulturen -  
kiwi er betegnelsen for New Zealands be
folkning. Efter et par timer i Auckland følte 
jeg mig rent faktisk næsten hjemme -  en 
følelse, der primært skyldtes den lokale 
mentalitet, der er meget lig den danske 
(laid back attitude). Naturen ligner til gen
gæld langtfra den danske, og flyveturen 
fra Auckland til Wellington gav et indtryk 
af den store forskellighed, som landet by
der på. Fra de nordlige sandstrande, over 
store naturområder med synlige vulkan

ske kratere, til den bjergrige sydspids af 
nordøen, hvor hovedstaden Wellington -  
the windy city -  er beliggende.

På universitetet havde jeg valgt at følge 
to kurser, der supplerede mine fag her
hjemme på nogenlunde fornuftig vis. Faget 
Conservation Ecology var dog anderledes 
end forventet og egentlig mest egnet for 
biologer, men jeg lærte en masse nyt om 
truede dyrearter, adfærdsbiologi og andet 
spændende. Det andet fag, med overskrif
ten Maori Ressource Management, drej
ede sig om, hvordan de første samfund på 
New Zealand, maorierne, havde forvaltet 
miljø og naturressourcer i fortiden, samt 
om de problemer, der opstod i forbindelse 
med europæernes ankomst til landet, og 
om hvordan situationen har udviklet sig 
frem til i dag. Udover den normale under
visning var gruppearbejde også en del af 
forløbet. I den forbindelse lærte jeg en 
masse af de andre studerende at kende - 
både folk fra Australien, Canada, England, 
Kina, Spanien, Thailand, USA og selvfølge
lig New Zealand. Mødet med fagfæller, der 
kom fra forskellige kulturer og havde for
skellige interesseområder, gav et spæn
dende og anderledes studieforløb, som jeg 
har haft stor gavn af siden hen. Øvelsen i at 
diskutere og skrive på et fremmedsprog - i 
det her tilfælde engelsk - er også helt klart 
værd at tage med på plussiden over erfa
ringer fra studieopholdet.

Ud over det faglige var der selvfølgelig 
også en væsentlig sidegevinst ved at være 
afsted. Efter 5 måneders studier havde jeg 
en måneds ferie, inden afgang mod de 
nordlige breddegrader. Her fik jeg mulig
hed for at opleve New Zealands sydø, der 
bedst kan beskrives som et sammensu
rium af regnskove, gletschere, bjerge, slet
ter og det eventyrlige landskab, som blandt 
andet kan nydes i filmatiseringen af Lord of 
the Rings. I New Zealand kan man sagtens 
bruge 3 måneder på at rejse rundt, så det 
er helt klart et af de steder, der står på top- 
10 listen over fremtidige rejsedestinatio
ner.
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Sidst, men ikke mindst, er et udlandsop
hold jo en bekostelig affære, og derfor var 
jeg meget taknemmelig for, at Ribe 
Katedralskole med Frode Schon legatet 
valgte at støtte turen. Som afsluttende be
mærkning vil jeg ønske held og lykke til de 
fremtidige studerende, der ønsker at gøre 
brug af ordningen "studier i udlandet". Det 
kan helt klart anbefales! 77:o?7Ms

Praktik beretning fra Genève, 
foråret 2 0 0 6
I januar måned 2006, mens jeg gik og sur
mulede over det danske vejr, vintereksa
miner og ikke mindst de 120 afslag på prak
tikstillinger, jeg havde modtaget gennem 
de seneste måneder, fik jeg pludselig be
sked om, at jeg -  ad omveje og gennem 
bagdøren -  havde fået en stilling som prak
tikant ved Den Danske FN-mission i 
Genève i den fransktalende del af Schweiz. 
For at være helt præcis var det i WTO-af- 
delingen på benævnte repræsentation.

I modsætning til almindelig opfattelse, 
undertegnedes inklusiv (altså før jeg tog af
sted), er World Trade Organisation, Ver
denshandelsorganisationen, ikke en formel 
del af FN. Det skulle den have været, men 
det er en længere historie.

Med udgangspunkt i min venstresnoede 
fortid, som Ribe Katedralskole i høj grad er 
en del af, forsøgte visse såkaldte venner at 
komme malurt i mit bæger med beske 
kommentarer angående mit forestående 
engagement i kapitalismens højborg. De 
blev dog hurtigt affejet med mumlen i 
skægget om nødvendigheden af at kende 
sin fjende indefra og den slags. I den for
bindelse var den stolthed og den ydmyg
hed, men dog præsente bevidsthed om 
egne evner, som enhver student fra Ribe 
Katedralskole er udstyret med, til stor gavn.

Mens jeg befandt mig i 10.000 fods højde 
nippende til en Bloody Mary, blev jeg såle
des gradvist mere overbevist om, at det der 
internationale diplomati lige var noget for 
mig. Grebet af stemningen sad jeg sågar, 
min fortid til trods, og blev helt opløftet ved 
tanken om seks måneder med jakke, slips

og pindemadder. Det gik så vidt, at jeg uden 
blusel greb til kataloget med de udi ubru
gelig ekstravagance velassorterede in-flight 
shopping-muligheder og erhvervede mig 
en herreduft-serie. I kampens hede var 
endda et herreur i rustfrit stål tæt på at ryge 
med på kortet, men mine vestjyske aner 
kom mig heldigvis til undsætning i tide.

Nu kan det måske forekomme mærk
værdigt, at en beretning om et praktikop
hold, der blev gjort mulig via økonomisk 
støtte fra den gamle Katedralskole, alle
rede i indledningen handler om overdre
ven vellevned, men her må man forstå, at i 
diplomatiets verden er det alfa og omega at 
følge trop ikke blot fagligt, men i ligeså høj 
grad socialt. Ellers ryger man slet og ret 
bagud af dansen, og som praktikant har 
man ikke fingrene i repræsentationskon
toen, der ellers kan være behjælpelig på 
den front.

Som det ofte er med noget, man ved me
get lidt om, men har ganske mange fore
stillinger om, var arbejdet i WTO i begyn
delsen overvældende - bonede gulve, rent 
faktisk, og alvorlige mænd - primært - i 
mørke jakkesæt og med gråt hår, der talte 
om toldnedsættelser og særligt følsomme 
produkter. Men samtidig var det noget 
man hurtigt vænnede sig til. Så for mit eget 
vedkommende var det seks spændende og 
lærerige måneder. Knap så godt gik det, og 
går det, for det jeg beskæftigede mig med 
(på praktikantplan, forstås): nemlig for
handlingerne om en ny multilateral han
delsaftale i WTO-regi, som skal afslutte 
den nu syv år gamle Doha-forhandlings- 
runde. Som det vil være næsten ingen be
kendt, idet WTO - når ikke lige den afsted
kommer gadekampe mellem politi og 
demonstranter - ikke er det mest sexede 
nyhedsemne i verden, så gik forhandling
erne i Doha-runden ikke specielt godt for 
nu at formulere det diplomatisk, ja, til sidst 
gik de faktisk i stå. Hvad det er, de ikke kan 
blive enige om, er en speget affære, som 
folk, der ved en frygtelig masse om han
delsjura og dets lige, kan bruge endda me
get lang tid på at udrede. Men det har
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blandt andet at gøre med europæisk land
brugsstøtte, amerikansk bomuldsditto og 
ulandenes krav om særbehandling. Rent 
faktisk var man mod slutningen af mit op
hold i Genève så lidt enige, at WTO's ge
neraldirektør, franskmanden Pascal Lamy, 
på det sidste møde. jeg deltog i, suspende
rede forhandlingerne på ubestemt tid. 
Spændende for mig, knap så spændende 
for Doha-runden. Forhandlingerne er si
den blevet genoptaget, men kører stadig 
mest i tomgang.

Retfærdigvis bør det nævnes, at Genève 
er en fantastisk by og klart et besøg værd. 
Den ligger helt igennem idyllisk ned til Lac 
Leman, eller Genfersøen på tysk/dansk, 
og den har et rigt socialt liv -  med fokus på 
rigt. Folk dernede er godt ved muffen, og 
priserne er derefter, men som danskere er 
vi jo vant lidt af hvert på den front. Som det 
- grundet skattefordele og bankvæsenets 
kodeks om hemmeligholdelse af kundeop
lysninger - er tilfældet i de fleste store 
Schweiziske byer, er Genève et virksom

heds- og finanscentrum. Således kan man 
opleve Matt Damon i himen 'Syriana' sidde 
i Den Engelske Have i Genèves midtby og 
angre sine lyssky olieforetagender, der 
blandt andet inkluderer en række (virke
lige) banker, der ligger med umiddelbar 
udsigt over søen. Vi konspirerede en del. 
min medpraktikant og jeg, efter at have set 
filmen dernede.

For ikke at afslutte på så dyster en tone, 
skal det siges, at Genève mest af alt er lys 
og frimodig. Jeg nåede eksempelvis at være 
på diplomat-party cruise udklædt som kap
tajn med min gode ven Pol -  heavyrock- 
hørende og stærkt tatoveret FN-diplomat 
for Andorra. Jo, det var seks gode måne
der! Hvis nogen, trods vægt og tone i denne 
lille beretning, finder sig ansporet til at 
dykke længere ned i de i (tom) gangvæ
rende Doha-forhandlinger i stedet for at 
nyde de lystigere sider af Genève, kan spe
ciale herom rekvireres hos undertegnede 
via kontakt til Ribe Katedralskole.
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Ribe-folk ved redaktøren
Elli og Emil Andersen er navne, som 
vækker minder hos nu ikke mere heit unge 
"ridepiger" med tilknytning til ridemiljøet 
omkring Lundgårdsvej. Emil og Elli drev 
dengang i 1980'erne ridepension på Lund
gård, hvor pigerne havde deres andet 
hjem. Der var næsten ikke ende på hvad de 
to mennesker ville gøre for at hjælpe deres 
pensionærer, både de fir-benede og de to
benede. Ved juletid var der pyntet, vel no
get pigerne selv gjorde, men de Hk lov.

Ridepigerne gik meget op i deres sport, 
og den krævede også meget knofedt, så de 
Hk derfor ikke ret meget tid til at at komme 
på glatis i de vanskelige teen-age år og det 
havde Elli og Emil stor andel i.

Men det blev trods alt for meget for dem 
og derfor solgte de hele ejendommen til 
Helle og Jørgen og de flyttede sammen 
over til Falkevej, hvor de bor endnu. De 
har i slutningen af november fejret deres 
krondiamantbryllup og haft besøg af borg
mesteren.

Heinz Haase døde den 11. november 
2008. Han blev som formand for handicap
foreningen Kaktus kendt af mange, ja vel 
næsten alle i Ribe, efter at han i 1993 påtog 
sig det job. Han var initiativtager til mange 
arrangementer og han var næsten altid på 
pletten, når der var tombola ved Skibbroen 
for indsamling af midler til foreningen. 
Redaktøren har af og til endogså vundet et 
eller andet nyttigt i tombolaen, men hoved
sigtet var at støtte foreningen, og få en 
snak med Heinz. Det skyldtes ikke mindst 
at Heinz trods sit tiltagende muskelsvind 
altid var i godt humør og altid kunne for
tælle et eller andet interessant.

Før sygdommen bandt Heinz til en kø
restol, var han staldmand ude på Ride
centret hos Gurli og Anders Andersen. Der 
lærte jeg ham at kende, da vi begge sad i 
Sydvestjysk Rideklubs bestyrelse. Heinz 
var der den, som altid fandt på løsninger, 
også når de iltre ridepiger var ved at 
komme i totterne af hinanden. Heinz var

ligesom Emil en af dem som støttede og 
hjalp de unge ridepiger. Alle som havde de
res gang på Ridecentret dengang har gode 
minder om Heinz.

Jørgen Bech en anden af Ribes kendte 
mænd er død kort før nytår, 84 år gammel. 
Der er nok ikke mange Ribe drenge fra 
1950'erne og først i 60'erne som ikke har 
handlet hos bøssemager Bech. Han havde 
det nødvendige når der skulle eksperi
menteres med knald og brag.

Han blev på den tid ret hurtigt en af 
Ribes store inden for plastfabrikation og 
det var han helt til sin død. Men han havde 
også mange hverv i et stort antal for
eninger og var i to perioder medlem af by
rådet. Hvor han lagde sit pund skete der 
noget. Det var ikke mindst i den hæder
kronede Ribe Turistforening, hvor han 
blev formand allerede i begyndelsen af 
1970'erne. Her lagde han et stort arbejde 
og han var også med i styringen af de t 
jyske turistsamarbejde gennem mange år 
og blev en kendt person i det vestjyske. Det 
var i de tider hvor turistarbejdet hvilede 
meget på frivillige skuldre.

I Ribe var Turistforeningen næsten sy
nonym med det kulturhistoriske beva
ringsarbejde og her kom Jørgen Bechs 
handlekraft rigtig til sin ret.

Der blev opkøbt forfaldne, bevarings
værdige bygninger og de blev sat i stand 
og i de fleste tilfælde afhændet igen med 
bevaringsklausuler. Med professionalise
ringen af turistområdet gik kommunerne 
mere ind og bevaringsarbejdet måtte skil
les ud.

Det gjorde man i Ribe med dannelse af 
bevaringsforeningen "Gammelt Præg" som 
Jørgen Bech blev formand for og var det på 
en effektiv og god måde lige til sin død. 
Der var ikke mange som gik forgæves til 
Jørgen Bech hvis der var behov for hjælp 
og støtte for foreninger og enkeltpersoner. 
Det viste sig klart ved bisættelsen, hvor 
Domkirken var fyldt.
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Kirstin Eiiasen er middeialderarkæoiog 
og hun er iige før jul tiltrådt som leder af 
Sydvestjyske Museers afdeling i Ribe.

Hun skal desuden have ansvaret for det 
arkæologiske område i hele kommunen. 
Hun kommer fra en stilling som leder af 
Nyborg Museum. Antikvarisk samling, 
som for få år siden fejredes som provinsens 
ældste kulturhistorske museum er nu en 
afdeling sammen med et af de yngste. Sic 
transit...

Men det er spændende ting der i Ribe 
lige nu foregår på det arkæologiske om
råde.

Vagn Holst Sørensen, Palle Bramming 
og Tony Andersen er en del af Ribes grå 
guld, som endnu glimter.

De er alle tre tilknyttet Ib Laursens en 
gros handelsfirma i Øster Vedsted. Når der 
kommer varer i container fra Kina, og det 
kommer der ofte, så er de tre på pletten for 
at hjælpe med tømningen af de mange kas
ser med kramvarer, som mange af os pyn
ter op med, bl.a. til jul.

De har alle tre passeret folkepensionsal
deren og Vagn har endda passeret de 70 for 
et par år siden.

Karsten Eskildsen, Henrik Noer og 
Henning Kruse er sammen med mig selv 
blevet nyvalgt til menighedsrådet for Ribe 
Domsogn. Vi får nok at se til, for det er i

den kommende periode stregerne for den 
fremtidige Domkirkeplads skal slås.

Det er kommunen, som træffer den en
delige afgørelse, men det er brugerne som 
bør have afgørende indflydelse. Menig
hedsrådet repræsenterer mange brugere, 
så det er vigtigt at rådet er klar til at 
komme med gode input.
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R i b e  K r ø n i k e r  ved redaktøren
Ribe Kunstmuseum er klar tit at gå i
gang med en omfattende restaurering af 
museet i det nye år. Museet har modtaget 
et meget stort beløb fra "A. R Møtier og 
hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene formaal". Det er på 46,5 mil kr. 
og det skal udelukkende gå til istandsæt
telse af selve hovedbygningen. Installa
tioner og taget skal udskiftes, vinduer og 
døre renoveres og der skal foretages min
dre ombygninger i sidefløjen, hvor tidli
gere kustoden boede. Der skal her bl.a. la
ves elevator, så gangbesværede og køre
stolsbrugere kan komme rundt i museet. 
Det er tillige planen at indrette en tidssva
rende café i kælderen med udgang til mu
seumshaven.

Der er ikke midler til at tage fat på par
ken og pavillonen og hvad man ellers 
kunne ønske sig. Det skal der nu ansøges 
om tilskud til fra andre fonde, men først 
skal man have genvurderet, hvad det er det 
kunne være mest hensigtsmæssigt at 
bruge Museumshaven og Pavillonen til.

Man regner med at det store restaure
ringsprojekt kan gå i gang til 1. Juni og mu
seet vil så være lukket indtil genindvielsen,

som man håber kan ske i efteråret 2010, så 
man når det i byens jubilæumsår.

Museet har i begyndelsen af december 
2008 præsenteret to nye bøger.

Den ene er en lille bog på ca. 70 sider 
med titlen: "Fabrikanten og hans slot". Det 
er en fortælling om fabrikant Balthazar 
Giørtz, hans tid, og hans byggeri at det 
store hus, som siden 1891 har rummet 
kunstmuseets samling. Desuden er der en 
artikel af arkitekt Jørgen Overby om selve 
bygningen, og det ved han noget om, for 
det ham der skal forestå restaureringen. 
Bogen koster 98 kr. og den vil være en Sn 
gave til alle Ribe-fans.

Den anden bog hedder "Ribe samlingen" 
hvor tilblivelsen og udviklingen af Kunst
museet og dets samling er set i et nationalt 
perspektiv. Desuden gennemgås en række 
hovedværker fra samlingen og der er gen
givelse af ca. 200 værker fra samlingen 
samt en total registrant. Bogen koster 298 
kr. og det lyder til at være et godt køb og en 
flot gave til kunstelskere, for Ribe 
Samlingen er så unik at den næsten er et 
begreb!

Der Mi'ver også eM åel a t gere^ar^eM .
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Hotet Dagmar har skiftet direktør. Den 
nye er Bo Ross Mogensen, som hidtii har 
drevet restaurant Koivig, som et sted med 
lækkerier. Det koncept vil han tilsynela
dende tage med til Dagmar i et eller andet 
omfang. Der er ansat ny køkkenchef, som 
kommer fra Malling Kro syd for Aarhus. 
Det lyder godt, for Dagmars gode mad-ry 
var blegnet noget på det sidste.

Den nye hoteldirektør har også planer 
om at ændre stilen i "Vægterkælderen" så 
den bliver et 2før-gå-i-byen-sted" som det 
udtrykkes. Der skal spilles rock og pop, så 
det bliver nok ikke så interessant for 
"gamle" ripensersamfunds medlemmer!?

Leif Petersen, der i ca. 30 år har drevet 
hotellet, som hans far købte tilbage i 
1950'erne, forsætter med at drive Weis 
Stue som hidtil.

Bordtennisstævne i Ribe har der været 
lige efter nytår i mange år. Det begyndte i 
1961, hvor Ribe bordtennisklub blev dan
net. Det lykkedes allerede i 1963 at få ar
rangeret et internationalt stævne med del
tagelse fra Ribes venskabsby Ratzeburg. 
Det var Otto Olsen, der var en af de dri
vende kræfter. Han var i 1960 kommet til 
Ribe som uddeler i Brugsen, det senere

Kvickly. Han kom også som en erfaren 
bordtennis træner og har lige siden været 
aktiv i forbindelse med nytårsstævnet, som 
kom til at hedde "Kvickly-cup" Otto er nu 
for længst pensioneret fra Kvickly, men 
han er stadig aktiv selv om han har passe
ret de 77. Dog ikke længere som spiller. 
Men der er brug for mange hænder, når 
mere end 500 spillere skal forplejes og 
have overnatning og her var Otto på plet
ten.

Ribes spillere er godt med. Der var en 
del førstepladser til dem i ungdomsræk
kerne, og i herre elite rækken blev en Ribe 
spiller nr. 2.

Danske Bank er for længst flyttet ud i 
Saltgade hvor den opslugte BG Bank, eller 
hvad der nu reelt skete. Bygningen på 
Overdammen har siden stået tom og har 
været averteret til salg. Det er nu lykkedes 
at finde nogle investorer, som kunne se 
muligheder i bygningen. Det er blevet til 
forretningsdrift selv om det syntes oplagt 
at bruge den til hoteldrift sammen med 
Hotel Dagmar. Men der er måske alligevel 
ikke tilstrækkelig volumen i turiststrøm
men gennem Ribe til mere hotelkapacitet. 
Det er Intersport, som har etableret sig i

Ca&Mle&f OwntaMMieM er/¡vandret.
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bygningen efter at have flyttet et par gange 
tidiigere. Et nyt Mekka for sportsbeklæd- 
ning er opstået i den ærværdige gamie 
bank.

Ny blomsterbutik er der kommet på hjør
net af Saltgade og Tvedgade, hvor Johan
sens købmandsbutik engang lå.

1 mellemtiden har der været mange for
skellige butiksformer, men altså nu blom
ster. Det bliver spændende ar se om de t 
kan lykkes at drive en alternativ blomster
butik ved siden af Per Mathiesens dob
beltbutik.

Klunz kom butikken til at hedde, som 
etablerede sig på hjørnet af Saltgade og 
Seminarievej. Det er en butik for unge pi
ger med lyst til det smarte, og det er da vist 
de fleste? Det var der Danske Bank skulle 
have ligget hvis den ikke var blevet huset i 
BG's bygning. Jeg skrev om det hjørne i et 
tidligere blad og syntes at jeg skulle vise 
hvordan det endte. Døm selv efter billedet, 
men jeg vil dog ikke lægge skjul på, at jeg 
synes det er ret vellykket! Tænk hvis man 
havde bygget sådan noget i Marsk-centret 
ude ved Føtex! Og ikke de kedelige beton
kasser med store udendørs lagre som man 
kikker lige ned i fra toget.

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

Kolvig - Mellemdammen 13'6760 Ribe - Tif. 75410488 - Fax 75410499' Mail: info@kolvig.dk

http://www.kolvig.dk
mailto:info@kolvig.dk
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Har vi din e-mail adresse?
Ripenser-Samfundet søger tii stadighed at 
hoide omkostningerne nede. Derfor vi] vi 
fra 2009 udsende kontingent opkrævning 
via e-mai] ti! alle de medlemmer som har til
meldt en e-mail adresse.

Vi har p.t. omkring 800 e-mail adresser, 
men tror der er langt flere som har e-mail, 
men blot ikke har oplyst os om det. Vi har 
derfor oprettet en speciel formular på hjem
mesiden til at indtaste e-mail adressen.

Jeg vil gerne opfordre alle til at benytte 
formularen. Hvis du er det mindste i tvivl 
om hvorvidt vi har din e-mail adresse eller 
om den måske er rigtig, ja så log dig ind på 
<www.ripensersamfundet.dk>. Under me
nupunktet "Brugersiden" finder du formu
laren.

Foreningen bruger knap 10.000,- om året 
på porto til udsendelse af indbetalingskort 
til kontingent opkrævning. De penge vil vi

meget hellere bruge på at støtte en nyud
dannet student til et studierelevant ophold 
i udlandet eller noget lignende.

Et par klik fra dig, og foreningen sparer 
5,50.

Efter Jubiiar-receptionen 
26. juni tiibyder 
Brorsonsminde kt. 13.30

Frokosttallerken bestående af:

* Ferskrøget laks
med fennikelsalat og krydderurter

* Bruchetta
med parmaskinke, pesto og rucola

* Mørbradbøf på spidskål og asparges

* Ost med druer og hjem m elavet knækbrød

* Brownie med syltede bær

Pris kr. 135,-

Forudbestilling på tlf. 75 41 10 50 
(Quedens Gård) sen est mandag den 22. juni.

http://www.ripensersamfundet.dk
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Adresseændringer ao. januar 2009)
Af pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet, kun medlemmer fra 
før 1990. På foreningens hjemmeside www.ripensersamfundet.dk findes adresseæn
dringer for samtlige årgange. Tryk på <brugersiden> <adresseændringer>.

S.45 Fritz Lerche-Thomsen 
Gråbrødre Torv 4, st. 02 
6760 Ribe

S.49 Kaj Jepsen 
Soiskrænten 4 
6800 Varde 

S.51 BentManich 
Thorsens Plads 9A 
6740 Bramming 

S.56 Frede Hellerne Petersen 
Hemgirdsvågen 14B 
M il 38 Nykoping 
Sverige

5.60 JensPræsthoim 
Rækkevej 6, Faurskov 
8370 Hadsten

R. 60 Børge Bottelet
Tvedgade13C 
6760 Ribe

5.61 Ivan Bøgiid
Højsietten 15, Tommerup st. 
5690 Tommerup

5.62 Grethe Bang 
(Christensen)
Egebo 8
2620 Albertsiund

S. 64 BentØsterborg
(Nielsen)
Klokkerfaldet 51, Haste 
8210 Århus V

S.69 Hans Otto Lindskov 
(Christiansen)
Soibærvej 6 
8920 Randers NV

S.73 Karen Lisbeth Schmidt 
(Thomsen)
Apotiovej 92A, Ørby 
8420 Knebel

5.80 Eva Sigrid Lau Oisen 
(Lau)
Løjt Storegade 2 C, Løjt
Kirkeby
6200 Aabenraa

5.81 Connie Susanne Nissen 
(Bendtsen)
Sildal 5, Arnum 
6510 Gram

5.82 Birthe Poulsen 
(Hansen)
Gåskærgade 56,2.
6100 Haderslev

5.84 Peter Søborg 
Museumsgade 6, st. 
8000 Århus C

5.85 Pia Warming Fischer 
(Hansen)
Bøgehegnet 49,3. th. 
2670 Greve

5.86 Kim Paasch 
Kronprinsensgade 17 
6740 Bramming

5.87 Nicolaj Andersen 
Astilbehaven 160, st Th. 
2830 Virum

NYE MEDLEMMER
R. 64 Annette Byskov

Frydsvej 28 
8700 Horsens

S. 88 Ida Jørgensen
Istedgade 46,1. sal 
1650 København V

5.99 Henny Møller Bay-Johansen 
Strandparken 8, l.tv
8000 Århus C

5.99 Jakob Pugflod Nielsen 
Obbekærparken 1 
6760 Ribe

DØDE
R. 38 Bodil Børgesen
S. 39 Mogens Juhl 
S.52 Vagn Præstmark

INGENIØRFIRMA 
H A S S E  T H R A N H O L M

Sdr. Fårup . 6760  Ribe 
Telefon 75 44  52 52

S.74 Vibeke Lundblad Simonsen 
(Thomsen)
Figentunden 7 
8960 Randers SØ

S.80 Bente Lund
Smedegade 2,1. tv.
6760 Ribe

http://www.ripensersamfundet.dk
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Grundlagt 1848
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^  POST

PP D A N M A R K

Afsender:
Ripenser-Samfundet 
v/Conny Rom Petersen 
Højbjerggårdsvej 18 
2840 Holte

Foreningens organisation

3460 Birkerød 45 81 09 50
formand@ripensersamfundet.dk
Næstformand
Povi Dons Christensen, s.65
Carstensgade 22
1770 København V 33 25 55 75

Fiinterenden 6̂ 5.th. 32 10 84 95
2300 Kbh. S. fax 32 10 84 96 
kasserer@ripensersamfundet.dk 
giro 10&6676

Preben Husted, s.81 
Stormøllevej 26
4600 Køge 56 63 36 26
webmaster@ripensersamfundet.dk
Adresseefterforskning
Conny Rom Petersen, s.76
Højbjerggårdsvej 18
2840 Holte 45 42 42 89
adresseefterforsker@
ripensersamfundet.dk
Redaktør og arkivar
Henrik Præstholm, s.60
Nørrelundparken IB
6760 Ribe 82 43 06 55

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Mejsen Westergaard, s.55
Mikkelborg Allé 7
2970 Hørsholm 45 86 56 96
bestyrelsen 1 @ripensersamfundet.dk
Hanne Krag Fugleholm, s.84
Holmegårdsvej 30
2920 Charlottenlund 39 96 96 97
bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk
Suppleant
Peter Lungholt, s.62
Asylgade 12
4000 Roskilde
Revisor
Merete Lindqvist, s.76
Århusgade 97,4.th
2100 København 0 35 55 32 71

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: Sekretæren

RIPENSERBLADET
Redaktion
Henrik Præstholm, s.60
Nørrelundparken IB
6760 Ribe 82 43 06 55
redaktoer@ripensersamfundet.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:formand@ripensersamfundet.dk
mailto:kasserer@ripensersamfundet.dk
mailto:webmaster@ripensersamfundet.dk
mailto:bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk
http://www.ripensersamfundet.dk
mailto:redaktoer@ripensersamfundet.dk
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N o r d e o ^
Din /oira/e Købmand;

LARS'
Sønderportsgade 24 

6760 Ribe
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Indbydelse dl Jubilarrecepdon

Ribe Katedralskoles 
Translokadon 2 0 0 9
Under i år sted

FREDAG DEN 26. 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 translokationen i skolegården. Det må anbefales de kuldskære ikke 
at være for sommerligt klædt. Translokationen varer ca. 2 timer.

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

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

Indholdsfortegnelse
Indbydelse til Jubilarreception ..................................................................................  215

Formandens hilsen til årets jubilarer ........................................................................  216
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Fortegnelse over årets jubilarer ................................................................................  219
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Referat fra Ripenser-Samfundets generalforsamling................................................  261

Ripenser-Samfundets regnskaber 2008 og budget 2009 ..........................................  268

Mogens Juhl er død ....................................................................................................  273

Værd at huske .............................................................................................................. 274
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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 næ
sten 100 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 "Kontaktfo
rum«, samt foretage indmeldelser.

Ripenser-Bladet udsendes med fire 
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 125 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!

AM  pgMhg Msen 
Jr å. v.

KMMif Uf J&TTMOMd

Hjemmeside: www.saethunden.dk 
Mail: saelhunden@stofanet.dk

http://www.saethunden.dk
mailto:saelhunden@stofanet.dk
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I NOSTALGISKE & HISTORISKE OMGIVELSER TILBYDER VI:

DAGMARs FROKOSTER
kl. 12 -  senest 16.30

FROKOSTTALLERKEN - 175,- 
med koldt, lunt, ost & sødt

2 RETTERS FROKOSTMENU - 205,

3 RETTERS FROKOSTMENU - 245,

SERVERES I RESTAURANT DAGMAR & RESTAURANT VÆGTERKÆLDEREN 

(tlusk at opgive jubiiartype & -årgang)

DER ER MANGE ANDRE EORSLAG PÅ: www.hoteidagmar.dk

OVERNATNING -10% JUBILARRABAT
to. 25. -  sø. 28 juni (begge dage inki.)

Hotei Dagmar & Vægterkæideren 

Torvet i - 6760 RiBE -  l  if. 7542 0033

http://www.hoteidagmar.dk
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Praktiske oplysninger
Ripenser-Samfundets medlemmer er mærket med * i Jubilar-Service.
Hermed tak ti! alie kontaktpersoner og andre, der har hjulpet os med adresseforskning
en. Uden jeres hjæip 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, tlf. 45 42 42 89 eller e-mail: 
adresseefterforsker@ripensersamfundet.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.
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. fra og 
med 45 års jubilarer. Reservation kan aftales senest den 22. juni med Henrik Præstholm, 
tlf. 82 43 06 55.
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 girokonto nr. 106-6676.
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. Billed
materiale sendes til Hanne Kragh Fugleholm, Holmegårdsvej 30, 2920 Charlottenlund, 
tlf. 39 96 96 97.

mailto:adresseefterforsker@ripensersamfundet.dk
http://www.ripensersamfundet.dk
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Jubilarer 2 0 0 9
(navn i parentes er fødenavn. * angiver medlem af R-S)

80 ÅRS JUBILÆUM 
Realister 1929

1. Oskar Højslev Lund
c/o Borthen. Højstadsløkken 
N-2630 Ringebu
Norge +4761280323

Helene Hvid (Dejgaard), Carl Evald Abelstedt, 
Christian Christiansen, Astrid Gehlert, Karner 
Hagelund, Arne Hansen, Henny Juhl, Lars 
Lauritsen, Peter Lund, Parmo Pedersen, Gudrun 
Præstholm (Møller), Karen Sigaard, Ingeborg 
Svendsen (Skytte) er afgået ved døden.

70  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1939

1. * Hartvig G Bundesen
Farmaceut
Vork Bakker 21, Ødsted
7100 Vejle 75865590

2. * Vagn Korsgaard
Stengårdsminde, Donsevej 3
2970 Hørsholm 42280104

3. * Elsebeth Thygesen Kristensen (Sørensen)
Palægade 10
6300 Gråsten 75650357

4. * Torben Børge Møller
Klitvej 4
3250 Gilleleje 48301704

5. Vera Påske Svane (Andreasen)
Adresse ubekendt +4722285535

Laura Enkelund (Hansen), Runa Haugaard 
(Svendsen), William Andersen, Aksel Boldt, Viggo 
Dal, Bodil Dons, Mogens Juhl, Poul Henrik Hald 
Larsen, Johannes Vang Lauridsen, Johannes 
Lindegaard, Ragnhild Rørdam Olesen (Clausen),
Anders Oxenvad (Knudsen), Peter Vang Petersen, 
Thyge Regn Svendsen, Ellen V. Sørensen, Aage 
Thygesen er afgået ved døden.

Realister 1939
1. * Poul Jørgen Grothe

Augustenborggade 25 J, 5.th. 
8000 Århus C 86144881

2. * Hans Frank Hansen 
Tøxensvej 27 
4600 Køge 59652822

3. * Holger Kabel 
Østvænget 14 
6840 Oksbøl 75272311

4. * Frede Mikkelsen 
ToAevej 58 
4952 Stokkemarke 
fredemikkelsen@mail.dk

54711032

5. * Elna Nielsen (Olsen)
Jomfrustien 20 B, l.tv.
6100 Haderslev 74532916

6. * Gunnar M.A Pedersen
Bjerredevej 33
4682 Tureby 53683491

7. * Marie Helene Stensbjerg (Bunde Jørgensen)
Gravsgade 49,sL
6760 Ribe 75423946

8. Martha Arberg (Jensen)
Sølystvej 126
8600 Silkeborg 
40549349

9. Marie Johansen (Petersen)
Ukendt

Gunhild Brandt (Olsen), Thora Ervald (Millwertz), 
Svend Haldager, Vagn E. Hansen, Nina Knudsen 
(Olsen), Ketty M. Koch, Herdis Nielsen (Kabel), 
Olga Nielsen (Larsen), Hermann Toft er afgået ved 
døden.
Kontaktperson: Frede Mikkelsen (4)

65  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1944

1. * Helle Agnethe Abildgaard
Læge
Skovlodden 7
2840 Holte 45425819

2. * Jørgen Mandrup Bruun
Dommer
Jeppe Aakjærsvej 4
8700 Horsens 75628716

3. * Carl Jensen-Holm
Ingeniørdocent 
Bakkevej 55
2830 Virum 45851272
cjho@webspeed.dk

4. * Eleonora Jensen-Holm (Nielsen)
Overlærer 
Bakkevej 55
2830 Virum 45851272
cjho@webspeed.dk

5. * Ruth Larsen (Laursen)
Tandlæge
Pindehuggervang 10
2840 Holte 45420475

6. * Jens Aage Beck Laursen
Overlærer 
Brændkjærsgade 47
6000 Kolding 75524803
dalgasl924@stofanet.dk

7. Johanne K. Hau (Petersen)
Tandlæge 
GI. Strandvej 13 
6000 Kolding 75527490

mailto:fredemikkelsen@mail.dk
mailto:cjho@webspeed.dk
mailto:cjho@webspeed.dk
mailto:dalgasl924@stofanet.dk
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8. Carsten Peder Lindegaard 
Læge
Fasanvej 9
5863 Ferritstev 65982471

9. Niels Christian Otesen 
Civ.ing.
1363 Abington Place 
14120 North Tonawanda N.Y.
USA

10. Jens Rasmussen 
Civ.ing.
Smørum Bygade 52
2765 Smørum 44652067

Hans Chr. Eller, Ingrid C. Fullerton (Schmidt), 
Laurids Lustrup, Morten Gundesen Smith, Vita 
Alexander (Buhl), Per Henrik Andresen, Gerda 
Elisabeth Bruun (Bang), Jens Axel Bøggild, Arne 
Hansen, Olga Høy-Hansen (Andreasen), Jutta 
Abildgaard Jensen, Arne M. Kristensen, Hans Chr. 
Lorenzen, Jørgen Lund, Betty Agnes Nyman, Jens 
Chr. Møller Petersen, Hans Madsen Petersen, Kaj 
Rtibner-Petersen, Harald Jensen Skov, Anna Marie 
Goda Thorstad, Mary Thøgersen (Hansen) er afgå
et ved døden.
Kontaktperson: Carl Jensen-Holm (3)

Realister 1944
1. * Else Marie Frederiksen (Windfeld-Hansen) 

Kløvervangen 15 A
8961A!lingåbro 86486440

2. * Anne Elizabeth Good (Buhi) 
605 S 194Th St, Des Moines 
Wa 98148 2159 
USA +12088240768

3. * Nanna Ingmer (Hansen) 
Nørregårdsvej 123 
2610 Rødovre 36707534

4. * Tove Larsen (Vind) 
Brunevang 97, l.th. 
2610 Rødovre 44946583

5. * Vibeke Madsen (Finsen) 
Pilealle8
3600 Frederikssund 47311086

6. KnudGerken 
Elmegade 4 
6670 Holsted 
krg@stofanet.dk

75392585

7. Tove Elsebet Olsen 
Lindegade 18 
6070 Christiansfeld 74562640

8. Karen Rechnagel (Sønderkær Larsen) 
Grundtvigsalle 41A
6700 Esbjerg 75133118

Vibeke Abd-El Dayem (Christensen), Hanne Brink 
(Clemmesen), Børge Grøn Hansen, Arne Hansen, 
Martin Houmøller-Jørgensen, Arthur Jensen, Ruth 
Jepsen (Sixhøj Hansen), Andrea Johannsen 
(Pedersen), Tove Larsen (Beck), Else Marie 
Larsen, Ernst Petersen, Jytte Schiøtt, Irene Straadt 
(Hansen), Niels Thorkelin-Eriksen, Svend Aage 
Christoffersen Warn er afgået ved døden.

60  ÅRS JUBILÆUM
Studenter 1949

1. * Flemming Arendttorp 
Materialist 
Nørregade 19, 1 
6650 Brørup 75384238

2. * Henning Dylmer 
Overlæge
Tuelsøvej 36, 4180 Sorø 
dylmer@dadlnet.dk

57835240

3. * Niels Hyldahl 
Nivåvænge 206 
2990 Nivå 
niels@hyldahl.dk

49146165

4. * Solveig Hyldahl (Nielsen) 
Nivåvænge 206 
2990 Nivå 
solveig@hyldahl.dk

49146165

5. * Kaj Jepsen 
Solskrænten 4 
6800 Varde 
kaj-j@privat.dk

75211333

6. * Carsten Friis Jespersen 
Lupinvej 30 
2970 Hørsholm 
cfj@c.dk

35367213

7.* OveAsboeJørgensen 
Tokhøjvej 1, Balskov 
8410 Rønde 
asboe@post4.tele.dk

86371527

8. * Inger Kathrine Louw (Hansen) 
Hyacintvej 6, Højene 
9800 Hjørring 98921820

9. * Carl Erik Skjærbæk 
Oversætter 
Gimlevej62,Gram 
8660 Skanderborg 86572708

10. * Henning Urup 
Skolebakken 44 
2830 Virum 
he-urup@posLtele.dk

45856962

11. * Jytte Schultz Vemming (Havemose) 
Fyrrehegnet 5, Lynæs 
3390 Hundested 47981398

12. Aase Truelsen (Jensen) 
Fysioterapeut 
Lundeparken 38 
8300 Odder 
aasetruelsen@privat.dk

86550215

13. Truels Andersen Truelsen 
Lektor
Lergravene 38 
6780 Skærbæk 74752140

Birgit Lykke Alvad (Winther), Gerda Klaaby Bahr 
(Sørensen), Lars Hage, Jens Frede Holden, Kirsten 
Jensen (Blendstrup), Inger Juhl (Kjærsgaard), 
Kirsten Kristiansen (Malling), Verner Lyst, Ånne 
Margrethe Skov Nielsen (Pedersen), Verner 
Schmidt, Arne Weiss (Nielsen) er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Niels Hyldahl (3)

mailto:krg@stofanet.dk
mailto:dylmer@dadlnet.dk
mailto:niels@hyldahl.dk
mailto:solveig@hyldahl.dk
mailto:kaj-j@privat.dk
mailto:cfj@c.dk
mailto:asboe@post4.tele.dk
mailto:he-urup@posLtele.dk
mailto:aasetruelsen@privat.dk
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55  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 19541. * Vagn A. Christensen

Seestgårdsvej 38
6000 Kolding 21750957
vac@stofanet.dk

2. * Thora Husted Hassager (Christensen)
Hyrdevej 29
3060 Espergærde 49131118
topsy@maii.tele.dk

3 . * Svend Egon Helsinghoff
Strandbygade 90, 2. th.
6700 Esbjerg 75142968

4. * Bente Bramming Nielsen (Madsen)
Mutvadparken 47
6740 Bramming 75101399

5. * Bjerre Ring (Petersen)
Godthåb6 
5985 Søby, Ærø

6. * Birthe Thomsen (Lassen)
Søparken 66 
6740 Bramming

7. * Jens Chr. Østergaard
Søbakken 17. Erritsø 
7000 Fredericia 
heiga-jens@profibermail.dk

8 . * BørgeF. Christiansen
500 E. 85Th SL Apt 10 D,
NY 10028 New York, USA

9. Grethe Ewald Christensen (Rasmussen) 
Tangevej 68
6760Ribe 75411213

10. Marie Louise Elliott (Kjær Nielsen)
82 Lawson Road, Kensington 
94707California
USA

11. Simon Karkov 
PostBox 115 KAS 
Antalya 
Tyrkiet

12. Ruth Kjær (Bjerring)
Lundgårdsvej 21
6760Ribe 75421520

13. Christian Langhorn 
Brønsholmsdalsvejl25
2980 Kokkedal 45864240
chrisHan.langhorn@mail.tele.dk

14. Vera Petersen (Nielsen)
Lerløkke 55, Vester Sottrup
6400 Sønderborg 74467522
vm@petersen.mail.dk

75102554

75924608

1. * Sigvard Bennetzen
Programred.
Herman Triers Plads 3, 5. 0002 
1631 København V 
sigvard@mail.dk

2. * Vagn Beyer (Clausen)
Statsautrev., HD 
Niels Erlings Alle 21 
5250 Odense SV 
vbe@dsa-net.dk

3. * Laura Duedahl (Lerche)
Tandlæge
Helgevænget 6, Thurø 
5700 Svendborg 
ots00557@post6.tele.dk

4. * Oscar Filtenborg
Sognepræst 
Ellestrup 18 
6600 Vejen 
o.81tenborg@mail.dk

5. * Børge Frøkjær-Jensen
Universitetslektor 
Ellebuen 21 
2950 Vedbæk 
mail@f-jelectronics.dk

6. * Inger Hage
Adjunkt 
Buntmagervej 7 
9300 Sæby
inger-steinar@mail.dk

7. * Erik Jørgen Hansen
Forskn.leder 
Kompagnistræde 19, 4.
1208 København K 
berrit.ejh@kabelmail.dk

8. * Hans P. Jepsen Hemmet
fhv. lektor, cand.pæd & ph.d. 
Elledalen 13 
5462 Morud 
sigmet@morudnet.dk

9. * Viggo Høyer
Vinimportør 
Lindevang 19 
2660 Brøndby Strand 
vintra@mail.dk

10. * MarHn Jensen
Byplanark.
Højvej 5 
6760 Ribe
marHn.bolmerod@mail.tele.dk

15. Karen Winding (Kallesen)
P.Petersens Alle 44
2971 Dragør 32533526

Marie Bjørkmann (Skov), Svend Aage Juulsen, 
Søren Ebsen, Jeppe J. Hansen, Orla Lehmann, Ole 
Rosbo, Hans Mikkelsen Sønderup, Søren M. 
Westergaard er afgået ved døden.

Kontaktperson: Thora Husted Hassager (2)

11. * Clara Jensen (Lerche-Thomsen)
Fys.terapeut 
Rolfsgadel64 
6700 Esbjerg

12. * Knud William Kastrup
Overlæge
Eskemosegårdsalle 27 
3460 Birkerød 
kwuk@webspeed.dk

35392931

66171267

62205405

75366865

45891469

98460070

33145105

65965777

43531711

64851435

75120458

45810950

mailto:vac@stofanet.dk
mailto:topsy@maii.tele.dk
mailto:heiga-jens@profibermail.dk
mailto:chrisHan.langhorn@mail.tele.dk
mailto:vm@petersen.mail.dk
mailto:sigvard@mail.dk
mailto:vbe@dsa-net.dk
mailto:ots00557@post6.tele.dk
mailto:o.81tenborg@mail.dk
mailto:mail@f-jelectronics.dk
mailto:inger-steinar@mail.dk
mailto:berrit.ejh@kabelmail.dk
mailto:sigmet@morudnet.dk
mailto:vintra@mail.dk
mailto:marHn.bolmerod@mail.tele.dk
mailto:kwuk@webspeed.dk
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13. *lnger Knudsen (Nielsen)
Kontorass. EDB 
Rosenborgtoften 9
8600 Silkeborg 3214 2512
ingerk35@gmail.com

14. * Karl Kristian Konstantin-Hansen
Tandlæge 
Kongshøj Alle 133
5300 Kerteminde 65321991
krille@konstantin-hansen.dk

15. * Annie Krabbe (Schmidt)
Korrespondent 
Peder Lykkesvej 105/401 
2300 Københavns 
annie@mail-online.dk

16. * Petræus Mejer Lassen
Overlærer 
Guldagervej 38 
6240 Løgumkloster

17. * Ole Marker
Universitetslektor 
Rosenfeldt62 
3600 Frederikssund 
ole.marker@get2netdk

18. * Poul Børge Mathiassen
Afd.ingeniør 
Ottestoften 30 
8660 Skanderborg 
pmath@post.tele.dk

19. * Kirstine Nørr (Lauritsen)
Cand.jur.
Lilledal 29,1 mf. Lillerød 
3450 Allerød 48174387
noerr@mail.dk

20. * Ingelise Reimar-Larsen (Kuhrt)
Høstbuen 10
2750Ballerup 44974104

21. * Inge Merete H. Sampson (Larsen)
Lærer
Albert Skeelsgade 17
6760 Ribe 75423694

22. * Else Eline Stage (Nielsen)
Bibliotekar 
Vagtelvej 24
2000Frederiksberg 38870584
elinestage@get2net.dk

23. * Ernst K. Svennesen
Overlærer
Vadstedvej 10, Oksenvad
6560 Sommersted 74554305
eksvennesen@pc.dk

24. * Terkel G. Toft
Akad.ing.
Stormly 16
3500 Værløse 44442005
tgt@youmail.dk

25. * Birgit Trostmann (Sørensen)
Farmaceut 
Æblehaven 8
5700 Svendborg 62213836

26. * Uwe S Rosenberg
Speciallæge 
Vastmannagatan 1 
S-724 60 Vasterås
Sverige +46(0)21-121015
uwe.rosenberg@tele2.se

27. * Inga Rossberg (Madsen)
Lærer 
Eckweg 1 
D-64342 Seeheim 1
Tyskland +49625781403

28. Birgit Bennetzen (Solmer Jørgensen)
Cand.jur.
Sundbyvester Plads 13, 3.tv.
2300KøbenhavnS 32596424
birbe@mail.dk

29. Knud Erik Brodersen 
Civ.ing.
Bredgade9
4000 Roskilde 46353294
knudbrodersen@mail.dk

30. Bodil Jungersen (Thomsen)
Bibliotekar 
Sydhavnsvej 20
6100Haderslev 74525117

31. Helge Lindorff 
Læge
Ginstvagen 19 
S-23642 Hollviken 
Sverige
helgelindorff@yahoo.se

32. Elise Rasmussen 
Bibliotekar 
Tingerupvej 17 
4330 Hvalsø 
elise_ra@tiscali.dk

33. Kristian Raunkjær
Baltzarsgatan 14D 
S-21136 Malmo 
Sverige +46406117422

34. Signe Schmidt (Lundgaard)
Lærer
Nøddekrattet20
8850Bjerringbro 86682631

35. Karen Westphal (Bjerrum)
Cand.interpret.
Jernbanealle 7
3060 Espergærde 49131418
gkwestphal@post.tele.dk 

Sven Berg, Gregers Jæger, Inger Olesen 
(Jacobsen), Søren Trier, Mette Marie Trier 
(Askgaard) er afgået ved døden.
Kontaktperson: Kirstine Nørr (19)

Realister 1954
1. * Gurli Rechnagel Andresen (Andersen) 

Kirkegade 45
6840Oksbøl 75271075
kajoggurli@mail.dk

32972807

20275425

47314997

86521512

+4640454142

46408930

mailto:ingerk35@gmail.com
mailto:krille@konstantin-hansen.dk
mailto:annie@mail-online.dk
mailto:pmath@post.tele.dk
mailto:noerr@mail.dk
mailto:elinestage@get2net.dk
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mailto:uwe.rosenberg@tele2.se
mailto:birbe@mail.dk
mailto:knudbrodersen@mail.dk
mailto:helgelindorff@yahoo.se
mailto:elise_ra@tiscali.dk
mailto:gkwestphal@post.tele.dk
mailto:kajoggurli@mail.dk
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2. * Niels Brink Christensen
Stadionvej 43, 2. 0047
2600Giostrup 43963852
tnchristensen@stofanet.dk

3. * Kirsten H. Christiansen (Hansen)
Fasanvej 9, Langesø
6430Nordborg 74450179

4. * Daniel Peter Danielsen
Korsbrødregade 13B
6760Ribe 75421372
danieipeter@stofanet.dk

5. * Gunnar K. Johansen
Tørresager 16, 0  Vedsted
6760Ribe 75420471

6. * Edith M. Jørgensen (Pedersen)
Porsevænget 30, Skovby
8464Galten 86944409
emj37@webspeed.dk

7. * Eise E. Kristensen (Egvang)
Willemoesgade 14,1-15
6700Esbjerg 75180070
kajk@esenet.dk

8. * Grethe Larsen (Johansen)
Tjørnevænget 10
6740 Bramming 75174202
og.larsen@webspeed.dk

9. * Bodil Vang Rasmussen
Seminarievej 123
6760Ribe 75420457

10. *KurtE. Smidt
Tostholmvej 7, Sengeløse
2640Hedehusene 43992574
kurt.smidt@gmail.com

11. * Greta Ebsen Uldum (Dahl)
Gedeager 8, 0. Vedsted
6760Ribe 75421889
gpuldum@mail.dk

12. * Leif Weber
Porten Toft 7
6760Ribe 51240139
lweber@stofanet.dk

13. * Poul Henry Micheelsen
232 Monte Vista Drive N.Y 
13031 Camillus
USA +13156351539
pmicheelsen@twcny.rr.com

14. Preben Daugaard Christensen 
Sabro Skovvej 9
8471Sabro 86948435
preben.d@lite.dk

15. Jytte Christensen (Jensen)
Rønnevej 4
9440Åbybro 98241341
jenserik@pc.dk

16. Kirsten Beier Christiansen (Lauridsen) 
Mølleparken 402
6240 Løgumkloster 74745096
kiku@dlgmail.dk

17. Birthe Kastberg (Bonnén)
Skovbakken 102
3520 Farum 4495 7280
termoehlen@mail.tele.dk

18. Kirsten Blak Nyrup (Nielsen)
Ringstedgade 91A sh tv 
4700 Næstved 
kirsten.blak@adr.dk

19. William Pedersen 
Holme Parkvej 318 
8270 Højbjerg

20. Rita Smidt (Christiansen)
Spinkebjerg 59, Gjellerup 
7400 Herning 
gravhund2244@gmail.com

21. John Honoré Steensen 
Rønne Allé 2A 
6740 Bramming
j.h.steensen@mail.tele.dk

Ruth Gosvig, Birtha Hammann (Christensen), Bent 
L. Ingvardtsen, Jytte Mortensen, Egon Nielsen, 
Ellen Margrethe Paulsen (Rødsiet) er afgået ved 
døden.
Kontaktperson: Daniel Peter Danielsen (4)

50 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1959

1. * Lars Bjersing
Civilingeniør 
Sverigesvej 8
4180Sorø 57834483
lars.bjersing@stofanet.dk

2. * Iver Christophersen
Civ .ing.
Ved Højmosen 32 
2970 Hørsholm 
iverc@webspeed.dk

3. * Peter Gude
Dyrlæge
Rylevej 22, Vendal 
7860 Spøttrup 
monagude@mail.dk

4. * Iver Beier Iversen
Bakkevej 12 
3460 Birkerød 
ibi.science@gmail.com

5. * Helge Donslund Jensen
Læge
Hvalpsundvej 33, Mariendal 
9240 Nibe 98666713
fam_donslund@hotmail.com

6. * Bent Egeris Jepsen
Lindholmvej 6, Sædding
6710 Esbjerg V 75150883
ugenyt@esenet.dk

7. * Esther Gamborg Kjærsgaard (Holm)
Sekretær 
Kalendervej 2 
8210 Århus V
esther.gamborg@stofanet.dk

50429751

86114565

97118983

75173693

45864868

97560400

45815642

86159210
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mailto:gpuldum@mail.dk
mailto:lweber@stofanet.dk
mailto:pmicheelsen@twcny.rr.com
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8 . * Dora Hellmund Krog (Nielsen)
Seminarievej 111
6760 Ribe 24800356
krogs@stofanet.dk

9. * Erik Ludwigsen
Overlæge 
Vester Snogbæk 6
6400 Sønderborg 74468228
e.ludwigsen@dadlnet.dk

10. *Mona Madsen
Strandhaven 9
3060Espergærde 49134235
mona.madsen@privat.dk

11. * inger Ramus (Nørgaard Christensen)
Lærer
Skorpionens Kvarter 56
6710EsbjergV 75117012
inger@ramus.dk

12. * Marie Ryberg
Lærer, kirkesanger 
Jernbanegade 9,1. 01
7330Brande 97181101
marie.ryberg@maii.dk

13. * Asbjørn Rønn-Simonsen
Advokat 
Fortunvej 43B
2920Chariotten[und 39900009
ars@amageradvokaten.dk

14. * Hans Svendsen
Civ.ing.
Åtoftenl2
2680SoirødStrand 56142861
iise-mik@svendsen.mail.dk

15. * Mette Top
Brogade 4,1.
5000 0denseC 66140657

16. * Helle Zerlang
Bernstorfflundalle 14 A
2920Charlottenlund 39635272
h.zerlang@webspeed.dk

17. * Ulla Liefwendal (Sandmark Liefwendal)
Talepedagog/recitatrice 
Odengatan 20 
S-36230 Tingsryd
Sverige +447712020
ullalie@telia.com

18. Poul Gerhard Andersen 
E!sdyrvej7
7160Tørring 75801765
poan@tuknet.dk

19. FinnBjerrum 
Korrespondent 
Fuglefængervej 7, 3.tv.
2400KøbenhavnNv 35815642
6nnbjer@hotmail.com

20. Finn Borum 
Advokat
Set. Jacobs Plads 6,2. tv.
2100KøbenhavnØ 35269268
advokaLborum@mail.dk

21. Poul M. Christensen 
Landinsp.
Rytterholtvejl4
8600 Silkeborg 86844067
polka@post.tele.dk

22. Ingelise Daiager (Schmidt)
Lærer
Heisesgade 35
2100KøbenhavnØ 39201048
i-i.dalager@maii.dk

23. Eise Dohn (Ladegaard Pedersen)
Cand.mag.
Teglmarken 54
8800Viborg 86627364

24. Lars Dybdal 
lokkensvej 981
9480 Løkken 98991093

25. Inge Merete Ebbeskov (Rasmussen)
Tårnvej 389
2610 Rødovre 36410641
merete@ebbeskov.dk

26. Hanne Mengel Hald (Christensen)
Lupinvej 56
8700 Horsens 
mengel@stofanetdk

27. Preben Neistgaard Hansen 
Vikkevangen20 
2700 Brønshøj
kirsten_haaning@post.tele.dk

75646407

38606296

28. Vibeke Ingerslev (Lyck) 
Næsbyvej 21
6000 Kolding

29. Svend Junker
2 ,Ruede la Pant 
F-11100 Narbonne 
Frankrig
lisbeth.junker@wanadoo.fr

30. Holger Kortsen 
Læge
Auderød Byvej 5 
3300 Frederiksværk 
h-k@tdcspace.dk

31. Per Undhardtsen 
Bøgedalen 6 
9310 Vodskov
eplindhardtsen@stofanet.dk

32. Carl Tange (Christensen) 
Engvej 10
5230 Odense M 

33

75543301

+33468320998

47723892

39673481

66179215
Else Zeuthen 
Thistedvej 650, Vust
9690Fjerritslev 98225160

Poul Neergaard, Hans Erik Gade, Hans Heide 
(H e id e -P e te rse n ) , E rik  S te n d e ru p  J e n s e n , Lis 
Lindstrøm (Ludvigsen), Hans Aksel Obling, Anna 
Elise Reppien (Lund), Agnete Thind-Andersen er 
afgået ved døden.
Kontaktperson: Helle Zerlang (16)
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Realister 1959 a
1. * Palle Bramming

Fuldmægtig 
Sønderportsgade 1
6760Ribe 75420108

2 . * Hanne Hansen (Jacobsen)
Sekretær 
Bakkevej 19
4773Stensved 72162329
hanne@stensvednet.dk

3. * Else Marie Hollensted (Hostrup)
Kontorass.
Brandsbjergvej 73
2600 (ilostrup 44911098
Erling.Hollensted@get2net.dk

4 . * ldaN ohns
Sekretær
Baggersgade 7B. 1. tv.
5800 Nyborg 
idda@mail.dk

5. * Niels J. Heide Petersen
Seminarieadj.
Høvænget 8
6760Ribe 75420842
heide@heidenet.com

6. * Annalise Blom Rasmussen (Blom)
Økonoma 
Stenstrupvej 5
4180Sorø 57849134

7. * Agnes Thyssen (Lassen)
Sygeplejerske 
Enggårdsvej 6, Nordby
6720 Fanø 75163321
thyssen@fanonet.dk

8. * Agnete Inger Marie Toft (Pedersen)
Sygeplejerske 
Bagsværdvej 133 E, st.th.
2800 Kongens Lyngby 
agnete.toft@oncable.dk

9. * Tyge Tygesen
Kontorchef
Rønnebærvej 27, Mejdal 
7500 Holstebro 
tyget@postl.dknet.dk

10. * Brita Buhi Voss (Møller)
Overlærer 
Søndre Banksti 2 
6720 Nordby Fanø 
poul.voss@fanonet.dk

11. * Poul Voss
Ingeniør
Søndre Banksti 2 
6720 Nordby Fanø 
poul.voss@fanonet.dk

12. Kirsten Marie Ebberfeld (Hansen)
Østparken 28
6840Oksbøl 50801091
ebberfeld@mail.dk

13. Ruth Jensen (Brammer)
Fritidspæd.
Hyacintvej26
8930 Randers NØ 86426924

14. Peter Chr. Vind Larsen 
Gårdejer
Åttevej 9, Bobøi
6683 Føvling 75398222
pcvlarsen@mail.dk

15. HelgaLaugesen (Jacobsen)
Hasselkær 70
6200Åbenrå 74685085
helau@os.dk

16. Mogens Løgstrup 
Kok
Øster Digetoft 2
6760Ribe 75445301

17. Hans Peter Pedersen 
RO.Box 240160 Ndola 
Zambia
pp@apostolic.dk

18. Finn Poulsen 
Kasserer 
Irisvej 34, Alslev
6800Varde 75269716

Bent Dahlgren, Anna Davidsen (Bjerregaard 
Jensen), Grete Have er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Brita Buhi Voss (10)

Realister 1959 b
1. * Birthe Christoffersen (Søndergaard)

Ørnevang 20,st.th.
3450 Allerød 48262508

2 . * Bent Julius
Tornskadevænget 20
6760Ribe 75422015
bent-j@stofanet.dk

3. * Erik Mengel (Christensen)
Ry vangs Allé 31
8240Risskov 86174010

4. * Viggo Jepsen Nielsen
Enøvej 6
6430 Nordborg 74453347

5. * Helge Tobiasen
Syrenvej 52
6500Vojens 74543085
tobiasen@c.dk

6. Anne Marie Ahkvit (Sørensen)
94 Durnam Road
Bromley Kent
England
+4414601383

7. Jørgen Andersen 
Vanggårdsvej 3, Mejlby
6660 Lintrup 74855013

8. Margrethe Brock
329E, Pebble Beach, Tempe 
Arizona 85 582, USA

45883425

97403911

75162236

75162236

mailto:hanne@stensvednet.dk
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226

9. Jonna Jensen (Nielsen)
Horsensvej 26
8940 Randers SV 86439658
jonnapov)@)ive.dk

10. [nger Jørgensen 
Bystævnevej 1
5750 Ringe 65982159

11. Lis Kongstein (Sørensen)
Fageriia 7A
N-0667 Osio
Norge +472681423
jkongst@broadpark.no

12. Thage Løbner 
Slussgatan 3 
S-31130 Malmö
Sverige 43332923
thagelobner@mail.dk

13. Else Margrethe Madsen (Hansen) 
Præstegårdsvej 31
6851Janderup 75259020

14. Birgit Madsen (Nissen)
Bygvænget 41
6040 Egtved 61283596
b-c-madsen@aaganet.dk

15. Ingrid Martens (Thind-Andersen)
Åstvej 27, Lindballe
7321 Gadbjerg

16. Karen Marie Nielsen 
Olav Kyrres Vei 5 E 
N-4643 Kristianssand
Norge +4738092867

Karen Christiansen (Hansen), Dorthe Platz 
(Jensen) er afgået ved døden.
Kontaktperson: Bent Julius (2)

4 5  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1964  k

1. * Hanne Lind Jørgensen (Andersen)
Overlærer 
Øsby Møllebjerg 12
6100 Haderslev 74584315
HanneLind.BjarkeBjerregaard@mail.tele.dk

2. * Søren Keldorff
Cand.psych.
Elmelunden 15
9260 Gistrup 98314387
soren@keldorff.org

3. * Else Ølgaard Michelsen (Johansen)
Priv.prakt. psykolog 
Elmevej 16
8240Risskov 86189999
jo@michelsen.mail.dk

4. * Bodil Nielsen
Bibliotekar 
Skoleparken 7, 2. th.
6705 Esbjerg 0  75142941
b.nielsen@youmail.dk

5. * Elin Post (Marthinsen)
Sognepræst 
Vesterby 3, Endelave
8700Horsens 75689052
elin.post@endelave.com

6. * Jette Simonsen (Danielsen)
Viceforstander 
Svinget 5 D
8530Hjortshøj 86100940
jettesimonsen@webspeed.dk

7. * Astrid Juhl Sloth
Lektor 
Havlitvej 4
8250Egå 86221181
ptasl@worldonline.dk

8. * Karen Vestergaard
Dania 4, 3.tv.
4700Næstved 55737730
kave@maill.stofanet.dk

9. * Mikael Kehler
Docent overlæge 
Musketorsgranden8 
S-22639 Lund 
Sverige
mikehler@glocalnet.net

10. Elsebeth Gottlieb (Lønborg)
Lektor
Sortedam Dossering 59F, 4. th 
2100KøbenhavnØ 
gottlieb@mail.tele.dk

11. Torben Kildemoes 
Byretsdommer 
Nedergade 51, 02 
5000 Odense C 
astridtorben@hotmail.com

12. Kirsten Fabricius Kofoed (Dejgaard)
Lærer
Zahrtmannsgade2,204
3700 Rønne 56958077

13. Lars Mathias Olesen 
Overlærer
Præsteager 5, Lisbjerg
8200ÅrhusN 61269386

14. Ove Cornelius Steen 
Indvandrerlærer 
Harebakkevej 24
4050 Skibby 47520205

15. Grete Elise Aaskov (Andreasen)
Overlærer
Dannebrogsgade 12A, 3.th.
8000ÅrhusC 86968136

Peder Raskmark er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Jette Simonsen (6)

Studenter 1964 ns
1. * Birthe Tang

Sølyst, Louisevej 100
8220 Brabrand 86253711

+4646188668

39623090

65912135

mailto:jkongst@broadpark.no
mailto:thagelobner@mail.dk
mailto:b-c-madsen@aaganet.dk
mailto:HanneLind.BjarkeBjerregaard@mail.tele.dk
mailto:soren@keldorff.org
mailto:jo@michelsen.mail.dk
mailto:b.nielsen@youmail.dk
mailto:elin.post@endelave.com
mailto:jettesimonsen@webspeed.dk
mailto:ptasl@worldonline.dk
mailto:kave@maill.stofanet.dk
mailto:mikehler@glocalnet.net
mailto:gottlieb@mail.tele.dk
mailto:astridtorben@hotmail.com
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2. * Else Margrethe Andersen (Nielsen)
Lektor
Ho!mehøj2
8270Højbjerg 86277808
else.m.andersen@viby-gym.dk

3. * Anne Marie Asmussen
Lektor 
Skovvej LA
2820Gentofte 39643990
annemarie@asmussenshop.dk

4. * Allan Brockhattingen
Læge
Industrivej 11
6310 Broager 74442979
abgeri@paradis.dk

5 . * Jytte Bruun
læktor
Elmevej 2, st. 0004
7600Struer 97852898

6. * Ida Kieruli Dahl
Lægesekretær 
Skåde Skovvej 41, st.th.
8270Højbjerg 40405340
ikd@webspeed.dk

7. * Karin Appel Frei (Henriksen)
Handelsskolelærer 
Jægerskoven 41
6520 Toftlund 25388990
kaf@toftlund.net

8. * Else Johanne Hansen (Gehrke)
Skolekons.
Ringvej 19, Stubbæk
6200Åbenrå 74613249
elsegehrke@mail.tele.dk

9 . * Jon Gadeberg Hansen
Lærer
Tunet6
8700 Horsens 75612773
jon_hansen@stofanehdk

10. * Grethe Hein
Cand.psych.
Overgaden Oven Vandet 102, l.tv. 
1415KøbenhavnK 26560771
grethehein@hotmail.com

11. * Inger Lauridsen (Vibe-Petersen)
Museumsinsp.
Skibbroen 11
6270Tønder 74720589
inla@museum-sonderjyIIand.dk

12. * Niels Jørn Thomsen
Læge 
Violvej 323
7800Skive 97526156
thomsen323@hotmail.com

13. Agnethe Antonius (Ladefoged)
Overlærer
Rugvangen 11
5450Otterup 64822391
antonius@oncable.dk

14. Jonna Seider Bitsch (Kristensen)
Lærer
Søndervang 46
6840Oksbøl 75271887
jonna_bitsch@yahoo.dk

15. Helle-Grete Dalsgaard 
Talepæd.
Tunet6
8700Horsens 75612773
he!le-grete@stofanetdk

16. Margrethe Grimseh! (Ravn)
Travel manager
Åtoften 82
2990Nivå 49147921
grimsehl@mail.tele.dk

17. Hanne Vesterholm Hansen (Jørgensen) 
Toftevej 55
6051Almind 75651441

18. Hans Iver Lund 
Læge
Drossetvej 7
6800Varde 75139300
else.holme@mail.dk

19. Eva Høyer Lægteskov (Jensen)
Lærer 
Kærvej 9 
7870 Roslev 
kurt@laegteskov.dk

20. Tove Paludan 
Adjunkt 
Clacksvej4 
2840 Holte 
tpaludan@privat.dk

21. Aase Rørdam 
Bibliotekar 
Ragnholdgade 42 
2100KøbenhavnØ 
bkb@gladsaxe.dk

22. Kirsten M Thorup (Ludvigsen)
Lærer
ErikEriksensgade4,2.tv.
2300KøbenhavnS 75299881
k.thorup@webspeed.dk

23. Ole Viuff 
Lærer
Holmegård, Baldersbækvej 7
6682Hovborg 29856174
oleviuff@privat.dk

Birgit Groes (Kjems Jacobsen), Bente Johnsen 
(Madsen), Birte Geding Larsen (Rasmussen) er 
afgået ved døden.
Kontaktperson: Jon Gadeberg Hansen (9)

Studenter 1964  ma
1. * Jens Fredslund 

Kgl. bygn.insp.
Bymarken 28 
4000 Roskilde

97571712

45421160

39202034

46373307

mailto:else.m.andersen@viby-gym.dk
mailto:annemarie@asmussenshop.dk
mailto:abgeri@paradis.dk
mailto:ikd@webspeed.dk
mailto:kaf@toftlund.net
mailto:elsegehrke@mail.tele.dk
mailto:grethehein@hotmail.com
mailto:inla@museum-sonderjyIIand.dk
mailto:thomsen323@hotmail.com
mailto:antonius@oncable.dk
mailto:jonna_bitsch@yahoo.dk
mailto:grimsehl@mail.tele.dk
mailto:else.holme@mail.dk
mailto:kurt@laegteskov.dk
mailto:tpaludan@privat.dk
mailto:bkb@gladsaxe.dk
mailto:k.thorup@webspeed.dk
mailto:oleviuff@privat.dk
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2. * Inge Lise Gad (Ågerup)
Nørrefennen 10 
6780 Skærbæk 
ote_gad@webspeed.dk

3 . * Erling Godsk Hansen
Fuidmægtig 
Vårkjærvej 10 
8260VibyJ 
egodsk@gmail.com

4. * Peter Korsgaard
Civilingeniør 
Smedestien 5, Ugeibølle 
8410 Rønde
peterkorsgaard@yahoo.dk

5. * Max Lykke Kristensen
Afd.leder 
Mariavænget 19 
5260 Odense S

6. * Jens Christian Lautrup Nielsen
Dyrlæge
Svingetl
6520 Toftlund
lautrupnielsen@vetnet.dk

7. * Hans Lolk
Ingeniør
Refshedevej 11, Darum 
6740 Bramming 
hlo@pti-as.dk

8. * Erling Møldrup (Pedersen)
Civ.ing.
Mølletoften7
7182 Bredsten
emp-privat@vip.cybercity.dk

9. * Bent Nielsen
Speciallæge 
Søndergade 15 
6823 Ansager 
benLnielsen@dadlnet.dk

10. * Martin Nansen Nielsen
Akad.ing.
Hjartbro Byvej 3 
6541 Bevtoft 
mani@ds-sm.dk

11. * Birgit Holm Petersson
Læge
Amalievej 11, sL
1875 Frederiksberg C
b.petersson@pubhealth.ku.dk

12. * Leif Runge Schmidt
Civ.ing., HD 
Sylvestervej 56 
6710 Esbjerg V 
es@arccon.dk

13. * Kjeld Lohmann Schøler
Landinsp.
Sprogøvej 27, st. th.
2000 Frederiksberg 
kls@ddl.org

74757130

86148388

87910591

66124412

74831956

75179084

14. * Svend Aage Sønderup
Revisor 
Bjergbyvej 33 
6000 Kolding
soenderup@revisor-kolding.dk

15. * Christen Sørensen
Professor 
Amalievej 11 
1875 Frederiksberg C 
chr@sam.sdu.dk

16. * Tage Michaelsen
Pens. Service Chief 
Avenida ricardo Lyon 880, Dept. 705 
Santiago
Chile +5623437242
tagemichaelsen@terra.cl

17. Jørgen Gade 
Adjunkt
Dyrehavevej 105
6000 Kolding 75539986
joergengade@stofanetdk

18. Ole Holt 
Lupinvej 10
6670Holsted 75392330

19. Henning Thiim 
Advokat 
Forsythiavej 15
6740 Bramming 75172003
h_thim@webspeed.dk 

Kontaktperson: Christen Sørensen (15)

75532848

60112119

75881634

75296905

74514172

33215074

75158500

38878187

Studenter 1964 mb
1. * Ole Elmose

Cand.mag.
Esby Strandvej 1
8420Knebel 87257940

2. * Ole Kromann Hansen
Overlæge
Rouloen20
8250 Egå 86222119
olekh@dadlnet.dk

3. * Ebba Hjorth (Hansen)
Mag.art.
Kastanjevej 13, st.
1876FrederiksbergC 33220422
eh@dsl.dk

4 . * Bent Jensen
Pensionist 
Nørregade 5, l.tv.
6070 Christiansfeld 30205573
bentjensen@christiansfeld.tv

5. * Ole Keller
Prof., dr.scient.
Blegdalsparken 34
9000 Ålborg 98181387

6. * Ramund Kværnø
Sognepræst 
Præstegårdsstræde 6
4892 Kettinge 54864066

mailto:ote_gad@webspeed.dk
mailto:egodsk@gmail.com
mailto:peterkorsgaard@yahoo.dk
mailto:lautrupnielsen@vetnet.dk
mailto:hlo@pti-as.dk
mailto:emp-privat@vip.cybercity.dk
mailto:benLnielsen@dadlnet.dk
mailto:mani@ds-sm.dk
mailto:b.petersson@pubhealth.ku.dk
mailto:es@arccon.dk
mailto:kls@ddl.org
mailto:soenderup@revisor-kolding.dk
mailto:chr@sam.sdu.dk
mailto:tagemichaelsen@terra.cl
mailto:h_thim@webspeed.dk
mailto:olekh@dadlnet.dk
mailto:eh@dsl.dk
mailto:bentjensen@christiansfeld.tv
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7. * Steen Livbjerg
Civ.ing.
Jonstruphøj 11
3500 Værløse 44655580

8. * Henrik Hjorth Madsen
Læge
Faksinge by 1
4720Præstø 39633576
hjm@dadinet.dk

9. * Bent Østerborg (Nieisen)
Landsdommer
Klokkerfaidet 51, Hasie
8210ÅrhusV 39293133

10. Hans Chr. Buchhoit 
Cand.scient.
Sivsangervej 16
8220 Brabrand 86252935

11. Børge Hansen 
Lektor 
Toftevej 55
6051Aimind 75561441
BH@kolding-gym.dk

12. HansJørgenHansen 
Lektor 
Amagervej 8
9460Brovst 98236324

13. Merete Hune (Dahi Jeppesen)
Lægesekr.
Vestervoid 26
6800Varde 75223315

14. Finn Janstrup 
Læge
Bjæikevangen 2B
2800 Lyngby 45870940

15. Mogens Kjær 
Viceforstander 
Åbakken 27, Beliinge
5250 Odense SV 65963030

16. Jørn Blomgren Knudsen 
Sem.iektor 
Præstekravevej 34
8541 Skødstrup 22983944

17. Frode Dahierup Poulsen 
Lektor
Dalsagervej 24
8250 Egå 86224110

18. Eva Hess Søgaard-Andersen (Larsen) 
Programmør
Nøddehøj 256 
2990 Nivå

19. Preben Steen Woithers 
Meibyesvej 8
5230 Odense M 
51166264

Nieis Kjær er afgået ved døden.
Kontaktperson: Ole Kromann Hansen (2)

Realister 1964
1. * Annette Byskov (Fog-Poulsen)

sundhedsplejerske 
Frydsvej 28
8700Horsens 75617424
annette-byskov@stofanet.dk

2. * Lisbet Bocker (Nieisen)
Børnehaveleder 
Sjøstrupvej 3, Gisium
9600Aars 98656263

3. * Edith O. Hansen (Ebbesen)
Digevangsvej 20
8600 Silkeborg 86836266

4. * Birgitte Kromann Hansen
Ergoterapeut 
Krimpendam 8
7500Holstebro 97421508
percr@herning.dk

5. * Troels Heide
Indkøbschef 
Strandvejen 16 C, st.tv.
2100KøbenhavnØ 39274105

6. * Benny Maeda (Rechnagei)
Algade 64, Frifeit
6780 Skærbæk 74757193

7. Erik Munch Andersen 
Hovedgaden 14
4050Skibby 40916420

8. Peter Bergmann 
peter@riadifoulki.com 
Adressen ubekendt

9. Jonna Bjørnholt (Christiansen)
Overlærer
Harespringet 11
2400KøbenhavnNV 38282244

10. Ragna Stenrøjl Bleeg (Kristiansen) 
Børnehavelærer
Juvrevej95
6792Rømø 74755424

11. Tove Friis 
Overass.
Hansjacobsvej 5
6760Ribe 75423851

12. FinnHollænder 
Grafiker
Sejerøgade5,st.tv.
8000ÅrhusC 86199307

13. JensChr.StenderupJensen 
Disponent
Danmarksgade 55 C, 1.
9900 Frederikshavn 98422690

14. Jens Kongsdal Jensen 
Ballebovej 9
8732Hovedgård 40423387

15. Susanne Edelberg Muldvad 
Varming Vesterby 9 
6760 Ribe
sumu@esbkomm.dk

75441177

mailto:hjm@dadinet.dk
mailto:BH@kolding-gym.dk
mailto:annette-byskov@stofanet.dk
mailto:percr@herning.dk
mailto:peter@riadifoulki.com
mailto:sumu@esbkomm.dk
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16. Gurli Nielsen (Olsen)
Pi-fuldmægtig
Ndr. Ringgade 28, 2.th.
4200Slagelse 58535568
gn@spartrelleborg.dk

17. Ann Nørrestrand 
Bogholder 
Ryesgade75,st.tv
2100KøbenhavnØ 38890607
an004@FOA.DK

18. Mogens H. Pedersen 
Solution Architect 
1233 BrooMeld Dr.
Longmont Colorado 80501-6704
USA +13037728334
mogens.pedersen@comcast.net

19. Kathrine E. Schulz (Bennedsen) 
ln Der Stieg 31
D-41379 Brüggen
Tyskland +492163950960
schulz@scandinavian-team.de

20. Oda Schüler (Ebsen)
Sygeplejerske 
Spandetvej 30
6760Ribe 74867286

21. Hans Erik Sørensen 
Salgsingeniør 
Søndermarksvej 8, Arnum
6510Gram 74826138

22. Bodil Thomsen 
Kontorass.
Tørresager ]
6760Ribe 75422472

23. Finn Vesterlund 
Stevneskowej 8
5700 Svendborg 62222014
veslyn@mail.dk

Jens Verner Bak, Ole Schørring er afgået ved 
døden.
Kontaktperson: Susanne Edelberg Muldvad (15)

5. * Mari-Ann Friis 
Strandgårdsvej 21 
2690 Karlslunde 46155458

6. * Henning Gade 
Jægersborgvej 62A 
2800 Kgs. Lyngby 45870013

7. * Helen Haxbøl (Mikkelsen) 
Læge
Hornbækvej 410 
3080Tikøb 49758030

8. * Hans Kjær Jensen 
Lærer
Buntmagertoften 5 
6710 Esbjerg V 20646628

9. * Karen Lolk 
Lærer
Hovslundvej 45 
6230 Rødekro 
karen_lolk@msn.com

73820059

10. * Helle Spange Mortensen (Christensen)
Lektor
Elleparken 10
8520 Lystrup 86221938 
hm@roende-gym.dk

11. * Eliabeth Sydenham (Ottesen) 
Cand.mag.
Rønne Allé 6, st. th.
3450 Allerød 
sydenham@mail.dk

48171796

12. * Mette van der Heijden (Smidt)
3 Waterside Gardens, Wallington
P016 8SD Fareham, Hants
England +441329289116

13. Søren S.J. Christensen 
Marselisborg Allé 12, 5.
8000 Århus C

14. Nina Barbou De Places (Nielsen)
Soc.rådg.
Egholmvej 40
2720Vanløse 38742154

40  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1909 a

1. * Lisbeth Baggesen (Posselt)
Harkenvej 108, Rakkeby 
9800 Hjørring

2. * Flemming Burgdorf
Præst
Rodals Bakke 1 
7700 Thisted

3. * Jørgen Zeuthen Engraf
Cand.mag.
Elmevej 1
3600 Frederikssund 
j.engraf@tdcadsl.dk

4. * Lene Fogtmann
Lærer
Kornblomstvej 7 
8450 Hammel

15. Britta Hansen (Ebbesen) 
Ukendt

16. Vibeke Ishøj 
Havnebyvej 69, Kongsmark 
6792 Rømø

17. Vibeke Ladefoged Knudsen 
Cand.mag.
Rugårdsvej 731 
5462 Morud

18. Holger K. Nielsen 
MF
Christen Bergs Allé 20 
2500 Valby

19. Dorthe Petersen 
Lærer 
Slotsvej 40 
29938040

20. Trine Ravn (Vejbæk Nielsen) 
Egholmvej 55
4913 Horslunde

98998278

97974014

46733185

86963203

74756555

65965045

36452235

6510 Gram

54935300

mailto:gn@spartrelleborg.dk
mailto:an004@FOA.DK
mailto:mogens.pedersen@comcast.net
mailto:schulz@scandinavian-team.de
mailto:veslyn@mail.dk
mailto:karen_lolk@msn.com
mailto:hm@roende-gym.dk
mailto:sydenham@mail.dk
mailto:j.engraf@tdcadsl.dk
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21. Kirsten Aailing (Andersen)
Cand.mag.
Nakskowej 61
2500Valby 36441789

Kontaktperson: Helle Spange Mortensen (10)

Studenter 1969 b
1. * Kirsten Doiierup (Dons)

Sundhedspiejerske 
Tranehøjen 82, Dyrup
5250OdenseSV 66174913
kdoiierup@maii.teie.dk

2. * Kirsten Fog
Laborant
Set. Laurentii Gade 25
6760Ribe 75411676

3. * Hanne B. Eimeiund Gam (Andersen)
Udd.pianl.
A L Drewsens Vej 10, 2.th.
2100KøbenhavnØ 35552507
hangam@um.dk

4. * Nits Krag Møtier
Lektor
Lyøvej 79, Starup
6100Haderslev 74529454
nkm@nkm.dk

5. * Eiisabeth Nymann (Bruun)
Lærer
Kiøvervej6
9440Åbybro 98241583
keidnymann@maii.teie.dk

6. * Jens Martin Risom
Lektor
Højtoftevej35
6700Esbjerg 75139406
famrisom@post.teie.dk

7. * Torben Timmerby
Edb-operatør
Fiensborg Landevej 24, Søgård
6200Åbenrå 73687171
torbentimmerby@bbsyd.dk

8. * Tove Tranberg-Hansen
Lærer
Mønstedsvej 53
2670Greve 43907835
ttsk@maii.teie.dk

9. * Esther Katrine Uhrenhoit
Skatterevisor 
Moesgårdsvej 17
8270Højbjerg 86274757
esther.uhrenholt@gmaii.com

10. * Jonna Vejrup
Lærer
Mulvadvej20
6740 Bramming 75172319
vejrupnielsen@maii.dk

11. Anna Andresen (Lauridsen)
Lærer
Tjørnebakken 31
6510Gram 74822046
anna.andresen@privahdk

12. Nieis Henning Brønnum 
Præst, cand.theoi.
Vaiiøvejl9
2700 Brønshøj 38605017
nhb@km.dk

13. Jens A. Enemark 
Cand.mag.
Hoofdstraatll,
NL-9801 Bs Zuidhorn
Holiand +31594503207
j.enemark@wxs.ni

14. Elisabeth Gregersen 
Lærer
Dyrehavevej 16
7182Bredsten 75883708
iisbeth.gregersen2@skoiekom.dk

15. Tove Husted (Nieisen)
Lærer
Bjerget7
5672Broby 62632475
tovehusted@yahoo.dk

16. Hans E. Ishøy 
Soc.pæd./-rådg.
Frue Kirkeplads 1, 3,1
8000ÅrhusC 50117393
hans.e@ishoy.dk

17. Lone Jensen 
Cand.mag.
Pinksterbioemstraat 4 
NL-1817 CD Alkmar
Hoitand +31725156071
ionejensen@pinksterbioem.myweb.ni

18. Etien Margrethe Jørgensen 
Lærer
Vestergade 33
7500Holstebro 97429630
eiienmaj@postl.teie.dk

19. Henny Schmidt (Hansen)
Lærer
Skyttevej 104
6760Ribe 26718175
schmidt.ribe@stofenet.dk

20. Aase Schmidt 
Cand.psyk.
Enghaven 5
5500Middeifart 64406065

21. Hans Peter Søgård 
Syrenvej 27
6740 Bramming 75172392
khsoegaard@hotmaii.dk

22. Birgit Werge (Schjødt-Rasmussen) 
Fysioterapeut 
Lodbrogsvejl4
8660 Skanderborg 86572278
werge@privat.dk

Kirsten Kottai Larsen er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Nils Krag Møiier (4)

mailto:kdoiierup@maii.teie.dk
mailto:hangam@um.dk
mailto:nkm@nkm.dk
mailto:keidnymann@maii.teie.dk
mailto:famrisom@post.teie.dk
mailto:torbentimmerby@bbsyd.dk
mailto:ttsk@maii.teie.dk
mailto:esther.uhrenholt@gmaii.com
mailto:vejrupnielsen@maii.dk
mailto:nhb@km.dk
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mailto:tovehusted@yahoo.dk
mailto:hans.e@ishoy.dk
mailto:ionejensen@pinksterbioem.myweb.ni
mailto:eiienmaj@postl.teie.dk
mailto:schmidt.ribe@stofenet.dk
mailto:khsoegaard@hotmaii.dk
mailto:werge@privat.dk
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Studenter 1969 m it
1. *LisAbi]dtrup

Lærer
Teglgårdsvej 843, st. tv.
3050 Humlebæk 49190601
Lis. Abildtrup 1 @skolekom.dk

2. * Gunnar Lose
Prof., dr.med.
Magiemosevej 52
2920Charlottenlund 39628338

3. * Johanne Lyngbye (Nielsen)
Lektor
Gunilshøjvej 235 
8600 Silkeborg
johannelyngbye@hotmail.com

4. * Gunner Jermiin Nielsen
Lektor
Sandmarken 26, Askov 
6600 Vejen
gunner.j.nielsen@tdcadsl.dk

5. * Anders Ravn
Bibliotekar
Frederiksborggade 31, 4.tv.
1360 København K 
ar@dbc.dk

6. * Dorrit Skygebjerg
Lærer
Rytterkær 17, Herringløse 
4000Roskilde 46769625

7. * Flemming Tang
Akad.ing.
Gammel Kongevej 25, 3. tv.
1610 København V

8. * Jens Bach Jepsen
Morteveien 67 
N-4085 Hundsvåg 
Norge 
jbj@lyse.net

9. Sigurd Dalsgaard 
Lærer
Præstegårdsvejål 
8320 Mårslet 
sigurd2002@hotmail.com

10. Jørgen Kolling Dam 
Konsulent 
Solbærhaven 138 
8520 Lystrup 
jorn.k.dam@gsk.com

11. Niels Harpøth
Tandlæge 
Blumenstrasse 9 
D-25557 Hanerau-Hadermarchen 
Tyskland +4948722361

12. Bent Kjær 
Lærer
Engparken2C
8362Hørning
29884726
Bent.Kjaer@skolekom.dk

61671857

+4751547044

86293260

98315734

75362929

33321085

Birthe Ladefoged 
Lægesekretær 
Smedsbovagen 33 
S-55308 Jonkobing 
Sverige +4636184670
Frede Levring 
Civ.ing.
Store Mølle Vej 5, 3.th. 
2300 København S 
fl@levring.dk

32963545

Jørgen Nielsen 
Lærer
Riddermandsvej 15 
6760 Ribe 75423115
Gorm Pedersen 
lbsgårdenll4 
4000 Roskilde 46353707
Vera Petersen 
Fuldmægtig 
Nimbusparkenl3.4.tv. 
2000 Frederiksberg 
vera.petersen@adr.dk

22641044

Flemming Søndergaard 
Ejendomsmægler 
Frejasvej 47 
6000 Kolding 
fls@nybolig.dk

75580211

Kontaktperson: Gunner Jermiin Nielsen (4)

StudenterL969m fy
1. * Kirsten Beier

Afd.sygeplejerske 
Eginsgade 5
3700Rønne 56482597

2. * Lisbeth Callø (Schmidt)
Lærer
Bevtoftgårdvej 2
6541 Bevtoft 74514280

3. * Gunnar Grue-Sørensen
Civ.ing.
Thyrasvej 3
4000Roskilde 46323504

4 * Helga Hansen (Nielsen)
Programmør 
Nøddehegnet 5
8220 Brabrand 86251749

5. * Anders J. Klingenberg
Afd.ing.
Mørkhøj Bygade 2
2860 Søborg 39678891

6 . * Peder Høy Kristensen
Sognepræst
Kirkegade 81, Hjordkær
6230Rødekro 74666623
phisk@mail.dk

7. * Hans Otto Lindskov (Christiansen)
Læge
Solbærvej 6
8920RandersNV 86401079
ho_lindskov@mail.dk

mailto:johannelyngbye@hotmail.com
mailto:gunner.j.nielsen@tdcadsl.dk
mailto:ar@dbc.dk
mailto:jbj@lyse.net
mailto:sigurd2002@hotmail.com
mailto:jorn.k.dam@gsk.com
mailto:Bent.Kjaer@skolekom.dk
mailto:fl@levring.dk
mailto:vera.petersen@adr.dk
mailto:fls@nybolig.dk
mailto:phisk@mail.dk
mailto:ho_lindskov@mail.dk
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DBS - 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 ti! 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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8. * Vera Friis Petersen (Lund)
Programmør
Fåborgvej4
6000Koiding 75538945

9. * Jens Kristian Petersen
Landinsp.
Fåborgvej4
6000 Koiding 75538945
jkp@privat.dk

10. Peter Bramming-Madsen (Pedersen)
Lærer
Hovedgaden 96
6720 Fanø 97887255

11. Otto Fogtmann 
Cand.oecon.
Viivordevej 9
2920 Chariotteniund 39645001

12. Erik Madsen 
Mag.art.
NautrupMølievej26
7870 Roslev 97592643

13. Hans Jørgen Nieisen 
Civ.ing.
719 KPN Tower, 9th. Fioor (Zone C&D)
RAMAIX Road Bangkapi Huaykwang
Bangkok 10310
Thailand

14. Nis Jørn Obling 
Læge
Glenshøjparken 20
5620 Glamsbjerg 64723327

15. Hans Martin Petersen 
Læge
Stenløkke 49
6400 Sønderborg 74486615

16. Birgit Schmidt 
Ukendt

17. Mette Winther 
Landskabsark.
Højbjerg Vang 42
2840Holte 45424908

Stig Jensen er afgået ved døden.
Kontaktperson: Jens Kristian Petersen (9)

Realister 1969
1. * Jens Henry Bondesen

Specialarbejder
Obbekjærvejl4
6760Ribe 75441191
bondesenw22@mail.dk

2. * Knud Rosenstand
Broager 16
6760 Ribe 51502673
knud.rosenstand@skolekom.dk

3. * Kirsten Marie Aarhus (Pedersen)
Smedevej 6, Tobøl
6683Føvling 75398313
kisaarhus@hotmail.com

4. Birte Carstensen (Keller) 
Åsen 4
6715 Esbjerg 75167314

5. Morten Danckert 
V. Vedstedvej 137
6760 Ribe
drt@maill.stofanet.dk

75422519

6. Ole Hald
Set. Gertrudsvej 25
6800 Varde 
ole.hald@mail.dk

75264302

7. Ellen Birgitte Kalff (Andersen) 
Koldingvej 105
6760 Ribe 75437012

8. Verner Koop 
Skelagervej 253
8200 Arhus N 
verner@koop.dk

86109598

9. Oluf Kølpin Ravn 
Maglegårdsallé 123 2.tv.
2860 Søborg 
olufk.ravn@gmail.com

39646949

10. Helene Ottesen 
Ligustervangen 92
3450 Allerød 
hottesen@csc.com

48177240

Torben Elmstrøm, Aksel Sørensen Kjeldbjerg, 
Dorte Thomsen (Dahlgren) er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Kirsten Marie Aarhus (3)

35  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1974a

1. * Astrid Bergmann
Jordbrugstekniker 
Tyttebærvænget 2
5856 Ryslinge 62671359
a.bergmann@privat.dk

2. * Margrethe Engraf
Soc.rådg.
Tibbevangen 3
3060 Espergærde 49132066
margretheengraf@mail.dk

3. * Finn Antin Jørgensen
Lærer
Hegelundsvej 1 A, 6760 Ribe 75410097

4. * Annalise Nielsen
Korrespondent 
Byggebjerg 22
6534 Agerskov 74833721
annaln@dbmail.dk

5. * Bente Nielsen
Lærer
Løjt Søndervang 22
6200 Åbenrå 74617870
bente.nielsen@skolekom.dk

6. * Mona Birk Pedersen
Lærer
Midtfenner 12 
6760 Ribe
midtfennerl2@stofanet.dk

60922466

mailto:jkp@privat.dk
mailto:bondesenw22@mail.dk
mailto:knud.rosenstand@skolekom.dk
mailto:kisaarhus@hotmail.com
mailto:drt@maill.stofanet.dk
mailto:ole.hald@mail.dk
mailto:verner@koop.dk
mailto:olufk.ravn@gmail.com
mailto:hottesen@csc.com
mailto:a.bergmann@privat.dk
mailto:margretheengraf@mail.dk
mailto:annaln@dbmail.dk
mailto:bente.nielsen@skolekom.dk
mailto:midtfennerl2@stofanet.dk
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7. * Bodil Moltesen Ravn
Brumleby 176 
2100KøbenhavnØ 
bmol_r@post.tele.dk

8. * Ulla Skjærlund
Hirsevangen 15 
8200 Århus N
ulla.skjaerlund@skolekom.dk

9. * Inge Tribler
Journalist
Sjællandsgade 18 st.
8000 Århus C 
intrib@stofanet.dk

10. Carl Christian Berndsen 
Lærer
Seminarievej 24
6760Ribe 75424763

11. Henrik Demant 
Lærer
Østervang 96 
3400 Hillerød 
hd@kildegaard.dk

12. Susanne Schmidt Hansen 
Ulricksallel27 
6270 Tønder 
27sha@hk.dk

13. Tove Knudsen 
Cand.mag.
Nyelandsvej 11, 2. mi.
2000 Frederiksberg 38878692 8.
toveknudsen@hotmail.com

14. Sine Kristensen 
Lærer
Spillebjergvej 18 sttv.
6760 Ribe
detnytternoget@mail.dk

15. Anne Birgitte Levisen Knudsen 
Sygeplejerske 
Ødsted Skovvej 10 
7100 Vejle
ABLevisen@hotmail.com

16. Elin Primdahl (Damm)
Lægesekr.
Nordre Landevej 25 
6270 Tønder 74725025 11.
elin.primdahl@shs.regionsyddanmark.dk

17. Sys (Maria C. Søs) Rahbek 
Årkitekt 
Ahornparken 28
2970 Hørsholm 45868595 12.
sysmariarahbek@yahoo.dk 

Gerda Gregersen er afgået ved døden.
Kontaktperson: Astrid Bergmann (1)

Studenter 1974 b
1. * Jens N. Gade 

Rektor
Astronom Hansensgade 2
6270 Tønder 75676303
JG@toender-gym.dk

2 . * Ulla Jakobsen
Sygeplejerske
Matrosvænget 110, Hjerting
6710 Esbjerg V 75461722
ujak@esenet.dk

3. * Karen Mogensen (Damkjær Sørensen)
Bambushøjen 7
8800Viborg 86673487
j-k.mogensen@mail-telia.dk

4. * Birthe Rasmussen (Christoffersen)
Rejsebureaukonsulent 
Klosterparken 46
2680 Solrød Strand 56140540
nuller@privat.dk

5. * Vibeke Lundblad Simonsen (Thomsen)
Korrespondent 
Figenlunden 7
8960 Randers SØ 86176900
vltlund@yahoo.dk

6. Bente Kruuse Bruun 
Lærer
Darumvej 74A
6740 Bramming 75173195
bente.k.bruun@skolekom.dk 
Adda Burgwald 
Assistancekoordinator 
Thyrasgade 4.3-408
2200 København N 23705512
burgwalda@gmail.com 
Kirsten Blom Hansen 
Lærer
Vesterbyvej 17, Vilslev 
6771 Gredstedbro 
k.blom@pc.dk 
Knud Iversen 
Anlægsgartner 
Strovågen 50 
S-291 95 Fårlov 
Sverige 
LarsKrøgholt 
cand.phil.
Knud Hansensvej 12, 2.tv.
6000 Kolding 
lkrogholt@gmail.com
Hanne Hess Larsen 
Bibliotekar 
Emdrupvænge 130
2100 København 0  39299120
hala02@frederiksberg.dk 
Lillian Lund 
Soc.rådg.
Nørregade 93
6270 Tønder 74724929
LL@toender.dk
Selma Puggaard Lund 
Afdelingsleder 
Gravsgade 3 
6760 Ribe 
51264463
puggard@stofanet.dk

35382747

86162658

25468816

40563372

74750414 7.

23469453 9.

75865869 10.

75431552

+464474123

50473645

mailto:bmol_r@post.tele.dk
mailto:ulla.skjaerlund@skolekom.dk
mailto:intrib@stofanet.dk
mailto:hd@kildegaard.dk
mailto:27sha@hk.dk
mailto:toveknudsen@hotmail.com
mailto:detnytternoget@mail.dk
mailto:ABLevisen@hotmail.com
mailto:elin.primdahl@shs.regionsyddanmark.dk
mailto:sysmariarahbek@yahoo.dk
mailto:JG@toender-gym.dk
mailto:ujak@esenet.dk
mailto:j-k.mogensen@mail-telia.dk
mailto:nuller@privat.dk
mailto:vltlund@yahoo.dk
mailto:bente.k.bruun@skolekom.dk
mailto:burgwalda@gmail.com
mailto:k.blom@pc.dk
mailto:lkrogholt@gmail.com
mailto:hala02@frederiksberg.dk
mailto:LL@toender.dk
mailto:puggard@stofanet.dk
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14. Verner Mikkelsen 
managingconsuitant 
Hoisteinsgade 27, 2. ty.
2100KøbenhavnØ 32108908
vernerejstrup.mikkeisen@paconsulting.com

15. Hanne Fail Nielsen 
Journalist 
Ternevej 24
2000Frederiksberg 38345272

16. Knud Pedersen 
Vicepresident 
Boserupvej 104
3050Humlebæk 49)92301
knud3050@gmail.com

17. Lene Klindt Sølbeck 
Lærer
Vestergade 30
6771 Gredstedbro 75431757
soelbeck@post6.tele.dk 

Kontaktperson: Jens N. Gade (1)

Studenter 1974  c
1. * Herluf Forchhammer

Gymnasielærer
Kraka, Højskolevej 19, Vallekilde
4534 Hørve 59640242

2. * Henriette Jørgensen
Lærer
Rygbjergvej 10
7183 Randbøl 75883706

3. * Ulla Beyer Lauridsen (Beyer)
Korrespondent 
Hvidehus 23
6580 Vamdrup 75582524
hvidehus23@stofanet.dk

4. * Bjarne Mortensen
Flyveleder 
Ndr. Strandvej 39
2791 Dragør 28579091
annrub@tdcadsl.dk

5. * Elisabeth E. Nystad
Magister 
Egegade 3,1. tv.
2200KøbenhavnN 35397207
enystad@hotmail.com

6. * Else Marie Pedersen (Petersen)
Sekretær 
Kærvej 4, Malt
6600Vejen 75381513
elsemarie26@gmail.com

7. * Birgit V. Sivertsen (Vestergaard-Jensen)
Cand.jur.
Syrenparken 41
6760 Ribe 75424114
sivert46@hotmail.com

8. * Jytte E.M. Trans-Olesen (Trans)
Lærer
Lundvadvej 7, Obbekjær
6760 Ribe 75423441
bojto@os.dk

9. * Niels T. Weber (Sørensen)
Magister
Sadolinsgade44
5230OdenseM 66143050
nw@galnet.dk

10. Thorkil Brandt 
Lærer
Tindbæk Byvej 30
8920 Randers NV 87508040

11. Ellen Christensen 
Gymnasielærer
Aksel Heides Gade 4, 5.th.
2300KøbenhavnS 33313194
ellenchristensen@mail.tele.dk

12. Hans Martin Gaardhus 
Konsulent
Jernaldervej 259 B, 1. tv.
8210ÅrhusV 86244131
hmg@dk.ibm.com

13. Gitte Dagmer Hansen (Thiel)
Lægesekr., kirkesanger 
Gastrupvej 10, Langetved
6630Rødding 74847905
gdthiel@dbmail.dk

14. Anne Marie Juhl 
Soc.rådg.
Filstruplund 27
5683Hårby 64731018

15. Bertha Meredith (juhl)
Sygeplejerske
24 Auldstreet 
Dunidin 
New Zealand

16. Bjarne Toft 
DLF-konsulent 
Engdraget 75
6760 Ribe 75422810
bjarne.toft@stofanet.dk 

Kontaktperson: Jytte Trans-Olesen (8)

Studenter 1974 mix
1. * Jens-Erik Ankjær (Sørensen)

ITchef 
Nyborgvej 7
7160 Tørring 75805338
jea@maxit.dk

2. * Christian B. Hansen
Organist 
Kirkegade 69
6700 Esbjerg 75450595
organist@varde-kirke.dk

3. * Vagn Juhl Jensen
Læge
Paghs Alle 5
6705 Esbjerg 0  7519021
vimjuhljensen@jensen.mail.dk

4 . * Henning Juel
Lærer
Vester Vedsted Byvej 23
6760 Ribe 75445665
losice@c.dk

mailto:vernerejstrup.mikkeisen@paconsulting.com
mailto:knud3050@gmail.com
mailto:soelbeck@post6.tele.dk
mailto:hvidehus23@stofanet.dk
mailto:annrub@tdcadsl.dk
mailto:enystad@hotmail.com
mailto:elsemarie26@gmail.com
mailto:sivert46@hotmail.com
mailto:bojto@os.dk
mailto:nw@galnet.dk
mailto:ellenchristensen@mail.tele.dk
mailto:hmg@dk.ibm.com
mailto:gdthiel@dbmail.dk
mailto:bjarne.toft@stofanet.dk
mailto:jea@maxit.dk
mailto:organist@varde-kirke.dk
mailto:vimjuhljensen@jensen.mail.dk
mailto:losice@c.dk
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5. * Bent Larsen
Programmør 
Syrenparken 29
6760 Ribe 75423392

6. * Jørgen Møiier
Lærer
Gi. Grænsevej 15, Roager
6760 Ribe 75443336
jl@moiier.maii.dk

7. * inger Rasmussen (Cari)
Hospitaisiab.
Engdraget 55
6760 Ribe 75421619

8. * Eva Thomsen
Programmør 
Sophus Faicks Alie 38
2791 Dragør 32942375
eth@edbgruppen.dk

9. Aiice Baden (Christensen)
Bioanalytiker 
Høikenvej 35, Spottrup
8300 0dder 86557177
abaden@iive.dk

10. Per Ciausen 
Lektor
Vojensvej 4, 3.tv.
2610 Rødovre 38718125
pc@johannesskoien.dk

11. Aksei Peder Hjuier 
Toftkærvej 10
8464Galten 86950023
aph@ats.dk

12. Anders N. Lautitzen 
ingeniør 
Eiiebrinken 127
8520Lystrup 86227560
anders@iauritzenmaii.dk

13. Dorrith Nieisen (Larsen)
Strandbygade 8, 6.sal nr. 37
6700Esbjerg 75181357
da@esenet.dk

14. Johan Jørgen Nissen 
Konsulent, Ph.D.
Valirid Brodds Vag 53 
S-16571 Hassetby
Sverige +468893598
johan.nissen@teiia.com

15. Finn Albert Petersen 
Dyrlæge 
Nyrupvej 58
5620 Giamsbjerg 64451930

16. Helga Kærbye Petersen 
Designer 
Weysesgade 34
2100KøbenhavnØ 39291036
hkk@dkds.dk

17. Anne-Grethe Prinds 
EDB-assistent 
Møiiebakken32 
6500 Vojens

18. Hans Hedegaard Rasmussen 
Lærer
Postvænget 12
6510Gram 75885525
hans.h.rasmussen@skoiekom.dk

19. Tage M. Søndergaard 
Revisor
Hasievangsvej 14 D
8210ÅrhusV 86752630
soendergaards@maii.dk

20. Werner Zickert Sørensen 
EDB-assistent 
Dragonvej 16
6270 Tønder 74721134
wzs54@hotmail.com

21. Aage Thomsen 
iT-konsulent 
Mågevej 9
8382 Hinnerup 86911575
athom@post.teie.dk

22. Martin Lundgaard Thysen 
Cand agro
Østerbyvej 4
æooskjern 26336397
mlt@skjern-net.dk

Jacob Jørgensen er afgået ved døden. 
Kontaktperson: Vagn Juhl Jensen (3)

Studenter 1974 mfy
1. *Gjeriuf Hansen

Agronom
Gastrupvej 10, Langetved
6630 Rødding 74847905
gdthiei@dbmaii.dk

2. * Jesper Knudsen
Maskinmester
Husmandsgyden 4, Brobyværk
5672 Broby 62632333
knudsen.jesper@gmaii.com

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

4. * Hans Thuesen Madsen
Journaiist 
Vestervej 6, Stiiiing
8660 Skanderborg 86572730
hans.thuesen@jp.dk

5. * Doris M. Pouisen (Kamedula)
Tværsigvej54
6740 Bramming 75172705
doris.kameduia.pouisen@skoiekom.dk

6. Else Aiexanderson (Bruun)
Laborant
Odenvågen 6
S-310 80 Hyitebruk, Sverige +4634571905
else.bruunaiexandersson@sturarenso.com

74542689

mailto:jl@moiier.maii.dk
mailto:eth@edbgruppen.dk
mailto:abaden@iive.dk
mailto:pc@johannesskoien.dk
mailto:aph@ats.dk
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mailto:da@esenet.dk
mailto:johan.nissen@teiia.com
mailto:hkk@dkds.dk
mailto:hans.h.rasmussen@skoiekom.dk
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mailto:wzs54@hotmail.com
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mailto:doris.kameduia.pouisen@skoiekom.dk
mailto:else.bruunaiexandersson@sturarenso.com
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7. Lene Beck 
2175 N 55th St.
Milwaukee W1 53208
USA +14148731219
skuech@wi.rr.com

8. Niels Esbjerg 
Lektor 
Knoes 23
D-24864 Brodersby 
Tyskland
nieisesbjerg@hotmaii.com

9. Lone Gladbo 
Kulturdirektør 
Høstvej 13 
2800 Kgs. Lyngby 
lg@gentofte.dk

10. Bente S. Hausted (Schmidt)
Læge
Snareager 4 
7120 Vejle 0  
hausted@dadlnet.dk

11. Gunnar Jensen 
Skoleinsp.
Parkvej 7, Visby 
6261 Bredebro 74783558
gj@toender.dk

12. Hanne Pedersen 
Sygeplejerske 
Guldagervej 33
2720Vanløse 38717169
lundpedersen@privat.dk

13. Frede Møldrup Petersen 
1504 Thurber Street 
VA-20170 Herndon
USA +17037879211
fpetersen@aol.com

14. Birte Ried-Larsen (Rasmussen) 
Sundhedsplejerske
T. Tonnesensvej
6740 Bramming 75101547
ried@webspeed.dk

15. Mogens Hansen Schmidt 
Sneppevænget 16 
6760 Ribe

16. Grethe Thomsen 
Socialrådgiver 
Lundgårdsvej 36 
8270 Højbjerg 
futmut@stofanet.dk

17. Nis Øllgaard 
Arkitekt 
Præstehaven 23 
8210 Århus V 
no@grissit.dk

Kontaktperson: Doris M. Pouisen (5)

30  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1979 a

1. * Agnete Smidt Bonnesen
Nørremark 3, Kær 
6400 Sønderborg

2. * Lene Schuldt Jensen
Willemoesgade 35, 3. th.
2100KøbenhavnØ

3. * Kirsten Lorenzen (Nissen)
Granlien, Folevej 20, Fole 
6510 Gram

4 . * Hanna Madsen (Mortensen)
Lintrupvej 26 
6660 Lintrup

5 . * Lisa M. Slot
3520 N.W. 37th Ave 
32605 Gainsville.Fl 
USA
dansklis@bellsouth.net

6. Mette M. Agerbæk
Stenosgade 8 
5230 Odense 66149682
mma@tdcadsl.dk

7. Tora Agnete Broberg (Bencard) 
Jægersborggade 29, l.th.
2200KøbenhavnN 26446807

8. Holger Torsten Dahl 
Hegnskrogen 20
2800 Lyngby 45936760

9. Dorte Thysen Fogtmann 
GI. Søstvej 142 
6200 Åbenrå

10. Hans Gade 
Dyrhøj 37 
6300 Gråsten 
hansga@mail.dk

11. Anne-MarieGrøhn 
Socialrådgiver 
Sviegade 1 st.tv.
6760 Ribe 
ranglemor@sol.dk

12. Hans Ole Hansen 
Kyndbyvej 52 
3630 Jægerspris

13. Marianne Holst (Brandt)
Elverdalsvej 51 
8270 Højbjerg 86275539

14. Anne Marie Kurstein Jensen 
Festival Koordinator 
Nørrebrogade 36, 3.
2200KøbenhavnN 35353588
kurstein@dfi.dk

15. Per Jensen 
Wintherhuder Weg 6, 14.
D-22085 Hamburg 
Tyskland

+494622180715

45881120

75815350

75420779

27145854

86155582

74430144

35421213

74821582

74855315

+13523364499

74628229

74468252

75437510

47521136

+49402205399

mailto:skuech@wi.rr.com
mailto:nieisesbjerg@hotmaii.com
mailto:lg@gentofte.dk
mailto:hausted@dadlnet.dk
mailto:gj@toender.dk
mailto:lundpedersen@privat.dk
mailto:fpetersen@aol.com
mailto:ried@webspeed.dk
mailto:futmut@stofanet.dk
mailto:no@grissit.dk
mailto:dansklis@bellsouth.net
mailto:mma@tdcadsl.dk
mailto:hansga@mail.dk
mailto:ranglemor@sol.dk
mailto:kurstein@dfi.dk
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16. Annemarie Lund 
Sognepræst 
Kornvænget 2
3400Hil!erød 48265330
alu@km.dk

17. Ketty Nordestgaard (Callesen)
Hyldevang 15
7323 Give 75735995

Kontaktperson: Mette M. Agerbæk (6)

Studenter 1979 b
1. * Jan Sievert Asmussen

Kålundsvej33A
3520Farum 44950115

2. * Leif Holm (Thomsen)
Materialist
Hoptrup Kirkeby 15, Hoptrup 
6100Haderslev 20169931

3. * Stella Husted Krogager (Christensen)
Caroline Amalievej 74
2800 Lyngby 45885172
shkr@lundbeck.dk

4. * Jens Axel Kruchov
GI. Tingvej 8
9600Års 98622282
sjak.aars@privat.dk

5. * Anne Marie Madsen
Udsigtsvej 22
6510Gram 74821658

6. * Birgitte Bruun Nielsen
Vestergade 84, 4. tv.
8000 Århus C 86182373

7. Anne Birgitte Andersen 
Parkvej 14
6510 Gram 74823043

8. Karin Bak 
Ukendt

9. Inge Graves Christensen 
Biolog
Lystrupmindevej 26
8654 Bryrup 75757610
igc@vejleamt.dk

10. Kirsten Dyhrberg Cornett 
Violvej 28
3500 Værløse 22480452
kco@novonordisk.com

11. Grethe Lund Hausted 
Folevej 14
6510 Gram 74820501

15. Conny Velbæk Kristiansen 
Glibstrupvej 26
6600 Vejen 75588286

16. Tinne Hillgaard Pedersen 
Brejningvej 4
6971 Spjald 97381068

17. Astrid Dalsgaard Pedersen 
Fortstien 10
2880 Bagsværd 44449568

18. Lars Petersen 
Alstedvej 6A
2700 Brønshøj 38280701

19. Annette Steensbeck 
Favrdalen 83
6100 Haderslev 74528353

20. Anne Andrea Søndergaard 
Vandværksvej 7
6340 Kruså 74608391
anne_per@mail.tele.dk

21. Pia Werborg 
Skovbogade 10
6000 Kolding 75540934

Kontaktperson: Jens Axel Kruchov (4)

S tu d en ter l9 7 9 x
1. * Annelise Boysen

Ingeniør, Conseiller 
Ambassaden i Lusaka, c/o 
Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2 
1448 København K 22272196
anneliseboysen@yahoo.com

2. * Henrik Breum
Bauer Landstrasse 82 
D-24939 Flensborg
Tyskland +4946144807
breum@t-online.de

3. * Hans Pahus Holst
Mælkehatten 5, Tornbjerg
5220 Odense Sø 65930116
famholst@adslhome.dk

4. * Per Bjørn Føge Jensen
Slotsvej 30
2920 Charlottenlund 36950305
per@foege.dk

5. * Anne Bodil Roager Jensen (Roager)
Folkeskolelærer 
Loddet 20, Skærbæk
7000 Fredericia 7551 3059
abc-jensen@maii.tele.dk

12. Jette Lene Kjeldsen (Jensen)
Mågevej 23
8240 Risskov 86179085

13. Marianne Volkert Kostopoulos 
Ukendt

14. Marianne Geil Kristensen 
Viadukten 12
6740 Bramming 75102270

6. * Jacob Kjær Larsen
Havbrovej 71, Havbrogårde
9600 Års 98664288
jij@post8.tele.dk

7. * Anne Marie Oksen
Højsgårds Alle 29 
2900 Hellerup 
39665323
oksen@webspeed.dk

mailto:alu@km.dk
mailto:shkr@lundbeck.dk
mailto:sjak.aars@privat.dk
mailto:igc@vejleamt.dk
mailto:kco@novonordisk.com
mailto:anne_per@mail.tele.dk
mailto:anneliseboysen@yahoo.com
mailto:breum@t-online.de
mailto:famholst@adslhome.dk
mailto:per@foege.dk
mailto:abc-jensen@maii.tele.dk
mailto:jij@post8.tele.dk
mailto:oksen@webspeed.dk
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8. * Peter Staal
Strandvejen 221A, 1. tv.
2900Hel!erup 39619639
peter.staal@mail.dk

9. Jørgen Hoist 
Mintebjergvej 8
6470Sydals 74416004

10. Lone Lundgaard Klemmensen 
Ribevej 61, Egebæk-Hviding
6760Ribe 75443555
loneklemmensen@hotmail.com

11. LarsMøllgaard 
Damvej 10 
6760 Ribe
lars.mollgaard@nordea.dk

12. Susanne Nemes 
Carstensgade 20,1.
6270Tønder

13. Erik Eybye Rattenborg 
Skovbovej 22, Røkkendal 
9500 Hobro
erik.rattenborg@mail.dk

14. PalleRom 
Højelsevej 33A, SL Salby 
4600 Køge 
palle@bog6nke.dk

15. Ryan Rosenberg 
Sandvejen 36 
3050 Humlebæk 
rr@rosenberg-ottosen.dk

Kontaktperson: Anne Marie Oksen (7)

Studenter 1979 y
Lars Ebbesen 
Helgesvej 29 
4200 Slagelse 
d011e@post7.tele.dk

58500825

EjgilFogh 
Orevej 3 
5400 Bogense 
ejgH.fogh@maiI.dk

64442107

Finn Hjerrild (Nielsen) 
Clematisvænget 8 
5550 Langeskov 
hjerrildneldeborg@stofanet.dk

65383514

Hans Christian Hoeck 
Klinikchef Ph.D 
Jernbanegade 21, 2. th. 
9000 Ålborg 
hans@hoeck.as

98183618

Hans Jørgen Jensen 
Favrdalen 83 
6100 Haderslev 
stensbeck-jensen@post.tele.dk

74528353

Annette Kjær (Christensen) 
Blommevænget 19 
6600 Vejen
blommel9@vejen-net.dk

75360376

75424433

74720956

96729911

56215177

49177500

7. * Jens Kristoffer Nielsen
Nyelandsvej 71, l.tv
2000 Frederiksberg 38887702
jenskn@hotmail.com

8. * Lars Luk Nielsen
Dybbølsten 16, Dybbøl
6400Sønderborg 74486119
lluk@sauer-danfoss.com

9. * Ulla Sundgaard Reimer
Cand. scient, san 
Solvej 21
7120VejleØ 75711227
solvej21 @stofanet.dk

10. Lars Bernbom 
Møllehaven 23
6530Nordborg 74491715

11. Claus Lindholt Hansen 
Sneppevej5
7600 Struer 97840550
claus.l.hansen@ericsson.com

12. Ole Harbo 
Ringgade 21 
6500 Vojens

13. Mads (Asmind) Hjuler 
Hørdumsgade34 
5000 Odense C

14. Jan Maxwell Nørgaard 
Enemærket 9 
8240 Risskov
jan.maxgaard@dadlnet.dk

15. Vibeke Riis 
Åttevej 7 
6683Føvling
kulmbach@postll.tele.dk 

Kontaktperson: Lars Luk Nielsen (8)

2 5  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1984 a

1. * Lisbet Andersen
Hummeltoftevej 73 
2830 Virum 45851113
lisbet@bornholdt.dk

2. * Torben Bramming
Puggaardsgade 3
6760Ribe 75425900
tbramming@stofanet.dk

3. * Birgitte Skovmand Bruun
Sadolinsgadell4D
5230OdenseM 66142032
birgitte-bruun@vinens-verden.dk

4. * Karen Marie Bruun
Østergade 25
5874Hesselager 62251313
kmb@hesselagermail.dk

5. * Anna-Pia Højlund
Dyssebakken 90
6500 Vojens 74543295
anna-pia@post.tele.dk

20610328

66137506

86216051

75398353

mailto:peter.staal@mail.dk
mailto:loneklemmensen@hotmail.com
mailto:lars.mollgaard@nordea.dk
mailto:erik.rattenborg@mail.dk
mailto:palle@bog6nke.dk
mailto:rr@rosenberg-ottosen.dk
mailto:d011e@post7.tele.dk
mailto:ejgH.fogh@maiI.dk
mailto:hjerrildneldeborg@stofanet.dk
mailto:hans@hoeck.as
mailto:stensbeck-jensen@post.tele.dk
mailto:blommel9@vejen-net.dk
mailto:jenskn@hotmail.com
mailto:lluk@sauer-danfoss.com
mailto:claus.l.hansen@ericsson.com
mailto:jan.maxgaard@dadlnet.dk
mailto:kulmbach@postll.tele.dk
mailto:lisbet@bornholdt.dk
mailto:tbramming@stofanet.dk
mailto:birgitte-bruun@vinens-verden.dk
mailto:kmb@hesselagermail.dk
mailto:anna-pia@post.tele.dk
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6 . * Bjarke Henning Jensen
Præstegården, Østergade 11 
6440 Augustenborg 74471601
bjesyd@statsforvaitning.dk

7. * Henriette Quebec
Civiiingeniør 
Hoiiænderdybet4,5tv
2300KøbenhavnS 25125275
h.quebec@webspeed.dk

8. Gitte Baggersgård Andersen (Petersen)
Lærer
Kristiansdals Aiié 105
5250OdenseSV 66172315
gbal05@stofanet.dk

9. Kirsten Tjørnelund Arnaa (Elbæk)
Frydeniundsvej 102 
2950 Vedbæk
kirsten.arnaa@rh.regionh.dk

10. Karin Manich Bech 
Jægersborg Alle 75, st.
2920 Chariotteniund 
kam@ap.dk

11. Susanne Broch (Holm Lauritsen)
Jupitervej 37, Alslev 
6800 Varde 
broch4@mail.dk

12. Pernille Clemmensen 
Rødegårdsvej 28, 1.
5000 0dense 31501350
mail.pernille@gmail.com

13. Randi Bak Fischer-Nielsen (Andersen)
Bibliotekar 
Damhusvej 75
5000 0denseC 63123340
randi@Bscher-nielsen.dk

14. Anne Lise Hald (Jørgensen)
Heeringvej 4 
4690 Haslev 
alh@alhdesign.dk

15. Nikolaj Hansen 
Vangevej 7, Askov 
6600 Vejen
dirigenthansen@hotmail.com

16. Anne Katrine Hohn
Syrenhaven 10 
3450Allerød 39202886 6.*

17. Christel Juhl 
Collenbachstrasse 35 
D-40476 Düsseldorf
Tyskland +492113830120
christeljuhl@googlemail.com

18. Marie Krarup Møller (Krarup)
Lektor
Küchlersgade 35,1.
1774KøbenhavnV 22513702
mariameller@hotmail.com

19. Agnes Fall Nielsen 
Blomstergangen 23
6771 Gredstedbro 75431972

20. Helle Nordstrand (Christiansen)
Rugårdsvej 840
5471Veflinge 64842233
hh.nordstrand@mail.dk

21. Torben Ohlsen 
Nørreled 16
6731Tiæreborg 75174888
to@bergfurniture.dk

22. Helle Raaberg 
Schumannstrasse 140 
A-4030Linz
Østrig +43732301100
helle.raaberg@utanet.at

23. Lotte Timmermann 
Fænø Kalwej 4, Skærbæk
7000 Fredericia 39693031
lotte.timmermann@gmail.com 

Kontaktperson: Lisbet Andersen (1)

S tu d en ter l9 8 4 b
1. * Birgit Juul Christensen (Andersen)

Sygeplejerske 
Plougstrupvej 61
6771 Gredstedbro 75435258
birgit@juul.mail.dk

2. * Hanne Krag Fugleholm (ingvardsen)
Cand.jur.
Holmegårdsvej 30
2920 Chariotteniund 39969697
fugleholm@mail.dk

3. * Bente Warming Hansen (Jensen)
Fuldmægtig
Bakkedraget 44, V. Nebel
6040Egtved 75553721
warming@jensen.mail.dk

4. * Gunvor Jenner Jensen (Christensen)
Revisor
Overholm 60, Hatting
8700 Horsens 75653543
jenner.jensen@hotmail.com

5. * Heidi Kummerfeldt 
Lektor, cand.mag.
Kronosvej 110 
9210 Ålborg SØ 
heikum@city.dk 
Heile Salling (Andersen)
HR Consultant 
Sjælsø Vænge 16 
3460 Birkerød 
helle.salling@oce.com

7. * Peter Søborg
Museumsgade 6, st.
8000 Århus C

8. * Hanne Fischer Sørensen
HR-chef
MartensensAlle9,st.
1828FrederiksbergC 
Bscher.soerensen@hotmail.com

45663696

39634239

75269497

56398919

86192094

98147378

3056 9146

40275223

33263373

mailto:bjesyd@statsforvaitning.dk
mailto:h.quebec@webspeed.dk
mailto:gbal05@stofanet.dk
mailto:kirsten.arnaa@rh.regionh.dk
mailto:kam@ap.dk
mailto:broch4@mail.dk
mailto:mail.pernille@gmail.com
mailto:randi@Bscher-nielsen.dk
mailto:alh@alhdesign.dk
mailto:dirigenthansen@hotmail.com
mailto:christeljuhl@googlemail.com
mailto:mariameller@hotmail.com
mailto:hh.nordstrand@mail.dk
mailto:to@bergfurniture.dk
mailto:helle.raaberg@utanet.at
mailto:lotte.timmermann@gmail.com
mailto:birgit@juul.mail.dk
mailto:fugleholm@mail.dk
mailto:warming@jensen.mail.dk
mailto:jenner.jensen@hotmail.com
mailto:heikum@city.dk
mailto:helle.salling@oce.com
mailto:Bscher.soerensen@hotmail.com
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9. Saskia C. Forsdahl Andersen 
Lergravsvej 29, 2. tv.
2300KøbenhavnS 32584573

10. Conny Bau Backmann 
Tatepædagog 
Hutvej 4
8320 Mårstet 86299097

11. Anede Braae 
Korrespondent 
Gk Ålborgvej 23
6092Sdr.Stenderup 75571346
strandbybraae@mail.dk

12. Lone Bækhøj (Jensen)
Frisør, zoneterapeut 
Untrupvej 33
6660 Lintrup 74855215
ibtb@dbmaii.dk

13. Lene Christiansen 
Korrespondent 
Tvedvangen 70
2730 Heriev 44915254
hiidebrandt@tdc.adsl.dk

14. Vibeke Donark-Jensen 
Maskinoperatør 
Manøgade 5
6700 Esbjerg 26700302

15. Mette Gleason (Hansen)
Lærer
5655 Coachwood Trail, Colorado Springs
Coiorado 80919
USA
metteco@q.com

16. inge Margrethe Green (Thyssen)
Laborant
Syrenvej 11 B
6760 Ribe 75446262
inge.green@maii.stofanet.dk

17. Jesper Meyer 
Juridisk oversætter 
25, Rue Paul Henkes 
D1710 Luxembourg
Luxembourg +352431181

18. Gitte Nissen (Kragh)
Butiksassistent 
Nedervejen 20
6760 Ribe 75441388
jannissen@mail.dk

19. Bjarne Rom 
Chefkonsulent 
Biskop Svanes Vej 68 B
3460Birkerød 45821140
bjarne.rom@tdcadsl.dk

20. Tine Dorthea Skov 
Lærer
Jomsborgvej 23, 3. th.
2900 Hellerup 
39620481

21. Dorete Simonsen Svarrer (Simonsen)
Lærer
Kongeåvej43
6771 Gredstedbro 75432940
dbsvarrer@maii.dk

22. Pia Vejrup 
Rideskoleejer 
Hesteløkken 2
6510Gram 74820954
piavejrup@yahoo.dk

23. Tina Y. Vogelius (Rasmussen) 
Marketingsmedarb./sekretær 
Mølletjorden 59
4320 Lejre 46482880
tv@roskildemediecenter.dk

24. Jan Witzel (Pedersen)
Implementation Manager 
Møilerjorden 51
4320 Lejre 43421929
janwitzei@hotmail.com

25. Vibeke Østergaard 
Ukendt

Kontaktpersoner: Hanne Krag Fugleholm (2) og 
Anette Braae (11)

Studenter 1984 x
1. * Birgitte Braae Andresen (Braae)

Miljøtekniker 
Drenderupvej 23
6580 Vamdrup 75598581
bian@kolding.dk

2. * Kirsten Bollmann
Dybbølparken 2 D
6400 Sønderborg 74487447
kirsten.bollmann@mail.dk

3. * Finn Jensen
Ulstrup Skovvej 3
8860 Ulstrup 74491597
finn@srd-vinge.info

4. * Conni Gaarde Pedersen
Lærer
Tagensvej 104, st.th.
2200 København N 35831121
conniped@o6r.dk

5. Conny Bjerg Appel (Jensen)
Arnumvej 47 
6760 Ribe
famappel@privat.dk

6. Hans Jørgen Bodelsen 
Stålmosevej 1 
4000 Roskilde 
hjbodelsen@yahoo.dk

7. Thomas Bregnbaiie 
Rønbjergvej 30 
8240 Risskov 
tb@dmu.dk

8. Henrik Bruun 
Strandbakken 37 
3600 Frederikssund 
kaptainbruun@mail.dk

9. Jens Peter Heilmann 
Havbiolog + SW-udvikler 
Søvej 6
3480 Fredensborg 48476037
jh@aqua.dtu.dk

74826434

33256830

86209563

47361760

mailto:strandbybraae@mail.dk
mailto:ibtb@dbmaii.dk
mailto:hiidebrandt@tdc.adsl.dk
mailto:metteco@q.com
mailto:inge.green@maii.stofanet.dk
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mailto:piavejrup@yahoo.dk
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mailto:janwitzei@hotmail.com
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mailto:famappel@privat.dk
mailto:hjbodelsen@yahoo.dk
mailto:tb@dmu.dk
mailto:kaptainbruun@mail.dk
mailto:jh@aqua.dtu.dk
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10. Lisbeth Holst 
Cand.merc.jur.
Byløkken 18
8240Risskov 86217920
g@it.dk

11. Hanne Aschov Kristensen (Sørensen)
Jens Kusks Vej 21
6730 Tjæreborg 75176068
henrikdk@esenet.dk

12. Vinie Dam Larsen (Andersen)
Fanningers Atté 2
6760Ribe 75420910
vadstrup-larsen@mail.dk

13. BetinaMauritsen 
Lægesekr.
Vestergade 29 
6230 Rødekro 
b_mauritsen@hs.sja.dk

14. Henriette Beck Møller 
Dyrlæge 
Hjejlevej 71 
7451 Sunds 
henroes@mail.dk

15. Eigil Rosager Poulsen 
Østerbrogade 29, 3. th.
2100KøbenhavnØ 35388603
eigil.rosager@gmail.dk

16. Karsten Poulsen 
Skowænget 14A
2970 Hørsholm 45161214
kpo@newmail.dk

17. Jette Sangild (Bruhn-Pedersen) 
Skelskovbakken 6 
5690 Tommerup 
sangild@familie.tele.dk

18. EikeStubsgaard 
Balagervej 38 
8260 Viby J 
freeman@anarki.dk

19. Kristian Østergaard-Nielsen
Svenstrupvej 28 
5260OdenseS 66151547
kristian@mikrov.dk

Kontaktperson: Conni Gaarde Pedersen (4)

Studenter 1984 y
1. * Lotte Beck

Vestervang 5, iejl. 511
8000ÅrhusC 86199779
marius5@webspeed.dk

2. * Karina Christiansen
Ristoften 3, Ledøje
2765Smørum 44641602
karina.christiansen@dk.ul.com

3. * Niels Peder Hansen
Steen Blichers vej 2
7500Holstebro 97411650
lenefonager@vip.cybercity.dk

4. * Chresten Haugaard (Christensen)
Tremhøjevej 36
6731 Tjæreborg 75176917
ch@logv.dk

5 . * Per Fisher Mikkelsen
Arkitekt
Tretommervej 25
8240Risskov 86170231
pfm@arkitema.dk

6. * Jens Holger Nielsen
CEO Samskip Multimodal 
Container Logistics 
4-6 Zijdeweg 
NL-2244 BG Wassenaar 
Holland +31707786749
jens.nielsen@alumni.insead.edu
Kjeld Bundgaard Olesen 
Project Manager 
Avenue Jules César 82 B 
1150 Brussels
Belgien +4525597743
kbo@aalborg.be

8. * Jim Hagemann Snabe (Sørensen)
Vermehrensvej 15
2930 Klampenborg 39301208
hagemann.snabe@mac.com

9. * Glenn Stougaard
Syrenparken, Syrenvej 18A Nord 
7080 Børkop

10. * Hans Roust Thysen
Lyøvej 16
8370 Hadsten 86658615
hrt@landscentret.dk

11. * Ulla Wolf
Tværsigvej 6 B
6740 Bramming 75172517
wolf-nielsen@post.tele.dk

12. Jan Andersen
Jakob Dannefærds Vej 2, 4.th. 
1973FrederiksbergC 32580408
ja@rysensteen.dk

13. Anne Heilmann Ejlsted (Heilmann) 
Tryggevældevej 75
2700 Brønshøj 38748027
ahe@ready.dk

14. Mette Geil 
Kirkebakken 2
6630 Rødding 74841117
mettegeil@dbmail.dk

15. Allan Kristian Hansen 
Bredgade 95
7250 Hejnsvig 
75336007
ahhejnsvig@mail.dk

16. Charlotte Larsen 
Duevej 12
6000 Kolding 
75535238
briancharlotte@post.tele.dk

22364060 7.*

97102995

64762403

86147807
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mailto:briancharlotte@post.tele.dk


244

17. Peder Oksen 
Viborggade2,3.th.
2100KøbenhavnØ 
oksen@ruc.dk

18. Turi Heisselberg Pedersen 
Falstervej 4 B, 1. tv.
2000 Frederiksberg 38103012
turi.heisselberg@maii.dk

19. Anne-Mette Rytter (Petersen) 
Skovboulevarden 7
8870 Langå 86469003
mp-rytter@mail.dk

20. EllenStenderup 
Mallinggaardsvej 3
8340Malling 86192029
ellesten@rm.dk 

Kontaktperson: Ulla Wolf (11)

Studenter 1984 z
1. * Anette Lind Astrup

Presales Manager
Råhøjvænget 18, Stavtrup
8260 Viby J 86285960
ala@ccieurope.com

2. * Malene Bendix
Redaktør 
Tølløsevej 25
4330 Hvalsø 44440990
malene@skoven-i-skolen.dk

3. * Michael Bock
Direktør
16, Avenue de Foix 
F-11500 Quillan
Frankrig +33468206200
mb@rapidionline.com

4. * Jesper Vind Jensen
Journalist 
Strandbovej 8
2650 Hvidovre 22522216
jvj@weekendavisen.dk

5. * Jørn Thyssen Pedersen
Salgskonsulent 
Syrenparken 7
6760 Ribe 75422527
jtp7@stofanet.dk

6. * Jan-Henrik Wienke
Acc.Manager 
Flinthøjen 59
8382 Hinnerup 86985949
jan-henrik@wienke.dk

7. Trine Weje Andersen (Weje)
AC-Fuldmægtig 
Rugmarken 86
8520 Lystrup 86224048
twa@viauc.dk

8. Ulla Becker (Ravn Hermansen) 
Niedergeilbach Bergstrasse 5 
D-66453 Gersheim
Tyskland +4968435471
ullaravn@gmx.de

Annette Eigaard 
Landskabsarkitekt 
Randersgade 41, 4. tv.
2100KøbenhavnØ 33124446
aei@dn.dk

10. Annemarie Fog 
Sygeplejerske 
Sandgaden 16, Darum
6740 Bramming 75179246
fogu2@mail.dk

11. Gitte Kloppenborg 
Pædagog
Sietholmsvej 9, Pederstrup
8300 Odder 87480606
damgaard@post.tele.dk

12. Kim A. Kristensen 
Prod.planlægger 
Langsigparken 40
6740 Bramming 75101728
kljse@webspeed.dk

13. Lene Marie Kristensen (Sørensen)
Tandlæge
Langsigparken 40
6740 Bramming 75101728
kljse@webspeed.dk

14. Pernille Kastel 
Adjunkt, ph.d.
Randersgade 27, 2.mf.
2100 København 0  26258388
pern@life.ku.dk

15. Kent Nybo Mølsted 
Kemiingeniør 
Tjørnelundsalle 32
2500 Valby 36172210
kemq@novozymes.com

16. Conny Maxwell Nørgaard 
Kunstmaler
Løvet Møllevej 4
8654 Bryrup 60173621
conny.maxwell@jubii.dk

17. Claus Skytt Pedersen 
Programmør 
Ørstedsvej 17
6760 Ribe 75410211
claus.skytt@gmail.com

18. Lene Dalsgaard Pedersen 
Sygeplejerske 
Storegade 82
6560 Sommersted 74505071

19. Anette Skov Romdal (Skov)
Sygeplejerske 
Trepkasgade 4, 1. mf.
2100 København 0  23393137
romdal3@hotmail.com

20. Marianne Kjær Schmidt 
Sygeplejerske 
LyngtoA 10, Hviding
6760 Ribe 75445916
marianne@kjaer.mail.dk

9.

35421665
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21. Niels-Peter Sølbeck Skov 
Linjeleder
Åbenråvej 8, Brændstrup 
6630 Rødding 74820201
skovl@o6r.dk

22. Ghita Honoré Steensen 
Nøråvej 1 
6740 Bramming 
stald.granly@jubii.dk

23. Randi Taylor (Mouritsen)
Jurist
26 Maclachlan Street 
ACT2611 Holder 
Australien
randipaul@dodo.com.au

24. Marianne Termansen
Laborant 
Løvet Møllevej 4 
8654 Bryrup 22774533
g8mrt@danisco.dk

Kontaktperson: Jesper Vind Jensen (4)

75102009

+61262874757

2 0  ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1989 a

1. * Kamilla Blom
Sanddalsvænget 14
5700Svendborg 62201984

2. * Henrik Lundtofte
Arkivleder 
Højvangs Parkvej 1
6700 Esbjerg 32553004
hln@hsb.dk

3. * Vibeke Ohrt Johansen)
Kand. 61.1 engelsk 
Bygglovsgränden 4 
226 47 Lund 
Sverige 
yjjv@spray.se

4. * Johanne Nicole Prahl
Hattensens Alle 24, st.tv.
2000 Frederiksberg C

5. * Susan Schmidt
Næsbyvej 33 
8270 Højbjerg

6. * Anna Vind
Kjærstrupvej 66 
2500 Valby 
av@teol.ku.dk

7. Betina Djupnes Fuglkjaer
GI. Darumvej 6 
6760 Bramming 75179975

8. Lene Frees 
Castbergsvej 20 A
2500Valby 27141361

9. Bjarne Hell 
Skydebanegade 25, 3.tv 
1709 København V

+46 46 143055

22860931

86181585

33794041

10. John Jensen 
Afdelingsleder 
Fasanvej 11 
6500 Vojens 
joch@mail.dk

11. KimKleener 
Ukendt

12. Birte Kreie 
Tordenskjoldgade 36, 4. th.
8200 Århus N

13. Rebecca la Cour 
Vald. Sejrs Alle 12 
6760 Ribe

14. Jane Larsen 
Ukendt

15. Lilian Schmidt Larsen 
Ukendt

16. Charlotte Lyst 
Vesterled 73
6851 Janderup Vestj. 
charlotte.lyst@get2net.dk

17. Anette Majholm 
Alsgade 10, 3. th. 
1764KøbenhavnV

18. Marie-Louise Moltke-Leth 
Lerbækvej 21
8240 Risskov

19. ChristinaMøUerJensen 
Nordre Digevej 62, st.th.
2300 Københavns

20. Jette Lamberth Nielsen 
Willingrott
D-48157 Mtinster 
Tyskland
jette.nielsen@gmx.de

21. Irene Plats 
Bybækvej 10 
7120 Vejle 0

22. KennethBeriPloug 
Myggenæsgade 3, 4., 0002 
2300 København S

23. Thomas P. Præstegaard 
Ørestads Boulevard 57C, 141 
2300 København S 
thomas@priestyard.dk

24. Flemming P. Rasmussen 
Heidefeld 2 
D-24999Wees 
Tyskland 
ras22@foni.net

25. Despoina Heidi Sandvej (Knudsen) 
Voddergårdvej 2
6510 Gram

Kontaktperson: Henrik Lundtofte (2)

22765274

86164246

23705714

31618747

33223266

86214322

35811828

41122272

23234288

27626866

36963473
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Studenter 1989 b
1. * Anne Elisabeth Bjerrum 

Ægirsgade 74, st.th. 
2200KøbenhavnN 
annebjerrum@hotmail.com

35850234

2. * Anette Lisbeth Knudsen 
Langsigparken 20 
6740 Bramming

3. Lene Spang Dyhrberg (Spang Mortensen)
Bøgehaven 32 
3500 Værløse 44480648
lenespang@sol.dk

4. Helene Kirstine Græsdal 
Damsbrovej 52 
8382 Hinnerup 86189826
helene.k.g.thomsen@marselisborg-gym.dk

5. Susanne Jeisberg 
Slotsvej 33, 6510 Gram 
sanne@slotsvej33.dk

74820118

6. Helena Melberg (Andersen) 
Kildedalen 30
3400 Hillerød 40814249

7. Katrine Winkel Holm (Krarup) 
Kløvervænget 26 
4690 Haslev 
jwh@dadlnet.dk

36448841

Kontaktperson: Claus W. Nyboe, (z, nr. 2)

Studenter 1989 x
1. * Dorthe Støjer Jørgensen (Hansen) 

Hovedvejen 31, Kærbøiiing 
6780 Skærbæk 74753304
djtraening@mail.dk

2. * Jesper Lauridsen
Søndre Ringgade 9, 5. tv. 
8000 Århus C 32144210
lauridsen.jesper@gmail.com

3. * Ulla Friis Madsen 
Magisterparken 145, 2. 
9000 Ålborg 98780420

4. * Vibeke Stavnager Fløe Musaeus (Fløe)
Damgårdsvej 28
8660 Skanderborg
vibeke.musaeus@post.cybercity.dk

86570494

5. * Janne Mathilde Roager 
Endrupvej 23 
6760 Ribe
janneroager@email.dk

75446685

6. Mads Jacob Andersen 
Skådehøjen 34 
8270 Højbjerg 
majan@sol.dk

86180493

7. Aase Brink 
Ahornvej 9 
6270 Tønder 
fmp@bbsyd.dk

74726553

8. Peter Ritzau Ejgaard 
Tølløsevej 16 
3430 Hvalsø 35434205
peigaard@hotmail.com

10.

li.

12.

Peter Gram 
Møgelmosevej 25C
6630Rødding 74842627
gram.peter@gmail.com
Michael Hammel
Vilhelm Thomsens Allé 7, 2. th.
2500 Valby 28723366
michael@bitland.dk
Kari Holm Hansen (Jensen)
Vibyvej 26B
5580Nr.Aaby 22187241
kari.hotml@skoiekom.dk
Bettina Hvingei 
Fynsgade 10, 4.th.
8000ArhusC 61674345
bettinagh@hotmail.com

13. Karin Bejer Jessen 
Vifdam 47
6000Kolding 75526498
kbj@uniquefurniture.dk

14. Inge Marie Jochimsen 
Viborgvej 99
8766 Nr. Snede 76870707
hpo@skovdyrkerne.dk

15. Søren Ejnar Jønsson 
Mølievang 6
8831 Løgstrup 61679031
soj@kreamedie.dk

16. Vibeke Bjerrum Jørgensen (Hansen) 
Bjerrumvej2
6760Ribe 75410824
vibsebj@hotmail.com

17. Astrid Lindeloff Knudsen (Lindeloff)
Roarsvej 36, st. tv.
2000 Frederiksberg 78784068
astrid_iindeloff@hotmaii.com

18. Tina Lægård (Jensen)
Grønvang 8
7100 Vejle 20670125
tina.laegaard.lundkvist@skolekom.dk

19. Henriette Spang Sørensen (Christiansen) 
Rosenparken 2
6740 Bramming 75101251
hp@sport.dk

20. Jesper Runge Sørensen 
Bjørnstorp Torg 303 
S-240 13 Genarp
Sverige +4640482640
jesper@gyllenkrok.nu

21. Søren Ventzei Vejrup 
Baistrupvej 33
4100 Ringsted 57610007
svejrup@hotmail.com

22. Signe Vorting (Steffensen)
Frigrunden 7
6270 Tønder 
74723969
signe@loegumklosterfriskole.dk 

Kontaktperson: Vibeke Stavnager Fløe Musaeus (4)
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g g Studenter 1989 y H H H B
i. * Poul Peter Gad 

Vangsbovej 2, Brøns
6780 Skærbæk 74753797

2. * Kirsten Hjortlund (Sandholt) 
Arnumvej 11, Arrild
6520 Toftlund 74834197

3. * Bjarke Poulsen 
Ladegårdsvej 14
7182 Bredsten 
fuglholt@pc.dk

75884511

4. * Bjarne Aagaard 
Høgevej 37, 4. th.
8210 Århus V 
bjarneaagaard@yahoo.dk

86171611

5. * Bo Thøger Grønborg Sørensen 
Dipl.-Ing 
Bachstrasse 24 
49377 Vechta
Tyskland +494441919226 
bo@sorensweb.de

6. Tove H. Andersen 
Uglevej 11
6950 Ringkøbing 97325949

7. Hanne Winum Andersen (Bruun) 
Møllebakken 15
6310 Broager 74449275

8. Tonni Bjergbæk 
Farvergade 6, 2.tv.
8700 Horsens 20634214

9. Alis Bom Nielsen (Johansen) 
Porten ToA 4
6760 Ribe 75424548

10. Hanne Foged (Sørensen) 
Porten ToA 19
6760 Ribe 75410034

11. Jakob Grarup 
Skovlodsvej 8 
4200 Slagelse 
jakobgrarup@sol.dk

12. Pia Fjord Grønvold 
Ukendt

13. Mette Peschardt Johansen 
Ukendt

14. Lars Arresteen Madsen 
Bryggerivej 6, 2. th.
2500 Valby 36455008

15. Allan Munch Mortensen (Hansen) 
cand.oecon.agro - Konsulent i 
Landbrugsraadet 
Enghaven 10
4000 Roskilde 
amu@landbrug.dk

33214131

16. Jesper 0  Pedersen 
Søskrænten 117
8260 Viby J 86787273

17. Henning Post 
Viborgvej 99
8766 Nr. Snede 76870707

18. Birgit Skånvad 
Rævebakkevej 6
3450 Allerød 22476740

19. Dan Stærk 
Perlestensvej 7
3540 Lynge 48187077

20. Torben Alsing Øtoft 
Skoleleder 
Bredahlsvej 8. 1. tv.
2500 Valby
alsing.oetoft@kabelnettet.dk

36303090

Kontaktperson: Bjarke Poulsen (3)

Studenter 1989 z H H H H H S
1. * Søren Hannibal Westh Andersen 

Haslevej 101
3700 Rønne
westhandersen@compaqnet.dk

35837698

2. * Claus Walsted Nyboe 
Vestkærs Allé 23
2650 Hvidovre 
cn@autoit.dk

36787677

3. Thomas Blåbjerg 
Johannes Ewalds Vej 52
8230 Åbyhøj
thomas.blaabjerg@gmail.com

86252534

4. Flemming Laugesen 
Solsortevej 7
8660 Skanderborg 
Aaug@csc.dk

86522828

5. Kurt Spangsbjerg Petersen 
Mølleparken 7
7080 Børkop 
ksp@mail.dk

76410310

6. Flemming Schubert 
Kah!u9
EE-13522 Tallinn
Estland
Aemming.schubert@danfoss.com

+3725208797

7. Ole Østergaard 
Porsvænget 14,l.th.
7400 Herning 
olecoys@gmail.com

30117626

Kontaktperson: Claus W. Nyboe (2) 

15 ÅRS JUBILÆUM

HH Studenter 1994 a
1. * Malene Bjørnskov

Museums Collection Manager 
PO Box 58
NT 0815 Charles Darwin University 
Australien +61889454026
mcbjorn@optusnet.com.au

2. * Jette Bjerg Brix (Olesen)
Nørlundvej 2 
6740 Bramming 75101822
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3. * Mads Btichert Eskildsen
Istedgade 28, 3. th.
1650KøbenhavnV 33233015

4. * Anja Petersen
Møllehøj 1 ,Hjordkær 
6230 Rødekro

5. Anette Axelsen (Simonsen)
Åbenråvej 4
6400 Sønderborg 74433621
anette.jesper@post.tele.dk

6. Nanna Munk Barsiund 
Bakkegårdsallé 15,1.tv.
1804FrederiksbergC

7. Jette Biomgreen 
Harevej 24
6760 Ribe 75420015
harevej24@stofanet.dk

8. Lotte Jin Frovin Crenzien 
Grønnegården 133 
2670 Greve

9. Heidi Johanne Damkjær (Lauridsen)
Slotsvej 38
6510 Gram

10. Cecilie Lynnerup Eriksen 
Forlagsredaktør 
Friland 12 C
8410 Rønde 60894005
c.e@c.dk

11. Karen Galtung 
Munkedalen 17
7080 Børkop 76620095

12. Helge Sejr Garder 
Elvej 4
5260OdenseS 28937617

13. Line Rauff Greisen (Rauff)
Bakkegårdsallé 15,1. tv.
1804 Frederiksberg 33240288

14. Jesper Hansen 
Ahornweg 34, 5.
A-5400 Rif/Hallein 
Østrig

15. Mette Friis Kristiansen 
Haseiweg 10D
D74321 Bietigheim-Bissingen 
Tyskland
mettefriis75@hotmaii.com

16. Lonnie S. Petersen 
Fanningers Ailé 9
6760 Ribe 75410798

17. Karen Maria Pontoppidan 
ukendt

18. Anette Rueløkke 
Lyngtoften 16
6760Ribe 75446615

19. Finn J.L. Rønnow 
Kirchenweg 17 
D-24980 Waiisbiiii 
Tyskland

20. Heiie Riber Ørnstrup (Kjær)
Sankelmarkvej 12
6000 Koiding

21. Bettina Østergaard (Jensen)
Revsmindevej 3, Rurup
6520Toftlund 74830771
revsminde@maii.teie.dk

22. Mia Østergaard 
Gabelsparken 119
6740 Bramming 75102794

Kontaktperson: Jette Biomgreen (7)

Studenter 1994 b
1. * Heidi Ruth Johannsen

Blokvej 4F
6760 Ribe 75420234

2. * Heiie Schramm Pedersen
Bjerggade 20
6000 Kolding 75535354
schramm_heiie@hotmail.com

3. * Line Skovbjerg Slot (Nielsen)
Almuevej 19
8660 Skanderborg 87930312

4. Anna Ch. Alver 
Thorvaldsensgade 32, 4.th
8000 Århus C 66191184

5. Jane Klinge Anthonsen (Johansen)
Bjerreager 9
7120VejieØ 26648808

6. Kirsten Bork 
Mandøvej 16A
6760Ribe 75446767

7. Anette Frøsig Bruun 
Dalen 8
6780 Skærbæk 73751326

8. Iben Hvass Christensen 
Nymarksalle 210
8320Mårslet 86178300

9. Lene Moltesen Conradsen (Ravn)
Debelvej45
6753 Agerbæk 76778034
lene.viggo@tele2adsl.dk

10. Maria Skjerning Frederiksen (Hestehave) 
Kiidedyb 5, st.
6000 Koiding

11. Anne Katrine Haid 
Friiand 22
8410Rønde 86183224

12. Henrik Lindberg Hansen
GI. Kalkbrænderivej 26, 5. tv. 2 
2100KøbenhavnØ 28608971

13. i.ine Bærskog Hauger 
Efterskolelærer 
Ægirsgade 30, 3. th.
2200KøbenhavnN 20778907
line@hauger.dk

14. Piajensen 
Duevænget 6 
6760 Ribe 75410223
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15. Marie Skov Madsen 
Avenue des Sapins 5 
B-1150 Bruxelles 
Beigien

16. Jannie Nielsen 
Peter Freuchens Vej 28, st 
9210 Ålborg S0

17. Jacob Noer 
Ankersgade 3 st.th.
8000 Århus C

18. Lotte Gilbert Petersen 
Absalonsgade 49,1.
8000 Århus C

19. Bjørn Råbjerg 
Sdr. Boulevard 116,1.
5000 0denseC 65908979

20. Louise Rank 
Lollandsvej34,4.th.
2000 Frederiksberg 38113879
louise.rank@skolekom.dk

21. Lisa Mirian Rimstad Jacobsen (Cumiskey) 
Gelstrupvej 28, Egebjerg
4500 Nykøbing Sj 22277307
lisarimstad@hotmail.com

22. Signe Skaarup 
Ottosgade21 
6000 Kolding

23. Anne Mette Slot 
Klydevej6 
6500 Vojens

24. Christina S. Thorsen (Barret)
Bredevej34 
6000 Kolding

25. Randi Louise Touray 
Borggade 10 th.
8000ArhusC

26. Mette Wonsbek Hedeman
Vanning Vesterby 5 
6760Ribe 75423350

Kontaktperson: Lene Moltesen Conradsen (9)

S tu d en te rl9 9 4 u
1. * Christina Bro Simonsen (Bro)

Odinsvej 23
6400 Sønderborg 50948798
cbsi@sonderborg.dk

2. * Henrik Frandsen
Ewaldsgade 14, 2.tv.
8000ÅrhusC 20152079
hfrandsen@yahoo.com

3. * Flemming Holst Hundebøl
GeBonsvænge 8
6500Vojens 26254387
demming.hundeboel@skolekom.dk

4. * Heidie K. Jørgensen
Cand.techn.al
Chr. Svendsens Gade 4, 3.
2300KøbenhavnS 30329850
heidiemeister@gmail.com

41416185

74541826

60862312

23317999

86127590

5. * Hans Thodsen
Forsker ved DMU 
Brendstrupgaardsvej 9D st.10 
8200 Århus N 
hans.thodsen@mail.tele.dk

6. * Lise Aagaard
cand.pharm
Carl Bernhards Vej 13 B 4/69
1817FrederiksbergC
lia@dkma.dk

7. Kim Andersen 
Drejøgade 40, 4. th.
2100 København 0 
kimandersen@tdcspace.dk

8. Majken Christina Becker 
Beritvej 11
9820 Storvorde 
majkenbecker@hotmail.com

9. Tanja Binderup (Bilde Lauridsen) 
Salshøjvej 8
7830 Vinderup 
binderupmail@gmail.com

10. Linda Christensen 
Vilslewej 39A 
6771 Gredstedbro 
sodde@hotmail.com

11. Peter Hansen 
Gammelbyvej 17 
6100 Haderslev 
pkh@dhif.dk

12. Martin Holst 
Lykkegårdsvej 17 
5210 Odense NV

13. Simon Højen 
Birkevej 2 
6100 Haderslev 
simonhojen@hotmail.com

14. Søren Lorenzen
Øsby Nedergade 20 (Præstegården)
6100 Haderslev
slo@toender.dk

15. Ane M. Nielsen 
Stages Alle 19, 6760 Ribe 
ane@sayilgan.dk

16. Inge Ahlmann Olesen (Olsen) 
Aakjærs Alle 12
2860 Søborg 
i_ahlmann@yahoo.dk

17. Asta Ostrowski
J. M. Thieles Vej 10B, 3.
1961 Frederiksberg C 
asta.ostrowski@pc.dk

18. Lene Mejlvang Pedersen 
Nørremarksvej 10 
6760 Ribe

19. Torben Rasmussen 
Projekteringsleder 
Asminderødgade8,l.th. 
2200KøbenhavnN 
torben@rasmussen.ms

21767422

33247824

45930825

24652971

33916292

75411643

66193003

66130126

74533376

74524207

24819844

28459516

24845201

75425023

31391715

mailto:louise.rank@skolekom.dk
mailto:lisarimstad@hotmail.com
mailto:cbsi@sonderborg.dk
mailto:hfrandsen@yahoo.com
mailto:demming.hundeboel@skolekom.dk
mailto:heidiemeister@gmail.com
mailto:hans.thodsen@mail.tele.dk
mailto:lia@dkma.dk
mailto:kimandersen@tdcspace.dk
mailto:majkenbecker@hotmail.com
mailto:binderupmail@gmail.com
mailto:sodde@hotmail.com
mailto:pkh@dhif.dk
mailto:simonhojen@hotmail.com
mailto:slo@toender.dk
mailto:ane@sayilgan.dk
mailto:i_ahlmann@yahoo.dk
mailto:asta.ostrowski@pc.dk
mailto:torben@rasmussen.ms
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6 . * Torben Han sen
Engtykke 20 B, Agtrup
6091Bjert 75543028
mait@torbenh.dk

7. * Allan Birkelund Mogensen
Willemoesgade 68, st. th.
6700Esbjerg 76104151
mogensen@esenet.dk

8. * Maja Rasmussen (Kjeldgaard)
Rohoitevej 5
4640Fakse 56715060
maja.rasmussenl5@skolekom.dk

9. * Birgit Kjestine Schjerning (Mølter Madsen)
Fyrreparken 16
6230Rødekro 74664220
bjmv@mail.dk

10. Gert Holst Andersen
Nordre Frihavnsgade 83, l.tv. 
2100KøbenhavnØ 26840112
gert.holst@gmail.com

11. Merete Borg 
Kløvervænget 24 C 3, dør 31
5000 0denseC 28952878
mereteborg@hotmail.com

12. Allan Dehn 
Granhøjen 80
8660Skanderborg 86104337
allandehn@hotmail.dk

13. Asmus Hamann 
Reventlowsgade 26, st.th.
1651KøbenhavnV 51509592
asmus3103@hotmail.com

14. Anja Hansen 
Gøhlmannsvej 116
6000Kolding 75506888

15. Bolette Due Hansen 
ul. Namiotowa, 30B/2 
PL-78-132 Grzybowo
Poten 25522141
bolette_due_hansen@hotmail.com

16. Mette Tapdrup Mortensen 
Ydunsvej 13
8230Åbyhøj 20616769
tapdrupmortensen@gmail.com

17. Majse NaHsi 
Tranevej 13, 2.tv.
2400 København NV

18. Vibeke W.B. Rasmussen 
Damgyden 6, Emtekær 
5592 Ejby

19. Per Thiim 
GI. Kongevej 169, 5.
1850 Frederiksberg C

20. Jakob Røddik Thøgersen 
Achilles Alle 14A 
2650 Hvidovre 
jrt@plesner.com

21. Lise A Trénei (Andersen)
Dr. Margrethes Vej 9., 4.
8200ÅrhusN 86128892
lisetrenel@hotmail.com

22. Esben Tønder 
Kongovej 8, l.th.
2300KøbenhavnS 30257574
etonder@hotmail.com

23. Brian Vestergaard
Vester Åbøllingvej 11, Vester Åbølling 
6780 Skærbæk 30529349

Kontaktperson: Jakob Røddik Thøgersen (20)

10 ÅRS JUBILÆUM 
Studenter 1999 a

1. * Camilla Christensen
Rosenfeldtparken 30
9400 Nørresundby 98175210
camiiiachrdk@yahoo.com

2. * Rikke Bieeg Christiansen
Prof.bach. Afsp.pædagogik og psykomotorik 
Strandgade7,3.th.
7100Vejie 23827277
rikkebieeg@hotmaii.com

3. * Ane Abrahamsson Grande
Cand.Scient.Bibi.
Marengovej 4, 2. tv.
2300 Københavns 
anegrande@hotmaii.com

4. * Heidi Eskeiund Knudsen
Cand.Mag.
Læssøegade 205
5230 Odense M 40406643
Minerva@oHr.dk

5. * Henrik Juhi Madsen
Fuidmægtig 
Åbakkevej 21,1. tv.
2720 Vanløse 43332735
hjmadsen@gmaii.com

6. * Dorthe Okhoim
Advokatfuidmægtig 
Sailingvej 73, 3. tv.
2720 Vaniøse 21431889
dorthe@okhoim.com

7. Ann Kristin Bennetzen 
Pædagog
Dronningensgade 79, 4.
1420KøbenhavnK 26241342
annkb@o6r.dk

8. Steiia Daisgaard Lorensen 
Marbækvej 13,1.
6700 Esbjerg 29715108
std@force.dk

Rue Charies Hanssens 1 
B-1000 Bruxeiies
Beigien +32(0)485742721
daviddrost@gmaii.com

38102929

61686202

32134567

33797943

mailto:mait@torbenh.dk
mailto:mogensen@esenet.dk
mailto:maja.rasmussenl5@skolekom.dk
mailto:bjmv@mail.dk
mailto:gert.holst@gmail.com
mailto:mereteborg@hotmail.com
mailto:allandehn@hotmail.dk
mailto:asmus3103@hotmail.com
mailto:bolette_due_hansen@hotmail.com
mailto:tapdrupmortensen@gmail.com
mailto:jrt@plesner.com
mailto:lisetrenel@hotmail.com
mailto:etonder@hotmail.com
mailto:camiiiachrdk@yahoo.com
mailto:rikkebieeg@hotmaii.com
mailto:anegrande@hotmaii.com
mailto:Minerva@oHr.dk
mailto:hjmadsen@gmaii.com
mailto:dorthe@okhoim.com
mailto:annkb@o6r.dk
mailto:std@force.dk
mailto:daviddrost@gmaii.com
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10. Nete Birk Hatier 
Folkeskolelærer 
Remmerstundvej 7 
8722 Hedensted 
netebirk@hotmail.com

11. Anne-Mette Thiet Hansen 
Nøddebogade 5, 3.th.
2200 København N 
amthiel@gmait.com

12. Thomas Haahr Kristensen 
Tom Kristensens Vej 34, l.tv.
2300 København S 
haahr79@gmail.com

13. Signe Alma Engelbreth Larsen 
Cand.Mag.
Bogensegade3,st.tv.
8000ÅrhusC 27576088
signealma@gmail.com

14. Kristina Lautrup 
Advokat
Sallingvej 62, 2.th.
2720Vanløse 22558008
kristinalautrup@hotmail.com

15. Katrine Knudby Nielsen 
Fysioterapeut 
Viborgvej 150, 2.tv.
8210ArhusV 61663725

16. Litten Posselt Oisen 
Advokatfuldmægtig 
Steenbjergl9 
6070 Christiansfeld 
littenposselt@hotmail.com

17. Lene Rasmussen Ostrowska Rasmussen 
Vesterbyvej 24a
6771 Gredstedbro 28299380
lierne@hotmail.com

18. Karina Pultz
Sankt Jørgensallé 10, 5.th.
1615KøbenhavnV 60954030
karinapultz@hotmail.com

19. Winnie Rechnagel 
Stud.Pæd.Soc.
Dybbølvej 7c, st.th.
8240Risskov 60243457
winnie_rechnagel@yahoo.com

20. Tanya Damborg Skydsgaard Sørensen 
Lægesekretær
Bundgårdsvej 6
8641 Sorring 38749027
tanyadamborg@hotmail.com

21. Line Stærmose-Madsen 
Sygeplejerske 
Stadion Allé 32, 4.tv.
8000ÅrhusC 41601332
chaycnncdk@gmaii.com

22. Anders Høj Thomsen 
Gymnasielærer 
Fuglesangsallé 107, l.tv.
8210 Århus V
a_h_thomsen@randersts.dk 

Kontaktperson: Heidi Eskelund Knudsen (4)

S tu d en ter l9 9 9 b
1. * Henny Møller Bay-Johansen (Møller)

Multimediedesigner 
Strandparken 8, l.tv
8000 Århus C 28962069
hennymoeller@gmail.com

2. * Margit Elisabeth Hansen
Kontorass.
Lærkevej 27, st. th.
6600 Vejen 22477699
margit-elisabeth@hansen.mail.dk

3. * Søren Linding Urup
Danser
Vennemindevej 24, 3.tv.
2100 København 0  29806234
sorenurup@hotmail.com

4. Tina Dransfeldt Christensen (Christensen) 
Redaktør
Mimersgade 50, 3.tv.
2200KøbenhavnN 51944470
tina.dransfeldt@gmail.com

5. Tina Grethe Christensen 
Sygeplejerske 
Blokvej 6
6760 Ribe 20238396
tinagrethe@hotmail.com

6. Stine Dahlgren 
Redaktionsass.
Peter Fabers Gade 24, 3. tv.
2200KøbenhavnN 61360885
iloveparisl@hotmail.com

7. Mai Engholm Pedersen (Pedersen) 
Studerende
Silkeborgvej 158, st. tv.
8000 Århus C 6177 3050
maiengholmp@gmail.com

8. Karina Esager 
Sygeplejerske 
Skovstrupvej 14
5690Tommerup 66192105
gummi_tarzan@sol.dk

9. Stine Dahl Hansen 
Lærerstud.
Tranderupgade34
5970 Ærøskøbing 35856812
stinedahlhansen@hotmail.com

10. Stine Lyngs Hansen 
Cand.pæd.soc.
Thorsø Skovvej 14
8600 Silkeborg 30329648
stinelyngs@gmail.com

11. Kåre Vind J ensen 
Fuldmægtig
Victor Bendix Gade 5, 2.th.
2100KøbenhavnØ 28281087
kaarevind@gmaii.com

12. Kirstine Juhl Kjems (Jakobsen)
Studerende
Adresse ikke opgivet 
5000 Odense
kirstine.kjems@gmail.com

61305015

60634074

61714447

mailto:netebirk@hotmail.com
mailto:amthiel@gmait.com
mailto:haahr79@gmail.com
mailto:signealma@gmail.com
mailto:kristinalautrup@hotmail.com
mailto:littenposselt@hotmail.com
mailto:lierne@hotmail.com
mailto:karinapultz@hotmail.com
mailto:winnie_rechnagel@yahoo.com
mailto:tanyadamborg@hotmail.com
mailto:chaycnncdk@gmaii.com
mailto:a_h_thomsen@randersts.dk
mailto:hennymoeller@gmail.com
mailto:margit-elisabeth@hansen.mail.dk
mailto:sorenurup@hotmail.com
mailto:tina.dransfeldt@gmail.com
mailto:tinagrethe@hotmail.com
mailto:iloveparisl@hotmail.com
mailto:maiengholmp@gmail.com
mailto:gummi_tarzan@sol.dk
mailto:stinedahlhansen@hotmail.com
mailto:stinelyngs@gmail.com
mailto:kaarevind@gmaii.com
mailto:kirstine.kjems@gmail.com
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13. Sille (Christina Ceciiie) Kiyver 
Sundhedsplejerske 
Skolegade 13A, 2.th.
2500Valby 26221826
silleklyver@hotmail.com

14. Iben Søgaard Larsen 
Pædagogstud.
Tangevej 3A
6760Ribe 29602575
iben_soegaard@hotmail.com

15. Hanne Toftegård Laugesen
Folkeskolelærer 
Blæsbjerggade 4. 3. sal nr. 6 
6000Ko!ding 61704279
hannelaugesen@hotmail.com

16. Pia Lønborg Madsen 
Pædagog 
Kirkestien 14
6740 Bramming 
rasmuspia@gmail.com

17. Anja Pedersen 
Ekstern lektor 
Kolliinsgade
6000 Kolding 61404027
anped@litcul.sdu.dk

18. Jens S. Philipp 
Skolelærer
Christen Koldsvej 14, l.th.
8660 Skanderborg 
jens-philipp@hotmail.com

19. Darin Rifai 
Ukendt

20. Jakob Willum Slot 
Egilsgade 22 3.th.
2300 Københavns 
jakobslot@gmail.com

21. Lisbeth Møller Strømkjær 
(Heick-Christensen)
Soc.rådg.
Vendersgade 8
6900Skjern 30620581
lizzy_laiz@hotmail.com

22. Jane Thomsen 
Fysioterapeut 
Njalsvej 272
5210 Odense NV 51803479
thomsenjane@hotmail.com 

Kontaktperson: Margit Elisabeth Hansen (2)

Studenter 1999 c
1. * Thomas Ostermann (Hansen)

Stud.jur.
Holger Danskes Vej 81, 2. tv. 
2000 Frederiksberg 
ostermann@stud.ku.dk

2. Inger Andersen 
Vestergade 70,1. sal 
8700 Horsens

3. Alex Bjergbæk 
Strøget 25 
7430 Ikast

4. Christina Hansen Falkenberg (Hansen)
Viggo Stuckenbergsvej 37 l.th.
8210 Århus V

5. Hanne Helle 
Silkeborgvej 144 2.tv.
8000 Århus

6. Marianne Jensen 
Ukendt

7. Anna V. Jepsen 
Østrigsgade 25 l.th.
2300 Københavns

8. Jette Løvlund Johansen 
Pædagog
Stranden 32
6000Kolding 20662237
jette_ljohansen@hotmail.com

9. Malene Kolby Bak 
Immanuelsvej 35 
6000 Kolding

10. Katrine Haahr Kristensen 
Pædagog
Søndervangvej 5, Askov 
6600 Vejen

11. Søren Nørgaard Kristiansen 
Bryggerivej 102.th.
2500 Valby

12. Dicte Madsen (Bente Madsen)
Kvintusallé 3, lejl. 11
2300 KøbenhavnS

13. Vivi Mærsk 
Vonsild Stationsvej 11 
6000 Kolding

14. Bitten T. Nielsen 
Rantzaustr. 15
D - 22926 Ahrensburg
Tyskland +4941219909418

15. Carsten Puggård Nielsen 
Gøhlmansvej 1. sal 
6000 Kolding

16. Louise Hjorth Nielsen 
Øresundsvej 118 4.tv.
2300 KøbenhavnS

17. Line Hundahl Pandey (Poulsen)
Myrgrand 18
S-84233 Svej 
Sverige

18. Lene M. Rasmussen 
Marstrandsgade29 4.th.
8000 Århus C

19. Kasper Dam Schultz 
Borgmestervangen 12 4.th.
2200 København N

20. Carsten Stage 
Bogensegade3st.tv.
8000 Århus C

Kontaktperson: Jette Løvlund Johansen (8)

mailto:silleklyver@hotmail.com
mailto:iben_soegaard@hotmail.com
mailto:hannelaugesen@hotmail.com
mailto:rasmuspia@gmail.com
mailto:anped@litcul.sdu.dk
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mailto:jakobslot@gmail.com
mailto:lizzy_laiz@hotmail.com
mailto:thomsenjane@hotmail.com
mailto:ostermann@stud.ku.dk
mailto:jette_ljohansen@hotmail.com
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Studenter 1999 x
1. * Marianne Bentin Have

Studerende
Set Laurentii Gade 21, s t Th.
6760 Ribe 75501581
m_have@hotmaii.com

2. * Sune Faurhoidt Pedersen
Virksomhedskonsulent 
Havkærvænget 188
8381 Tiist 86214335
ripenser@sunepedersen.com

3. * Pia Hvilsted Sperling
Lærer
Roskildevej 297A, 2. th.
2610 Rødovre 23449694
ph_sperling@mail.dk

4. * Ditte Thygesen
Baldersgade 46, s t
2200 København N 40451984

5. Katrine Lykkegaard Andersen 
Thorvaldsensgade 7, 3.th.
8000 Århus C 30117268
katlykand@msn.com

6. Christian Andreasen 
Ægirsgade 5, l.th.
2200 København N 51342970
keddechristian@hotmail.com

7. Thomas Bang 
Skovgårdsvej 4 
6760 Ribe

8. Thomas Birk 
Bogfinkevej 13, l.tv.
2400 København NV 
Thomasbirk@groenjord.dk

9. Louise Lund Bækgaard (Lund)
Musvågevej 9, l.tv.
2400 København NV 26152562

10. Knud Erik Slot Christensen 
Immanuelsvej 24, st.
6000 Kolding

11. Peter Hjuler Christensen 
Studerende
Andreas Bjørns Gade 22 s t th.
1428 København K 23951989
phlc@ruc.dk

12. Kathe Gørtz 
Vesterbyvej 20
6683 Føvling 23303943
kathe@kontor.dk

13. Marie Und-Holst 
Blåmejsevej 7, stth.
2400 København NV 23630518
marieflind@hotmail.com

14. Iben Engelund Luna (Poulsen)
Apollovej 3
2720 Vanløse 29663901

15. Mette Lindgaard Madsen 
Willemoesgade 10, 4.th 
8200 Århus N

16. Magnus Jesper Magnussen 
Torbenfeldtvej 37, s t tv.
2700 Brønshøj 29728257
magzmagz@gmail.com

17. Esben Salling Nielsen 
Jedstedvej 26
6771 Gredstedbro 40628384
sallingl000@hotmail.com

18. Line Toft Nielsen 
Halvtolv 15, 1. mf.
1436 København

19. Thomas Corydon Oest 
Ivar Huitfeldtsgade 39, 2.
8200 Århus N

20. Mogens Fog Olesen 
Guldsmedevænget 31. Hjallese
5260 Odense S 29671944
mogensfog@hotmail.com

21. Jakob Quist Pedersen 
Nørrebrogade 92B st.
2200 København N

22. Kristian Præstholm
Øster Farimagsgade 18A, l.th.
2100 København 0

23. Mads Holger Rønnest 
Virumvej 100 sttv.
2830 Virum

24. Maj Unnerup 
Blokvej 2C
6760 Ribe 28470651
maj.unnerup@skolekom.dk

25. Kristian Sommerfeldt Wind 
Flat 01, The Valley Blk B,
Triq Dr. Guze Micel 
GZR06 Gzira
Malta

Kontaktperson: Sune Faurhoidt Pedersen (2)

Studenter 1999 y
1. * Jes Kamstrup Hansen

cand.scient 
Provstevej 2B, sttv
2400 København Nv 38879290
jes.hansen@edlund.dk

2. * Thomas Bøllingtoft Knudsen
Læge
Alsgade 11,1.
6400 Sønderborg 35854736
thomas@uknet.dk

3. * Christina Uno Knudsen (Petersen)
Ergoterapeut 
Alsgade 11,1.
6400 Sønderborg 26149699
christina@uknetdk

4. * Anette Ktickelhahn
ba.scientsan.publ.
Ærtevej 17,1. -3
2700 Brønshøj 60883919
anettek@dbmail.dk

mailto:m_have@hotmaii.com
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mailto:thomas@uknet.dk
mailto:anettek@dbmail.dk
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5. * Ann Kristine Utsrod Madsen 
Læge
Engstien 4, l.tv
6000 Kolding 
annutsrod@get2net.dk

28719963

6. * Jakob Pugftod Nietsen 
Lærer
Obbekærparken 1
6760 Ribe
jakobpn@gmait.com

51206244

7. * Laura Marie Bork Nietsen 
Cand.jur.
Landbovænget 13
6650 Brørup
taura.bnietsen@hotmait.com

24452860

8. Lars Ebsen Botdt 
Odensegade 9, 3.th.
2100KøbenhavnØ 61711655

9. Nanna Drewsen 
Læge
Ryhavevej 5B, 3.tv.
8210 Århus V
nanna_drewsen@hotmait.com

50880644

10. Line Kragh Egebjerg (Lund) 
Lærer
Asser Jensens Vej 46
7000 Fredericia 
tinekragh79@hotmail.com

41195752

11. Catrine Utterup Frøtund 
Musiker/Underviser 
Knudsgade 14, 2. tv.
6700 Esbjerg 
catrine@esenet.dk

51720762

12. Christian Hansen
Tofttundvej73, 6760 Ribe

13. Birgitte Jensen 
Birke Atté 10 
6740 Bramming

14. Roatd Vets Houtind Jensen 
Reginehøjvej 47, 3.th.
8200 Århus N 
edestron@hotmail.com

22162648

15. Michae) Aatting Jørgensen 
Lærer
Sønder Boulevard 20, st.tv.
1720KøbenhavnV
michaetaatting@gmail.com

22845951

16. Asbjørn Laurbjerg 
[T-ingeniør
Frederiksdatsvej 8B, l.th.
2830 Virum
asbjoern@taurberg.name

61685489

17. Jane Toft Madsen Toft 
Ingeniør
Vesterbyvej 43, Tobøt
6683 Føvting 
toftmadsen@gmait.com

75398880

18. Jacob Bjerrum Nietsen 
Konsutent
Schteppegrellsgade 6, 3.tv.
2200KøbenhavnN
jacobbjerrum@gmait.com

51285852

19. Sandra Sibytte Nietsen 
Roskildevej 297A, 2.th.
2610 Rødovre

20. ViviSandberg 
Langetandsvej 104
6100Haderslev 20335662
vivt-sandberg@hotmatt.com

21. Chartotte Wind 
Cand.scient.bibt.
Skydebanegade 11, st.th.
1709KøbenhavnV 61746354
charlottewind@gmait.com

Kontaktperson: Ann Kristine Utsrod Madsen (5)

S tu d en ter l9 9 9 z
1. * Andreas Warming Pedersen

Heinesgade 12, st.
2200KøbenhavnN 51941152
andreas@warming.name

2. * Gitte Fabricius Pedersen
Howitzvej 21, 2.tv.
2000FrederiksbergC 28921050
gfp@dsr.kvt.dk

3. Christian Askou (Ehmsen)
V.A. BorgensVej7,3. th 
2450KøbenhavnSV 22149955
christianaskou@gmait.com

4. Ann Bjerg 
Brokhøjvej 4
8400 Ebeltoft 20168558
annbjerg@hotmait.com

5. Maria Gry R. Bøndergaard 
Viborgvej 25, l.th.
8000 Århus C 22151132
mariagry@hotmait.com

6. Camitta Yung Christensen 
Ejbygade 41,1.
5220OdenseSØ 24815390
camitta_yung@jubii.dk

7. Søren Pors Fredstund 
Hetenetyst 181
8220 Brabrand 40576930
sorenfredstund@hotmait.com

8. Hanne Tine Ring Hansen 
Minervavej 84
8450Hammet 29867608
hanne_ring@hotmait.com

9. tben J. Midtgård Hansen 
Kronprinsensgade 147
6700Esbjerg 51720756
ibber_hansen@hotmait.com

10. Martin Hassing-Hansen 
Minervavej 84
8450 Hammel 61612661
m_hassing_hansen@hotmait.com

11. Jesper Juut Henriksen 
FatkonerAHe70 2.tv.
2000FrederiksbergC 22281503
jesperj_h@vip.cybercity.dk
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12. Maria Gullberg Ingemansen 
Øster Vedsted Vej 115 
6760 Ribe
gullbergiund@live.dk

13. Lars Lindstrøm Hjems Jepsen 
Teglporten 7, 3.th.
3460 Birkerød 
U@do-f.dk

14. Rene Sigien Lund 
Øster Vedsted Vej 115 
6760 Ribe 
rlund@live.dk

15. Henning Madsen 
Solrød Byvej 64 
2680 Solrød Strand 
henning@dsr.kvl.dk

16. Louise Madsen 
Trøjborgvej 76 3.tv.
8200 Århus N 
l_s_m20@hotmail.com

17. Hanne Reilev Møller 
Stadion Alle 16, 4.tv 
8000 Århus C
missmoellerlO@hotmail.com

18. Mette Windfeld Nielsen 
Kronprinsensgade 34, 3.
5000 Odense C 
mette.nielsen@saralee.com

19. Pernille Preisler A Nielsen 
Andreas Bjørnsgade 17. 4.th 
1428 København K 
pfnille@gmail.com

51206249

20. Jacob Vindbjerg Nissen 
Sofie Brahes Alle 4, l.th. 
2300 København S 32582900

41969373

21. Lærke B. Overgaard 
Frydenslund 18 
8751 Gedved
l_breddam_overgaard@hotmail.com

50996757

51907363

22. Signe Normand Poulsen 
Lynghøjvej 41 
8543 Hornslet 
signe.normand@gmail.com

20728009

60917930

23. Kasper Rosenstand 
Eskildsgade 37, 4.th.
1657 København V 
klassekasse@hotmail.com

61660227

27219283

24. Helle Skov Sørensen 
Nyborgvej 325 l.th.
5220 Odense SØ 
helle_2004@hotmail.com

22613843

22772557

25. Christina Sonne Volsgaard 
Røjkærvej 4, Vind 
7500 Holstebro
christinavolsgaard@hotmail.com

21781310

51509092

26. Claus Aasted 
Skelagervej 186C 
8200 Århus N 
clausaasted@hotmail.com

28408253

Kontaktperson: Andreas Warming Pedersen (1)

29285395

RESTAURANT

Stedet hvor man spiser godt 
- og bi!)igt.

mailto:gullbergiund@live.dk
mailto:U@do-f.dk
mailto:rlund@live.dk
mailto:henning@dsr.kvl.dk
mailto:l_s_m20@hotmail.com
mailto:missmoellerlO@hotmail.com
mailto:mette.nielsen@saralee.com
mailto:pfnille@gmail.com
mailto:l_breddam_overgaard@hotmail.com
mailto:signe.normand@gmail.com
mailto:klassekasse@hotmail.com
mailto:helle_2004@hotmail.com
mailto:christinavolsgaard@hotmail.com
mailto:clausaasted@hotmail.com
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Statistik over jubilarerne 2 0 0 9
S tu d e n te r

Anta! M ed tem s

R eatis te r

Anta! M edtem s
A rgang L evende M edtem m er % L evende M edtem m er %

1929 i 0 0%
1934
1939 5 4 80% 9 6 67%
1944 10 6 60% 8 4 50%
1949 13 11 85% 15 8 53%
1954 35 27 77% 21 13 62%
1959 34 17 50% 34 16 47%
1964 76 46 61% 23 5 22%
1969 78 39 50% 10 2 20%
1974 89 36 40%
1979 68 28 41%
1984 111 36 32%
1989 81 20 25%
1994 143 25 17%
1999 137 23 17%

Sum 880 318 36% 121 54 45%

Ju b ita re r iatt 
M edtem m er ¡a!t 
% m ed tem m er

1001
372
37%

Hvitket e r  over to ta tg en n em sn itte t på  c a . 33%

Efter Jubitar-receptionen 
26. juni titbyder 
Brorsonsminde kt. 13.30

Frokosttaiierken bestående af:

* Ferskrøget taks
med fenniketsatat og krydderurter

* Bruchetta
med parmaskinke, pesto og rucota

* Mørbradbøf på spidskåt og asparges

* Ost med druer og hjem m etavet knækbrød

* Brownie med sy itede bær

Pris kr. 135,-

Forudbestiiiing på tif. 75 41 10 50 
(Quedens Gård) sen est mandag den 22. juni.
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Kort over Ribe
Indkørslen til byen Ira nord sker nu ad den 
nye rundkørsel ud for "AP Jørgensen" og fra 
syd gennem de tre rundkørsler der. 
Parkering er nemmest ude ved "Hvide Bro", 
når man kommer fra nord og fra syd er den

store piads ved Siivan, Tøndervej/ Stampe- 
møilevej iet tilgængelig og den ligger tæt på 
skolen. I kan få mange oplysninger om over
natningsmuligheder på Ribe Turistbureaus 
hjemmeside: www.visitribe.dk

http://www.visitribe.dk
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Legater dl studenter 
fra Ribe Katedralskole
Ribe Katedralskole uddeler i juni 2009 nogle por
tioner af ambassadør Frode Schon og hustru 
Valborg, født Windfeld's Fond.
Fondens grundlag er en testamentarisk gave fra ambassadør Frode 
Schon, der blev student far Katedralskolen i 1925. Skolen modtog i 
1998 1,6 millioner 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 uddan
nelse 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 2008 6 portioner på hver 14.000,00 kr. 
Portionerne gik til støtte for studieophold i England, New Zealand, 
Frankrig, Ramallah og USA.
Legatet kan også søges af nuværende elever ved Ribe 
Katedralskole, men mindst % 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 2009.

Bent Karsdal 
rektor

http://www.ribekatedralskole.dk
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Ripenser-Samfundets ordinære 
generalforsamling 2 8 . februar 2 0 0 9
Generalforsamlingen blev afholdt i Vartov, 
Farvergade 27, København K, hvor den 
begyndte kl. 15.00. Der var mødt 14 med
lemmer og to ledsagere.

Formandens velkomst
På bestyrelsens vegne vil jeg som for
mand byde de fremmødte medlemmer og 
ledsagere velkommen til den årlige ordi
nære generalforsamling.

Der er far mødet udsendt en dagsor
den og for at sikre, at generalforsamlingen 
forløber i overensstemmelse med denne 
skal der udpeges en dirigent.

Bestyrelsen foreslår at Carl Rise 
Damkjær vælges som dirigent.

Der var ikke andre forslag, hvorefter 
formanden erklærede Carl Rise Damkjær 
for valgt.

Han takkede for valget og konstaterede 
at generalforsamlingen er lovligt indvars
let og at det er foreningens højeste myn
dighed.

Dirigenten gav herefter ordet til for
manden for aflæggelse af beretning om 
det forløbne år.

MMe /or

Formandens beretning
Generalforsamlingen i 2008 blev afholdt i 
Ribe på Tårnborg. Ifølge traditionen afhol
des vore Generalforsamlinger skiftevis i 
Ribe og København. Vi har fundet os godt 
til rette på Tårnborg, hvor Bente og 
Torben Bramming sørger godt for os. Vi 
håber at vi her på Vartov kan afholde vore 
fremtidige møder i København, da vi er 
glade for lokaliteterne også her.

Translokationen i 2008 blev afholdt 
27.juni og blev grund af vejret flyttet til 
Domkirken. Ripenser-Samfundets efter
følgende reception nød godt af stor til
strømning i et par hektiske timer. Besty
relsen betragter stadig denne reception 
som et stort aktiv i vores kontakt med sko
len og de tidligere elever.

Der blev efterfølgende af bestyrelsens 
medlemmer taget billeder af jubilarerne 
med assistance af Carl Rise Damkjær med 
henblik på offentliggørelse i bladet og på 
vor hjemmeside.

I forbindelse med translokationen 
holdt formanden tale, et fast program
punkt, og der var ydermere et indlæg af 
en 40 års jubilar Kenneth Reimer. Under
støttelsesfondens legat på 5000 kr. blev 
uddelt efter skolens indstilling. Navnet på 
modtageren og motiveringen findes om
talt i Ripenser-Bladets referat.

Som omtalt i vort blad har skolen overta
get HF undervisningen, som tidligere 
fandt sted på seminariet. Fra skolens side 
blev der lagt et stort arbejde i, at over
gangen fra seminariet til skolen Sk et glat 
forløb. Skolen har modtaget 2 HF klasser 
og oprettet to nye 1. HF klasser. Da skolen 
allerede har udfyldt rammerne har det 
midlertidigt været nødvendigt at udvide 
skolen yderligere. Der er planer om at 
bygge på det eneste mulige sted, nemlig 
ud mod Sviegade på den nuværende par
keringsplads ved siden af den gamle rek-
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torbolig. Pengene er bevilget, men planen 
endnu ikke godkendt.

De omtalte forhold er belyst nærmere i 
Katedralskolens Årsskrift, hvoraf et antal 
ligger til uddeling og til behagelig gen
nemlæsning.

Interessant er det i denne forbindelse 
at se hvor omfattende en del af det omtal
te årsskrift udgøres af rapporter fra stude
rende og modtagere af legater, som er 
indstiftet af tidligere elever og medlemm- 
mer. Det gælder Lauridsens legat, Ripen
ser-Samfundets jubilæumslegat og Frode 
Schons legat.

Det er en virkelig fornøjelse at læse om 
den begejstring og entusiasme som disse 
legater har skabt og som nok er unik for 
skolen.

Ripenser- Samfundets Jubilæumslegat 
er indstiftet af Arne Hansen og uddeles i 
december. Ripenser-Samfundets formand 
er født medlem af bestyrelsen som i øvrigt 
består af rektor, formanden for skolens 
bestyrelse og en repræsentant for lærer
ne.

Lauridsens legat uddeles ifølge fundat
sen af legatudvalget nedsat af foreningens 
bestyrelse.

Foruden formanden er foreningens 
kasserer og sekretær udpeget til besty
relsen. Peter Lungholt fungerer som 
udvalgets sekretær.

Uddeling af Frode Schons legat admi
nistreres af skolen, men opslås i bladet og 
på foreningens hjemmeside.

Opsporingen af tidligere elever og revi
dering af deres adresser med henblik på 
udgivelsen af vort jubilarnummer hviler 
først og fremmest på adresseefterforske
rens skuldre. Conny Rom Petersen står i 
spidsen for dette arbejde. På trods af 
intentionerne lykkedes det imidlertid ikke 
at finde alle adresserne. Her yder kontakt
personerne for de enkelte årgange en 
uvurderlig hjælp.

I år er der omkring 1000  jubilarer. I
2008 var der 883 nulevende jubilarer, som 
havde mellem 80 og 10 års jubilæum. 34 % 
var medlemmer af foreningen. Jubilar
service for 2009 forventes at udkomme til 
april.

En uvurderlig hjælp er foreningens data
base over samtlige tidligere elever. 
Databasen vedligeholdes af foreningens 
sekretær Preben Husted som også er 
webmaster og administrerer foreningens 
hjemmeside, som har fået en ansigtsløft
ning og moderniseret med lettere adgang 
til de forskellige funktioner. Vi håber at 
udformningen af hjemmesiden faldet i 
brugernes smag. Vi har fra bestyrelsens 
side forsøgt at imødekomme udviklingen 
og satser på at den fremtidige kommuni
kation med medlemmerne bliver elektro
nisk. For eksempel har det, som en for
søgsordning været drøftet at opkræve 
kontingent via e-mail. Nærmere informa
tion herom kan findes på hjemmesiden.

I den forbindelse har det endvidere i 
flere omgange været drøftet om man i 
fremtiden også skal lægge Ripenserbladet 
ud på hjemmesiden, men drøftelserne er 
foreløbig endt med at papirudgaven bibe
holdes. Bestyrelsen er dog opmærksom 
på at udviklingen kan medføre ændring i 
denne beslutning.
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Redaktøren Henrik Præsthoim har draget 
omsorg for at de pianlagte Ure numre er 
kommet på gaden. Henrik er selv en flittig 
bidragyder, men efterlyser forståeligt nok 
bidrag fra medlemmerne.

Jeg har nu nævnt de væsentligste elemen
ter i bestyrelsens arbejde på at formidle 
kontakten til medlemmerne og medlem
mernes indbyrdes kontakt og vil gøre nog
le betragtninger om fremtiden. Først vil 
jeg dog vende blikket tilbage.

Den 14. oktober 1912 afholdtes den første 
ordinære generalforsamling i Ripenser- 
Samfundet med spisning på Wivel, lysbil- 
ledforedrag og efterfølgende dans til kl. 2.

Bestyrelsen har endnu ikke fastlagt noget 
festprogram for 100 års fødselsdagen i 
2012, som kan leve op til det omtalte, men 
har drøftet og vedtaget udgivelsen af en 
monografi med en beretning om for
eningens historie, bidrag af forskellige, 
som har ydet et særligt bidrag til denne, 
markante artikler af bladet med billeder 
hentet fra arkivet og andetsteds. 
Bestyrelsen udpeger en redaktion, som 
forventes at gå i gang i det kommende for
år.

Vender vi blikket fremad har bestyrelsen 
gjort sig nogle tanker vedrørende for
eningens fremtid.

Vi er i bestyrelsen overbeviste om, at 
de allerede omtalte udadvendte aktivite
ter, som dog nok i høj grad er rettet mod 
de ældre medlemmer danner grundstam
men i foreningens virke. Det som kende
tegnede foreningens start var at 
København var udannelsesstedet og at 
Ribe studenterne alle var samlet der i de 
første mange år af foreningens historie.

Nu er de spredt over det ganske land 
og holder forbindelse ved lige gennem 
andre, tillad mig udtrykket, konkurreren
de kontaktfora. især det meget omtalte 
kontaktforum "Facebook"

Vor næstformand har undersøgt sagen

og fundet at der på Facebook i januar 2008 
var 44 grupper repræsenterende 1872 tid
ligere elever. Flere vil komme og vil blive 
et alternativ til den funktion som forening
en har haft" i bevaring og udvikling af 
sammenholdet mellem tidligere elever fra 
Ribe Katedralskole", som det fremgår af 
vore vedtægter. Altså en kontakt flade af 
samme størrelsesorden som medlemsan
tallet i Ripenser-Samfundet. Det er natur
ligt at overveje hvorledes vor forening kan 
gøre sig gældende i denne sammenhæng 
og bestyrelsen så gerne en drøftelse heraf 
på generalforsamlingen og vil drøfte 
sagen efterfølgende. 100 års dagen skulle 
jo nødigt markere en neddrosling af for
eningens aktiviteter.

I det forløbne år er følgende tidligere ele
ver afgået ved døden.

Under oplæsningen af deres navne 
beder jeg forsamlingen rejse sig

U.ÅR Karl Anker Hjorth
R.26 Helga Petersen
R.28 Inger Andresen
R. 28 Dorthea Juhl Jepsen
S. 30 Aase Jensen
5.33 Torkild Teilmann
R.33 Helmuth Wilsøe
5.34 Karen Simonsen Beck
R. 35 Rudolf Osvald Bundgaard
S. 37 Jens P Rasmussen
5.38 Peder G. Helms
5.38 Karoline Henriksen
R.38 Bodil Børgesen
5.39 Mogens Juhl
R.41 Mary B. Rahr
R. 41 Asger Juhl
S. 43 Hans Chr. Rudkjøbing
R. 43 Dagmar Petermann
S. 44 Hans Chr. Eller
5.44 Laurids Lustrup
5.44 Ingrid C. Fullerton
s.44 Morten Gundesen Smith
5.48 Carla Lund-Mikkelsen
5.48 Dycke D. Sibbersen
5.48 Aksel Varming
S.52 Vagn Præstmark
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5.53 Inger Lassen
5.53 Knud Rechnagel
5.57 Olga Plohmann
5.58 Inga Nielsen
5.59 Poul Neergaard 
R.63 Annemarie Brandt 
R.63 Kirsten Lykou
R. 63 Svend Aage Schmidt
S. 68 Birgitte Knudsen
S.73 Jakob Thomas Jakobsen
5.78 Susanne Nieisen
5.78 Karen Marie Beck

Æ ret være deres minde!
Jeg takker for opmærksomheden og 

afslutter hermed min beretning.
Bf

På baggrund af formandens omtale af for
eningens fremtid blev der rejst spørgsmål 
til bestyrelsen om, i hviiket omfang besty
relsen overvejede, at lægge Ripenser- 
Bladet ud på hjemmesiden eller evt. 
blot nogle af numrene. Formanden oplys
te, at det var bestyrelsens opfattelse, at 
internettet ville få en øget betydning i 
fremtiden for Ripenser-Samfundets arbej

de. Tidspunktet for alene at have en elek
tronisk version af bladet var blevet drøftet 
i bestyrelsen.. Det var bestyrelsens opfat
telse, at en del ældre medlemmer ikke var 
så sikre i brug af internettet og derfor 
ønskede en papir udgave. Bladets udgi
velse er en stor post på budgettet, og en 
reduktion i antal af udsendte blade kombi
neret med løbende oplysninger til med
lemmer via hjemmesiden kunne overvej
es. I forbindelse med en evt. øget anven
delse af internettet var der en udveksling 
af synspunkter vedrørende en mulig brug 
af koder, således at visse oplysninger ale
ne var tilgængelige for foreningen med
lemmer. Kassereren fremhævede i denne 
forbindelse at teknikken var tilgængelig, 
såfremt brug af hjemmesiden for hen
holdsvis medlemmer og ikke medlemmer 
skulle kunne benyttes fremover. Den øge
de interesse for brug af internettet blev 
omtalt af næstformanden, som oplyste, at 
alene i de seneste år er antallet af grupper 
på Facebook, som indeholder ordene 
"Ribe Katedralskole" øget markant. Ved 
en optælling i januar 2009 var det konsta
teret, at der var 44 grupper med i alt 1.872

AzM s Æn'% CAwtMKSgw gewwgwgår regMs&a&gt.
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medlemmer -  heraf alene 1.085 i gruppen 
"Ribe Katedralskole" og 107 i gruppen 
"Ripensersamfundet". Næstformanden 
fremhævede dog samtidigt, at det er vig
tigt at ældre medlemmer modtager bladet

Formandens beretning blev herefter god
kendt.

Dirigenten gav herefter ordet til kassere
ren for

Forelæggelse af det reviderede regn 
skab for foreningen og understøttel
sesfonden, og forelæggelse af budget 
for det kommende år og forslag dl 
medlemskondngent.
Det reviderede driAsregnskab for perio
den 1/1 -  31/12 2008 samt status pr. 
31.12.2008 for Ripenser-Samfundet og 
Ripenser-Samfundets UnderstøAelsesfond 
2008 var uddelt til deltagerne. Kassereren 
Hans Erik Christensen gennemgik de 
enkelte punkter i de to regnskaber ved 
brug af en PowerPoint præsentation.

Vedrørende revisionen bemærkede 
kassereren, at en ny revisor instruks, som

besluAet på sidste generalforsamling, var 
under udarbejdelse.

DriAsregnskabet og status for Ripenser 
-  Samfundet og Ripenser-Samfundets 
UnderstøAelsesfond blev godkendt og 
generaAorsamlingen meddelte decharge 
Al bestyrelsen

(DriAsregnskabet for perioden 01/01 - 
31/12 2008 og status pr. 31.12.2008 for 
Ripenser-Samfundet og driAsregnskab og 
status for UnderstøAelsesfonden samt 
budgeAorslag for 2009 bringes eAer gene- 
raltorsamlingsberetningen.)

HereAer blev budgeAet for 2009 fore
lagt, og kassereren omtalte budgeAets 
enkelte punkter herunder om hensæAelse 
af beløb til 100 års jubilæet i 2012. 
Bestyrelsen havde Aemsat forslag om 
uændret kontingent på 125 Kr. og 50 Kr.

Kassereren nævnte at bestyrelsen var i 
færd med at undersøge alternaAve mulig
heder med henblik på ar reducere 
tryknings omkostninger. DeAe blev posi
tivt modtaget af generaAorsamlingen.

Med ovennævnte bemærkninger god
kendte generaAorsamlingen budgeAet for 
2009 og hermed uændret konAngent.
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Dirigenten kunne konstatere, at der 
ikke var indkommet andre forstag tii 
behandling på generalforsamlingen..

Valg af formand, bestyrelsesmedlem  
mer samt 1 -2  suppleanter
Knud W. Kastrup blev genvalgt som for
mand
Hans Erik Christensen, Conny Rom 
Petersen, Hanne Krag Fugleholm, Jørgen 
Mejsen Westergaard blev genvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer.
Peter Lungholt blev genvalgt som supple
ant.

Formanden takkede for valget.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Merete Lindqvist blev genvalgt som revi
sor
Kirsten Hingeberg Larsen blev genvalgt 
som revisorsuppleant.

Eventuelt
Der var ikke anmeldt punkter til eventuelt 
og der blev ikke stillet yderligere spørgs
mål til bestyrelsen..

Dirigenten takkede generalforsamling
ens deltagere for god ro og orden og bad 
forsamlingen udbringe et leve for besty
relsen!

Ved generalforsamlingens afslutning 
takkede Knud W. Kastrup dirigenten Carl

Rise Damkjær for den professionelle 
ledelse af generalforsamlingen.

Efter Generalforsamlingen var Ripenser- 
Samfundet vært ved et traktement, som 
bestod af sandwichboller og drikkevarer.

Efter Generalforsamlingen konstituerede 
bestyrelsen sig således:
Formand:
Knud William Kastrup 
Næstformand:
Povl Dons Christensen 
Kasserer:
Hans Erik Christensen 
Sekretær og webmaster:
Preben Husted 
Adresseefterforsker:
Conny Rom Petersen 
Redaktør og Arkivar:
Henrik Præstholm
Bestyrelsesmedlem:
Jørgen Mejsen Westergaard 
Bestyrelsesmedlem:
Hanne Krag Fugleholm 
Suppleant:
Peter Lungholt 
Revisor:
Merete Lindqvist 
Revisor suppleant:
Kirsten Hingeberg Larsen

GeMera^rsaw&^eMS <feilagere Mød tra^leweMtel i &  sw iM e M aler
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tNGENtØRFIRMA 
H A S S E  T H R A N H O L M

Sdr. Fårup . 6760  Ribe 
Tetefon 75 44 52 52

ALT t ELEKTRtSKE ARUKLER 
OG )NSTALLAT)ONER

Jens Pedersen ApS

YdermøMen 75 42 08 25
Nederdammen 38 75 42 32 32

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

Kolvig' Mellemdammen 13'6760 Ribe' Tli. 7541 0488 - Fax 75410499' Mail: info@

Gør de t  
du e r  b e d s t  til

de t  gør vi

B a n k
Ribe Afdeling 
Telefon 45  13 3 0  40

http://www.kolvig.dk
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RIPENSER-SAMFUNDET

Driftsregnskab for perioden 1/1-31/12 2008

INDTÆGTER
Regnskab Budget 2008

Kontingent 1, 1672 medlemmer 208.933,00 216.000
Kontingent 2, 88 medlemmer 4.400,00 6.000
Ekstrabidrag 1.078,98 1.000
Renter, netto 7.250,54 4.000

Indtægter, i alt 

UDGIFTER

221.662,52 227.000

Bladet:
Trykning 96.966,25 100.000
Distribution 56.952,56 65.000
Redigering 9.546,91 4.000
- Annoncer -9.150,00 -8.000

Bladet i alt: 154.315,72 161.000
Hjemmeside 198,75 500
Generalforsamling 10.202,00 29.500
Jubilarreception 20.202,30 -
Kontingentopkrævning 12.070,49 15.000
Arkiv 0,00 5.000
Bestyrelsen 6.613,40 7.900
Gebyrer 545,50 600
Diverse 0,00 500
Gave til UF 28.945,00 28.945

Udgifter, i alt 233.093,16 248.945

Resultat før hensættelser -11.430,64 -21.945
Hensat til 100 års jubilæum -10.000,00 -10.000
Resultat efter hensættelser -21.430,64 -31.945

Status pr. 31-12-2008 

AKTiVER

Kassebeholdning 0,00
indestående Danske Bank 299,25
Indestående Frøs Herreds Sparekasse 281.086,89
Værdipapirer 0,00
Tilgodehavender, annoncører 200,00

Aktiver i alt 281.586,14

PASSIVER

Egenkapital, primo 207.848,92

BILAG 1
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Årets resultat etter hensættelser
Egenkapital, ultimo
Skyldig til understøttelsesfonden
Skyldige omkostninger
Hensættelser til 100 års jubilæum 2003-2008

-21.430,64 
186.418,28

35.109,74
60.000,00

58,12
0

Passiver i alt

København den ^  2009

281.586,14

----
Hans Erik Christensen

Foranstående regnskab, som jeg har revideret, er i overenstemmelse med foreningens bogføring og 
vedtægter. Som led i revisionen har jeg:
- afstemt kasse-, bank- og værdipapirbeholdningerne,
- kontrolleret registrering af medlemmernes ekstrabidrag,
- sammenholdt medlemskontingentindtægterne med foreliggende indtægtsbilag
- sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den anvendte 
udgiftsspecifikation.

1. Oer var budgetteret med 1728 medlemmer. Resultatet passer ikke helt med 125 pr. medlem 
idet flere kun har betalt 110 kr. og på udenlandske har provenuet været mindre end 125 kr

2. Der var budgetteret med 120 medlemmer her.

3. Heraf anskaffelse af PC, printer mv. kr. 8.387,00

Noter:

4. Budgettet er fælles for generalforsamling og jubilarreception
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RiPENSER-SAMFUNDETS UNDERSTØTTELSESFOND

Driftsregnskab for perioden 1/1-31/12 2008 

iNDTÆGTER

Bidrag til UF 
Gaver fra R-S 
Renter, netto

75,00
28.945,00

3.489.01

indtægter, i att 

UDGiFTER

32.509,01

Uddett legat 
Gebyrer

5.000,00
0,00

Udgifter, i ait 5.000,00

Resuitat

Status pr. 31-12-2008 

AKTiVER

27.509,01

Kassebeholdning
Indestående Frøs Flerreds Sparekasse 
Værdipapirer
Tilgode fra Ripenser-Samfundet

0,00
124.754,46

0,00
58,12

Aktiver i ait 

PASSiVER

124.812,58

Egenkapital, primo
Årets resultat
Egenkapital, ultimo
Skyldig til Ripenser-Samfundet

97.303,57
27.509,01

124.812,58
0,00

P assiver i att

København d e n ^ ^ 2 0 0 9

-----
' — Hans Erik Christensen

124.812,58
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Foranstående regnskab, som jeg har revideret, er i overenstemmelse med tondets bogfør 
vedtægter. Som led i revisionen har jeg:
- afstemt kasse-, bank- og værdipapirbeholdningerne,
- kontrolleret registrering af ekstrabidrag,
- sammenholdt udgifterne med foreliggende dokumentation samt kontrolleret den anvend 
udgiftsspecifikation.

/ ? /
København den /^2009

fri som

F r d 3
Herreds Sparekasse

6 7 6 0  R ibe I Telefon 75  41  01  0 0  I w w w .fro es .d k

http://www.froes.dk
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RtPENSER-SAMFUNDET
Bestyreisens forstag tit budget for perioden 2009

Indtægter

Kontingent 1,1650 medlemmer å 125 kr. 206.250
Kontingent 2, 100 medlemmer å 50 kr. 5.000
Ekstrabidrag 1.000
Renter, netto 8.000
tndtægter, i alt 220.250

Udgifter
Bladet:

Trykning 100.000
Distribution 67.500
Redigering 4.000
- Annoncer -9.000

Bladet i alt: 162.500
Hjemmeside 500
Generalforsamling i København 5.000
Jubilarreception 22.000
Kontingentopkrævning 15.000
Arkiv 5.000
Bestyrelsen 7.000
Gebyrer 600
Diverse 0
Udgifter, i alt 217.600

Resultat før hensættelser 2.650
Hensat til 100 års jubilæum 2012 -10.000
Resultat efter hensættelser -7.350
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Mogens Juhl er død
Mogens JuM, som i en periode var en 
meget centrai person i Ripenser-Sam
fundet, døde d. 6. december 2008. Han 
blev født d. 4. juni 1921 i Kina, hvor hans 
fader var missionær.

I 1929 vendte famiiien tilbage til 
Danmark, og faderen blev præst i Føvling, 
hvor Mogens Juhl voksede op. Han blev 
student fra Katedralskolen i 1939. Mogens 
var et meget diskret menneske og talte 
ikke gerne om sig selv, og om hans ople
velser under den anden verdenskrig samt 
årene derefter ved jeg ikke meget.

Han arbejdede imidlertid en årrække 
for en international farmaceutisk virksom
hed, men efter en række omstrukturering
er i firmaet valgte han at trække sig tilba
ge, og efter få år besluttede han sig for at 
slå sig ned i Ribe. Det var klart for os, at 
han i overensstemmelse med det mønster, 
mange af os kender, ønskede at komme 
tæt på sine rødder.

Denne interesse for de unge år og for 
skolegangen på Katedralskolen, medførte 
lykkeligvis tillige en interesse for Ripen
ser-Samfundet.

I 1985 blev han medlem af Ripenser- 
Bladets redaktionsudvalg, og fra 1987, 
hvor han flyttede til Ribe, til september 
1990 var han bladets redaktør. Hans arbej
de med bladet var præget af stor omhu og 
sans for detaljen, hvortil kommer, at han 
interesserede sig stærkt for billedmateria
let og var central i grundlæggelsen af bla
dets billedarkiv.

Hans interesse for skolen forblev stor, 
og han var et uvurderligt bindeled mellem 
foreningen og skolen -  også længe efter 
han ophørte som redaktør.

Mogens etablerede mange værdifulde 
kontakter i Ribe. I et samarbejde med Ribe 
Kunstmuseum fik han etableret en udstil
ling af Marie Wandels socialrealistiske 
malerier. Hans bekendtskab med Stig 
Jensen, den antikvariske samling, medfør

te flere spændende 
foredrag om vikinge- 
byen Ribe i forbin
delse med Ripenser- 
Samfundets general
forsamlinger i Ribe.

Mogens var meget 
gæstfri, og det gjaldt 
ikke mindst Ripenser- 
Samfundets bestyrelse. Når den daværen
de bestyrelse i samlet flok drog med toget 
til Ribe for at deltage i translokationen og 
arrangere receptionen gjorde Mogens 
Juhl det til en fest. Mogens hentede os og 
vores bagage på banegården og kørte os 
til vores respektive logi. Senere samledes 
vi hos Mogens i Kongensgade 15.

Alt hvad der berørte foreningen blev 
diskuteret indtil samtalen uvægerligt drej
edes over på vores gymnasietid og vores 
lærere. Dette sidste blev så nærværende -  
ikke mindst fordi huset tidligere havde 
været beboet af Emmy Willemoes. Vi hav
de alle erindringer om denne markante 
gymnasielærer. De var ikke alle lige posi
tive, men det var jo så længe siden, og vi 
havde alle overlevet.

Da jeg i den periode ofte overnattede 
hos Mogens havde vi rig lejlighed til at 
slutte dagen af med et glas og en god 
snak. Da hans interesser var mange og 
omfattede både musik, historie og kunst, 
var det ikke svært at Ende emner. Sam
talen drejede sig meget sjældent om per
sonlige forhold, men hans mening om de 
emner, det drejede sig om, lagde han 
aldrig skjul på. Når jeg udtrykte bekym
ring for min translokationstale til studen
terne trøstede han mig på sin jordbundne 
måde. Tænk ikke så meget på det, sagde 
han, der er ingen, der hører efter. Ofte 
endte vi med at tale om medicinske 
emner. Hans faglige interesse var intakt, 
og på det Edspunkt var hans hukommelse 
imponerende.
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Senere flyttede Mogens Juhf ind på 
klosteret, og i hans hyggelige og stem
ningsfulde lejlighed der fortsatte vi vores 
møder, når vi havde ærinder i Ribe. 
Desværre blev hans sidste år præget af en 
stærkt svigtende hukommelse, og han 
måtte flytte på plejehjem. Der skulle 
megen tid til, for at han kunne pejle sig ind 
på de oplevelser, vi havde haft sammen.

Og nu ville jeg ønske, at jeg oftere havde 
taget mig den tid, der var nødvendig.

Ripenser-Samfundet skylder Mogens 
Juhl meget, han var et varmt menneske, 
og vi husker vores samvær med ham med 
stor glæde og taknemlighed. -  Æ ret være 
hans minde!

Ofe AfarAef

Jeg kom først til at kende Mogens da han 
flyttede ind på Ribe Kloster, hvor jeg var 
forstander indtil 2008. Jeg mener det var i 
1996. Jeg vidste godt hvem Mogens var, 
for han var ret synlig i Ribe, især i de cirk
ler, som havde med Katedralskolen og 
Antikvarisk Selskab at gøre. Hertil kom, at 
Mogens far var min fars forgænger i embe
det som sognepræst i Føvling. Det blev 
nogle gode år vi alle i Klostret Sk sammen 
med Mogens, selv om han de sidste år var 
præget af tiltagende Altzheimer.

Mogens var vidende om mange ting og 
det var næsten dagligt han konsulterede 
sine værker om historie og kunst for at 
kunne fortælle os andre i Klostret om et 
emne, som var dukket op i samtalernes løb 
ved kaffebordet i det gamle køkken eller i

haven. Mogens havde alle sine kære bøger 
hos sig. De der ikke kunne være i hans 
bolig stod på Klostrets store loft.

Mogens og jeg havde mange gode sam
taler om vor opvækst i den samme præste
gård og den samme landsby. Vi kendte 
nogenlunde de samme mennesker der og 
tog jævnligt på tur derud sammen for at gå 
i kirke og møde bekendte. Vi hk jo også 
fælles erfaringer, da jeg blev redaktør af 
Ripenser-Bladet, men da var Mogens des
værre begyndt at falde af på den.

Mogens løste sognebånd til præsten i 
Føvling og er nu begravet på Føvling 
Kirkegård på et sted, hvorfra der er udsigt 
til præstegården og mod Ribe!

Tfewn'A PræsfAolM

. . .

Næste blad udkommer primo juni, deadline 11. maj.
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Grundlagt 1848

AKTIESELSKABET RtBE JERNtNDUSTR!
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Afsender:
Ripenser-Samfundet 
v/Conny Rom Petersen 
Højbjerggårdsvej 18 
2840 Holte

Foreningens organisation
F o rm a n d
Knud William K astrup, s.54
Eskem osegårdsallé 27
3460 Birkerød 45 81 09 50
formand@ ripensersam fundet.dk

N æ stfo rm an d

1770 K øt^nhavn V 33 25 55 75 
naestformand@ripensersamfundet.dk 

K a sse re r

Flinterenden 6̂  5.th. 32 10 84 95
2300 Kbh. S. fax 32 10 84 96

giro 106-6676

Preben H usted, s.81 
Stormøllevej 26
4600 Køge 56 63 36 26
webm aster@ ripensersam fundet.dk 

A d resse e f te rfo rsk n in g

2840 H dtL   ̂ 45 42 42 89

6760 Ribe ^ 82 43 06 55
redaktoer@ ripensersam fundet.dk

M ikkelborg Allé 7
2970 Hørsholm 45 86 56 96
bestyrelsen 1 @ripensersamfundet.dk

Hanne Krag Fugleholm, s.84
Holmegårdsvej 30
2920 Charlottenlund 39 96 96 97
bestyrelsen2@ripensersamfundet.dk

S u p p le a n t
P eter Lungholt, s.62
Asylgade 12
4000 Roskilde

M erete Lindqvist, s.76
Å rhusgade 97,4.th
2100 København 0  35 55 32 71

R ev iso rsu p p le an t
K irsten H ingeberg Larsen, r.65
Sdr. Boulevard 34, l.th .
1720 København V 33 21 16 25

a d re s s e æ n d r in g e r
Sekretæ ren, hjem m esiden 
eller e-mail.

G iro in d b e ta lin g er:
K assereren. Giro 106-6676

ripensérsam fundet@
ripensersam fundet.dk

H JE M M ESID EN

R IP E N S E R B L A D E T

R edak tion
Henrik Præstholm , s.60 
N ørrelundparken IB 
6760 Ribe 82 43 06 55
redaktoer@ ripensersam fundet.dk 

Ripenser-bladet udkom m er 
4 gange årligt og udgives af 
Rf/MMser-SayM/MM&f, en forening af 
tidligere elever fra Ribe Katedral
skole sam t for skolens nuværende 
og tidligere læ rere.

E ftertryk  af artik ler kun efter afta
le m ed redaktionen.

Reklamationer over ikke m odtaget 
blad m eddeles til sek retæ ren  med 
dim itendårgang, fulde navn og 
adresse.
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N o rd e c t^
D/n /o^a/e Købmand;
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Sønderportsgade 24 

6760 Ribe

Ribe afdeling
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Indbydelse dl Jubilarrecepdon

Ribe Katedralskoles 
Translokadon 2 0 0 9
Snder i år sted
FREDAG DEN 2 6 . JUNI KL. 10 .00 .
i skolegården. Kun i tilfælde ai 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 Snder sted umiddelbart efter translokationen.

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

Indholdsfortegnelse
»Nyt i gammelt« i Ribe ......................................................................  280
Beretninger fra tre modtagere af
Ripenser-Samfundets Jubilæumslegat..............................................  292
Ribe-folk................................................................................................  301
Kontingentopkrævning ......................................................................  305
Den sjove stregkode!..........................................................................  305
Adresseændringer m.v. ......................................................................  306

. . .

Næste blad udkommer i september, deadline 31. august. 
Generalforsamlingen 2010 holdes den 27. februar i Ribe.
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"Nyt i gammeit" i Ribe
Eksempier på udnyttede muiigheder -  og forspiidte 

Af Steffen M. Søndergaard

indpasning a f  en ny ¿ygning i er gadeAd/ede eder i en dedygge/se std/er ¿rav a / den pro/edierende 
arkdekf.
Det overdevt'sende re.sadaie; skal ikke opnås sed diof a t koptere de eksisterende ¿Mie, nten red af repare
re den aye dygning td omgpve/serae på ea sådan måde, ar den op/attes som ea vterdi/it/d tii/øfeise med 
egearåeaa'rer. N er /piger vedykkede eksempier -  og mislykkede.

Mange af vore bedst bevarede gamle byer og be
byggelser er præget af den traditionelle bygge
skiks typiske udformninger gennem århundreder. 
Bybilledet eller bebyggelsen er dog langtfra sta
tisk, idet de fleste huse i tidens løb har undergået 
større eller mindre ombygninger for at blive tilpas
set ønsker om ændret anvendelse eller nye mode
strømninger.

Så længe ombygningerne blev udført med tradi
tionelle materialer og af håndværkere med kend
skab til den traditionelle byggeskiks udtryksfor
mer, var risikoen for ødelæggelser ikke overhæn
gende. Det er den imidlertid blevet, efter at fortro
lighed med den traditionelle byggeskik -  og med 
arkitektoniske virkemidler i øvrigt -  er blevet spe
cialviden blandt byggeriets aktører.

For at sikre de mest værdifulde bygninger mod 
bl.a. disse farer har vi en landsdækkende byg
ningsfredningslov, og i udvalgte byområder des
uden lokale regelsæt der skal sikre, at ændringer af 
bybilledet -  herunder nye huse -  får en udform
ning, så de kommer til at indgå i det bevaringsvær
dige bybillede på en harmonisk måde.

Da Ribe nu -  trods alder og navnkundighed -  er 
nedlagt som selvstændig, administrativ enhed og i 
egentligste forstand er blevet sat under administra
tion af Esbjerg, kan det være nærliggende at for
søge en slags status over de senere års forskellige 
udtryk for "nyt i gammelt" i Ribe.

Mit ældste eksempel er Ribe Katedralskoles se
neste, store byggeprojekt, der blev gennemført o. 
1980, hvor arkitektfirmaet Kjær & Richter bl.a. 
forestod en udvidelse, der næsten fordoblede det 
bebyggede areal. Det første udvidelsesforslag fra 
1973 lukkede karreens delvist opløste sider mod

Sviegade og Puggaardsgade med enetages byg
ningskroppe i samme skala som den eksisterende 
småhusbebyggelse: Tilsvarende bygningsvolumi- 
ner blev anbragt inde i karreen -  undertiden to 
eller tre ved siden af hinanden med henblik på at 
opnå større lokaler uden forøgelse af bygningshøj
den.

Denne overbevisende løsning blev imidlertid 
opgivet til fordel for et mere koncentreret byggeri 
i tilslutning til nordre sidefløj i det trefløjede byg
ningsanlæg fra 1836 (Hg. 1 a-c).

Nybyggeriets bygningskroppe beholdt dog den 
beskedne skala, og de lave facadehøjder nødven
diggør, at lokalernes loft følger tagets profil og 
afsluttes af en gennemgående lanterne i rygningen 
til supplering af dagslysindtaget. Facader og tage 
fremstår i rødt tegl. vinduer og døre hvidmalede af 
hensyn til samspillet med de gamle bygninger. 
Bygningsdetaljer som lanternen, de uopdelte vin
duesrammer og den kvartrunde, hvidmalede zink- 
tagrende -  der får gesims-funktion i overgangen 
mellem facade og tag -  får imidlertid resultatet til 
at fremstå som nyere byggeri, der opfylder kravet 
om arkitektonisk helhedsvirkning uden at reprodu
cere de gamle bygningers tidstypiske detaljer.

Et tilsvarende, godt resultat er desværre ikke op
nået ved Katedralskolens seneste udvidelse, den 
fritliggende bygning fra 2002 i Gravsgade (fig. 2).

For at få mest mulig plads har man valgt at gøre 
huset så stort, at tagetagen kan udnyttes selvstæn
digt. Og for at gøre tagetagen rummelig har man 
ladet ydermurene fortsætte op forbi etageadskillel
sen, således at skråvæggene først begynder mere 
end en meter over gulvniveau. Denne forøgede 
højde på ydermurene -  og den deraf følgende store
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afstand ned ti] stueetagens murhuHer -  er søgt siø
ret ved at forsyne langsiderne med en muret ges
ims, der er gjort extremt høj. Da der er meget tave 
vinduesbrystninger og kun en almindelig parcel
hussokkel, ser det ud, som om bygningen er ved at 
synke ned i jorden under vægten af den enorme 
gesims.

At man skaffer sig mere plads i tagrummet ved 
at lade ydervæggene fortsætte op over etageadskil
lelsen er ikke noget nyt. Bygninger med såkaldt 
trempel eller styrtrum kendes fra 1600-årenes 
boderækker i f.eks. Præstegade, og konstruktionen 
blev fra sidste halvdel af 1800-årene atter populær 
i bl.a. byhuse, villaer og pakhusbygninger (fig. 5). 
På grund af rummeligheden er denne konstrukti
onsform desuden anvendt i flere nyere huse i 
Ribes gamle byområde.

En bygning af denne type indgår allerede i Ka
tedralskolens bygningskompleks, nemlig det tidli
gere bømeasyl, Puggaardsgade 24 fra 1876 (fig. 
4). (Her havde man først fået arkitekten Ludvig 
Fenger til at tegne et historicistisk middelalderhus,

men det blev for dyrt, og i stedet lod man to lokale 
murermestre opføre det nuværende, enkle hus). 
Her demonstreres hvordan man får en trempelbyg
ning til at stå på jorden ved hjælp af et vandret 
bånd, der opdeler facaden og en velovervejet vin
duesudformning . Det samme demonstrerer arki
tekten Niels Frithiof Truelsen i begyndelsen af 
1990erne i den store hal i museet Ribes Vikinger, 
og han forsyner desuden bygningen med en høj 
sokkel (fig. 3).

Bygningen i Gravsgade har i tagfladen mod 
gaden en række tagkviste og på den modsatte side 
både en gavlkvist og nogle kæmpekviste, der er 
sunket ned i gesimsen (fig. 7) (og forekommer lige 
så malplacerede som de profitmaksimerende tag
kviste i den tidligere Stiftamtmandsgårds kontor
bygningers gårdsider).

Vinduesudformningen i gavlkvisten afviger i 
enhver henseende fra de øvrige vinduers -  end 
ikke et ensartet rudeformat er opnået -  og man un
drer sig over, at der ikke er anvendt en gennem
gående vinduesudformning, og over at det ikke er
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tykkedes at skaffe tagetagen dagstys på en mere 
overbevisende måde.

Museet Ribes Vikinger, der stod færdigt i i 995, 
er som aiierede nævnt tegnet af Nieis Frithiof 
Trueisen, der i sit bygningskompieks inddrager 
det tidiigere eiektricitetsværk fra i 923, tegnet af 
Ribearkitekten Axei Hansen, som også tegnede 
nogie af Bedre Byggeskik-periodens bedste huse. 
Trueisen opdeier sit museum i en række forskeiii- 
ge bygningskroppe, der opføres med samme mate- 
riaievalg som i det tidiigere eiektricitetsværk (fig. 
6). Udformningen af såvei bygningskroppe som 
vinduer og andre detaljer er dog friere, og resulta
tet fremstår både med egen identitet og harmonisk 
i reiation ti] den gamie bygning.

Bygningen, der danner bagvæg i Bispegårdens 
gårdrum, er opført i sidste haivdei af 1980erne 
efter skitseforsiag af arkitekten Karen Exner, arki
tektfirmaet Kjær & Richter (fig. 8).

Her er gavikvistkronet indgangsparti, muret ges
ims, refendfugning og opsprossede vinduer, ja 
seiv kombinationen af rødstens murværk og hvidt
ede murværksdetaijer er traditionei. Men de tradi-
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tioneHe detaljer er blevet bearbejdet og anvendt på 
en ny og arkitektonisk overbevisende måde, der 
tydeligt viser, at huset er en nyere tilføjelse: De 
ens, hvide og delvist refendfugede partier er blevet 
til fremspringende fladedekoration på rødstens
murværket og kobler sig til taggesimsen på en 
måde, der understreger denne anvendelse. Yderst 
til venstre foretages denne kobling af det frækt 
forhøjede vindue, og her har man også med godt 
resultat tilladt sig at ændre spatieringen af fagde
lingen. Forbilledligt!

På hjørnet af Sortebrødregade og Vægtergade er 
de traditionelle arkitekturdetaljer anvendt på en 
mere gængs måde i huset fra 2000, tegnet af ejeren 
Torben Basse (fig. 9).

Her er gavlkvistmotivet gennemspillet for fuldt 
udtræk, og relationen mellem stueetagens vinduer 
og gavlkvistens er helt rigtig. Huset har trempel/ 
styrtrum, men facaden klarer sig uden vandret eta
gebånd i kraft af den markerede sokkel.

Ribe Byferie fra 1994, der ligger uden for det 
gamle Ribe, er resultatet af en konkurrence, som 
blev vundet af tegnestuen Volden (fig. 10 og 11).
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F:g. 70. 7?i7?̂

Ftg. 77.

Bebyggelsen relaterer sig til det gamle Ribe ved 
at være opført som rækker af gavlhuse og ved at 
inddrage vandet som et arkitektonisk element.

Selv om størstedelen af de bygninger, der blev 
opført efter den store bybrand i 1580, var gavlhu
se, har ombygninger efterhånden sløret dette for
hold, og man skal ind i gårdene langs Over-, 
Mellem- og Nederdammen -  eller op i Domkir
kens tåm -  for at opfatte gavlhusstrukturen. Ikke 
desto mindre forekommer det helt rigtigt at tage 
udgangspunkt i denne engang næsten enerådende 
struktur, som også bidrager til at give den nye 
bebyggelse karakter. Husene fremstår med mure
de ydervægge og teglhængte tage. Gavlene har 
forskelligt udformede glasarealer i gavlene, såle
des at der opnås variation i facadeudtrykket, og 
bygningsdetaljeme er nutidige. Bebyggelsen vari
erer også i højde, den rummer små pladser og gen
nemskæres af smalle passager, og det er i det hele 
taget lykkedes at bygge sig til en række af de kva
liteter, man ellers søger i gamle byområder.

Det er det desværre ikke i byggeriet på Da-
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nielsens Tømmerhandels grund (fig. )2 og 13). 1 
lokalplan 01.14 anføres det ganske vist, at "Ribe 
Kommune har ved sagsbehandlingen ... lagt stor 
vægt på, at det nye byggeri bliver i overensstem
melse med den øvrige bebyggelse omkring grun
den og i bykernen i øvrigt. Det gælder bl.a. place
ringen med facade i vejskel, opdelingen i og bred
den af facaden samt udformningen herunder høj
den og materialerne". Alligevel må det konstate
res, at stort set alt er gået galt:

Ganske vist er bebyggelsen på grundens tre 
sider opført i vejskel. men på den fjerde side -  
mod Albert Skeels Gade -  mangler den helt, selv 
om karreerne i bykernen generelt fremstår lukke
de. Det burde denne også have gjort, således at der 
kun var adgang til karreens indre via porte.

De største huse er for store. Toetages huse fore
kommer i forvejen i området, men det er ikke dem, 
der tegner billedet, og i den nye bebyggelse får de 
kæmpemæssige gavlkviste husene til at fremstå i 
næsten tre etager.

Facadeproportioneme er forkerte, idet bryst

ningshøjden er for stor i forhold til vindueshuller
ne -  som i stueetagen er for små -  hvilket forvær
res af at bæltegesimsen synsmæssigt er dalet helt 
ned over dem.

Til sammenligning viser fig. 16 eksempler på 
facadeproportionering i gamle Ribehuse.

Ftg. 7 Æ^ygg^As^ t Mygaå^ p å  DafHcAyc/M 
grMHå, ¿Mg-Håc.
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Opdelingen af facaden er deis foretaget med 
brandkamme, deis med nogle mærkeiige "mellem
rum" med sænkninger i tagfladerne -  begge atypi
ske (fig. 14). 1 stedet kunne man have gjort som i 
Bispegade 13-21 (fig. 15), hvor fem bygherrer 
1852-53 opførte hver sit hus men underordnede 
sig et fælles facadeudtryk. Senere har nogie af hu
sene fået farve, således at de enkelte bygningsaf
snit fremstår tydeligere.

På Danielsens Tømmerhandels grund kunne 
man også have markeret opdelingerne ved at give 
dem forskellige vinduesudformninger. 1 stedet har 
man givet etagerne hver sin helt forskellige vindu
esudformning , hvilket forekommer meningsløst 
(fig. 12, 13 og 14). Vinduesudformningen afspej
ler desuden manglende kendskab til de mest ele
mentære regler for vinduesudformning i en toeta
ges bygning. Nogle af disse regler har jeg søgt at 
illustrere med eksempler i fig. 16. Se også fig. 15.

Opskalkningen, der får gavlkvistenes gesims til 
at slå et svaj for neden, virker helt umotiveret med 
den valgte gesimsudformning. De galvaniserede 
altanstativer virker heller ikke overbevisende. Mg. /3. RtspegiK̂



289

Fzg. 76. ÆaraÆfgrzsfzMg rg/arzo/zgr ozg//goz vzzzz7agr z tzzzi/gr- og ovgrgfagg z /:/â zczlyZzMg /zzẑ g z /?z/?g.
71 v. i Cr̂ zzzzggaz7g 72, /zvzl? gav/ grfra 7d4d, az/gør ovgrgZaggzz  ̂vzzzJzzgr ca. 2/? a f MMi/<?r<?f<2g6M.y, zz7gZ ovgrgfagg/z^ raozzzzgr svarer 
Zz/ zzzzz/grgZaggzzj zzzzi/grrawozgr. A//g rzzz/gr gr gns.
7 zzzz&gzz, / Crøzzzzggaz/g 4d, /zvz'j gaz/g ẑz/g gr fra 7<S4.?, /zar zzzzt7grgZaggzzj vzzzz/zzgr ZvzczpoiZ og gr sẐ rrg g/zJ ovgrgZaggzz  ̂vzzzz/zzgr. 
7?zzt7grzzg gr /Mg gas, zzzg/z /zar jaozozg proporZzozzgr.

Den stort set samtidige bebyggelse på Siots- 
gades sydside (fig. i 7 og i 8) afløste ganske vist 
bakelitfabrikkens toetages bygninger, men burde 
have haft samme skaia som småhusene på gadens 
modsatte side. Facadeproportioneringen er tykke
des bedre her, men hverken facademes opsatser på 
de midterste huse etter de opdetende "mettemrum" 
synes optagte, og vinduesudformningen forekom
mer tige så titfæidig som på Danietsens Tømmer
handels grund.
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Hg. 20. r.A.

I Ribe har man genereit forsøgt at sikre nybyg
ningers harmoniske indpasning i gadebiiiedet ved 
at foriange dem udført i overensstemmeise med 
den traditionelle byggeskik -  undertiden på en 
næsten fundamentalistisk måde.

Umiddelbart er det da også forståeligt, at man 
vælger at satse på traditionelle detaljer og udform
ninger, fordi man så at sige har "facitlisten" for øje 
og dermed et mere konkret grundlag for bygge
sagsbehandling end et så diskutabelt begreb som 
arkitektur.

Det forholder sig imidlertid sådan, at "facitli
sten" kun giver et godt resultat, hvis man kender 
de basale "regnearter". Det gør kun de færreste, og 
som det er fremgået, skæmmes nogle af de senere 
års byggerier derfor af ufordøjede eller forkert 
kombinerede bygningsdetaljer -  og lever derfor 
ikke op til målsætningen.

Som arkitekt mener jeg, at man bør stile efter at 
opnå harmonisk indpasning af et nyt hus uden sla
visk at reproducere tidligere tiders byggeskik -  ja, 
at udfordringen simpelt hen består i både at opnå 
den ønskede, arkitektoniske helhedsvirkning og at 
forenkle eller nytolke traditionelle bygningsdetal
jer, således at bygningen fremstår som en nyere 
tilføjelse til helheden.

1 Ribe er der -  som det er fremgået -  langtfra

alle nyere huse, der lever op til denne dobbelte for
dring, og jeg synes derfor, at det er relevant at vise 
udenbys eksempler, der gør det. Alle københavn
ske.

Det ældste er Erik Møllers Tegnestues tilføjelser 
fra 1970erne til de gamle bygninger i Rosengade- 
kvarteret, som tegnestuen restaurerede ved samme 
lejlighed (fig. 19). Her ses den ene side af Fre- 
dericiagade med tilføjelser i begge ender. Huskrop 
og materialevalg svarer til de gamle huses og sik
rer den arkitektoniske helhedsvirkning, men 
tilføjelserne fremstår med egen etageinddeling og 
egne detaljer -  herunder vinduesudformning.

Ib og Jørgen Rasmussens Nyboder-byggeri fra 
slutningen af 1970erne relaterer sig til den gamle, 
karakteristiske stok-bebyggelse (fig. 20), men 
fremstår også på overbevisende måde med egen 
identitet. Bygningerne har trempel og har dermed 
en rummelig tagetage, men klarer sig uden etage
bånd, bl.a. på grund af den kraftige sokkel, der -  
som på Knud V. Engelhardts berømte Skagen-hus 
-  er trukket helt op til stueetagens vinduer.

Ib og Jørgen Rasmussen har desuden tegnet 
huset på Vesterbrogade fra begyndelsen af 
1990erne (fig. 21), hvor betonelementeme frem
står som en slags refendfugning, der spiller fint 
sammen med de flankerende, pudsede facader.
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Glasdøre og vinduer har samme rudestørreise, 
kvistene er af samme type som Quedens' Gaards, 
men med glas i siderne, og huset fremstår i kraft af 
materialet og nytolkningen af de traditionelle 
detaljer som et fortræffeligt, nutidigt element.

Undertiden præsenteres man for det synspunkt, 
at et dårligt projekt kan "reddes" ved hjælp af min
dre, facademæssige ændringer, men det er en 
undervurdering af opgaven -  et dårligt projekt må 
kasseres og erstattes af et nyt med en bedre idé.

For nogle år siden skulle der bygges en ny kirke 
et sted i det midtjyske. Det projekt, der var udar
bejdet af menighedsrådets arkitekt, blev imidlertid 
kasseret af myndighederne, der gav arkitekten 
besked på at alliere sig med en mere kvalificeret 
kollega og komme med et nyt og bedre projekt. 
Det skete -  og resulterede i et fortræffeligt kirke
byggeri. Man kunne ønske sig, at de ansvarlige 
myndigheder i Ribe havde forholdt sig lige så 
ansvarligt, således at man var sluppet for fejltagel
serne og havde opnået alle de berigende eksempler 
på "nyt i gammelt", som Ribes kvaliteter og 
sårbarhed berettiger til.

Denne artikel har tidligere været trykt i "By, 
marsk og geest nr. 20" som er udgivet af 
Sydvestjyske Museer som kulturhistorisk år
bog for 2008. Artiklen bringes her med forfat
terens venlige tilladelse.

Forfatteren er:
Steffen M. Søndergaard, arkitekt m.a.a. 
Melvangvej 7, Askov 
6600 Vejen
E-mail: ark.sms@c.dk

mailto:ark.sms@c.dk
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Beretninger fra tre modtagere af 
Ripenser-Samfundets Jubilæumslegat
Beretningerne har været bragt i Katedralskolens årsskrift 2008

Student anno 2001 fra Ribe 
Katedraiskoie tager puisen på diskri
mination af den spanske romabe 
foikning under feltarbejde i Madrid

10-12 millioner af verdens 18 millioner 
romaere er bosat i Europa, hvortil de 
vandrede fra Indien for ca. 1000 år siden. 
Romaerne er Europas største etniske 
minoritet. De har stadig visse fælles kul
turtræk, og størstedelen af dem, med und
tagelse af de spanske og portugisiske, har 
bevaret deres sprog romani.

Stort set siden deres ankomst til og 
bosættelse i Europa har de været forfulgt 
og ekskluderede, og på trods af tusind års 
tilstedeværelse i Europa er størstedelen af 
dem fortsat marginaliseret og udstødt. 1 
Spanien bor der ca. 600.000 romaere. De 
udgør landets største og mest diskrimine
rede etniske minoritet. Især i landets stor
byer bor en stor del af romaerne i sociale 
boligbyggerier og chabolas (slumkvarte
rer), og de er på mange områder -  det 
være sig indenfor arbejdsmarkedet, 
uddannelse og politisk indflydelse -  eks
kluderede fra majoritetssamfundet.

Efter Francodiktaturets fald i 1975 og 
implementeringen af den demokratiske 
konstitution i 1978 opnåede romaerne fle
re rettigheder og muligheder for at orga
nisere sig, men kløften mellem landets 
største minoritetsgruppe og resten af den 
spanske befolkning er fortsat stor. 
Marginaliseringen i Spanien i dag ses for 
eksempel i den høje frafaldsprocent af 
børn med romabaggrund i det spanske 
skolesystem, i den lave procentdel af 
romaere på de videregående uddannelser, 
i undersøgelser, der viser, at 40 % af spani
erne ikke ønsker at have en roma til nabo, 
og at 25% ikke ønsker, at deres børn skal 
gå i klasse med en roma.

De fleste spaniere har meget lidt eller 
ingen personlig kontakt med romaerne, 
og deres kendskab til befolkningen er 
begrænset til mediernes fremstilling af 
dem.

Jeg har boet i Madrid siden sommeren 
2006, hvor jeg dels har studeret og været i 
praktik i Kultur- Informationsafdelingen 
på Danmarks Ambassade. Som udveks
lingsstuderende fra Kultur- og Sprog
mødestudier og Journalistik på RUC stu
derede jeg henholdsvis journalistik og 
antropologi på to forskellige madrilenske 
universiteter; Universidad San Pablo CEU 
og Universidad Complutense.

Jeg har oplevet og oplever oftest 
romaerne i forbindelse med en stærk 
negativ og generaliseret omtale og tema
er som kriminalitet, narkohandel, analfa
betisme og mandschauvinisme. I tilfælde 
af positiv omtale er det stereotypien om 
de livsnydende, nomadiske og kunstne
riske flamencodansende romaere, jeg er 
stødt på.

Mine studier af den spanske romabe- 
folkning begyndte i foråret 2007. Jeg har 
skrevet en opgave om romakvindernes 
position i det spanske erhvervsliv og har 
lavet feltarbejde i en evangelisk kirke i et 
romabefolket slumkvarter i Madrid.

Siden sommeren 2007 har jeg arbejdet 
frivilligt for romaorganisationen Funda
ción Secretariado Gitano. I samarbejde 
med en jurist og en journalist analyserede 
jeg diskrimination af romaerne i skreven 
spansk presse, og i efterårssemestret 2007 
studerede jeg et semester på Facultad de 
Antropología Social på Universidad 
Complutense og skrev en opgave om "dis
krimination af romaer i spansk pres 
se".

Den spanske romaorganisation Unión 
Romanis (UR) har lavet en omfattende
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undersøgelse af fremstillingen af romaere 
i spansk presse: Periodistas contra el ra- 
cismo: la prensa ante el pueblo gitano 
(Journalister mod racisme: pressen og ro- 
mabefolkningen) og med udgangspunkt i 
blandt andet denne undersøgelse og den 
hollandske diskursteoretiker, Teun A. van 
Dijks teori om kritisk diskursanalyse og 
New(s) Racism undersøgte jeg, hvordan 
de negative direkte og indirekte romaste- 
reotypier reproduceres i pressen.

Den analytiske del af opgaven tog ud
gangspunkt i en konkret sag, som fik me
get opmærksomhed i medierne, og omta
les som 'Tragedien i Piedras Redondas". 
Piedras Redondas er det fattigste og mest 
marginaliserede kvarter i den andalusiske 
by Almeria og er hovedsageligt bosat af ro
maere. Tragedien startede med fundet af 
en 7-årig pige, nøgen og myrdet i en pap
kasse nær hendes hjem. 24 timer senere 
blev pigens onkel Antonio hængt i et træ. 
Under hans lig var der placeret to små salt
toppe, som flertallet af journalisterne 
straks tolkede som symbol på et ældgam
melt "romaritual", og som beviste, at onk
len var blevet hængt af pigens forældre i en 
hævnakt. Måneders undersøgelser senere 
fandt man ud af, at salttoppene slet ikke 
havde været tilstede, og at størstedelen af 
pressedækningen således har været skabt 
på et falskt grundlag. Sagen er et eksempel 
ud af mange på, hvordan de spanske me
dier behandler sager, hvor hovedperso
nerne er romaer.

55 % af avis- og tidsskriftsartikler om sa
gen om Tragedien i Piedras Redondas vur
derede jeg blandt andet på baggrund af 
den kritiske diskursteoretiske indgangs
vinkel som diskriminerende. De formid
lede information på falske beviser og for
vrængede historiske fakta og 
begivenheder. 70 % af de journalister, som 
behandlede sagen, anvendte ingen kilder 
blandt romaerne.

Desuden nåede jeg via mine analyser 
frem til, at romaernes etnicitet og kultu
relle baggrund nævnes, selvom det ingen 
relevans har for nyhedens og hændelsens

indhold, årsag og konsekvens, at der 
videregives ukorrekt, forvrænget eller ste- 
rotypiserende information om romaerne 
og deres historie, og at størstedelen af jour
nalisterne udelukkende interesserer sig 
for historiens sensationalistiske elementer, 
og at der er en udbredt tendens til at skabe 
en kløft mellem dem, "den kriminelle ikke- 
integrerede minoritet" og os, "det civilise
rede spanske majoritetssamfund".

Journalisternes analyser af, forklaringer 
på og holdninger til mordmotiverne og de 
implicerede personers handlinger, styres 
overvejende af de stereotypier, som alle
rede eksisterer i den spanske mediedis
kurs.

Romastereotypierne har dybe historiske 
rødder, der er overbragt fra generation til 
generation og i de seneste årtier i særde
leshed via mediediskurser. De berørte ste
reotypier om den mystiske, primitive og 
kriminelle roma er nærmest fuldstændigt 
identiske med de negative stereotype frem
stillinger, der allerede eksisterede i 1400- 
tallet.

I mødet mellem artiklernes fremstil
linger af romaerne og de allerede eksiste
rende og velkendte stereotypier (i spansk 
kontekst), reproduceres sterotypierne. 
Deres mangeårige eksistens og normali
seringen af dem kan være en af grundene 
til, at de reproduceres både bevidst og ube
vidst i den spanskes presses behandling af 
romabefolkningen.

Et opgør med de negative stereotypier 
kræver ikke alene at den spanske be
folkning får et større kendskab til romabe
folkningen men i ligeså høj grad, at mino
riteten bliver ressourcestærk nok til at 
opnå indflydelse ikke blot i medierne, men 
også indenfor udannelsesinstitutionerne 
og resten af samfundets magthavende og 
normsættende instanser.

Storgård Carlsen

Min udlandspraktik i Oslo
Under min psykologuddannelse på Aal
borg Universitet, var jeg på 9. semester i 
udlandspraktik. Mit praktiksted var
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Ullevål Universitetssygehus i Osio, Nor
ge. Her arbejdede jeg på afdelingen for 
personiighedspsykiatri, som er en dagaf
deling, der har specialiseret sig i behand
ling af patienter med personlighedsfor
styrrelser. Der arbejdes ud fra to forskelli
ge behandlingsprogrammer; et der er 
sammensat i forhold til patienter med 
emotionelt ustabil personlighedsstruktur, 
og et der er struktureret i forhold til pati
enter med ængstelig (evasiv) personlig
hedsstruktur. Personalet er ligeledes 
opdelt i to teams i henhold til de to pati
entgrupper. Det overordnede teoretiske 
ståsted er en selvpsykologisk tilgang med 
fokus på en mentaliseringsbaseret be
handlingsform.

Mine to første uger gik med at følge det 
ene behandlingsprogram den ene uge, og 
det andet program den anden uge. Her
efter skulle jeg beslutte, hvilket behand
lingsprogram jeg ville deltage i som tera
peut. De to behandlingsprogrammer var 
ikke så forskellige i udseende, men pati
entgrupperne var meget forskellige. 
Desuden var der forskel på de to persona
legrupper og forskellige behandlingspro
blematikker i fokus. Jeg valgte efter de to 
uger at følge programmet for patienter 
med ængstelig (evasiv) personligheds
struktur. Dette valg blev truffet på bag
grund af flere overvejelser. Til trods for, at 
jeg havde læst mest om patienter med 
emotionelt ustabil personlighedsstruktur 
ønskede jeg at fordybe mig i en anden per
sonlighedsproblematik, da jeg så det som 
et spændende felt som jeg kunne udforske 
videre i mit speciale. Desuden oplevede 
jeg et godt sammenhold med terapeuterne 
på dette team, og patientgruppens proble
matikker tiltalte mig.

Af ¿Mg
En af mine arbejdsopgaver bestod i at 
være co-terapeut i flere af de terapeutiske 
grupper. Jeg deltog som fast co-terapeut i 
"Etter-helgen-gruppen (helgen betyder 
weekenden på norsk)", i "Alliancegrup
pen", i "Angstgruppen", i "Billedterapi-

gruppen" og i "Før-helgen-gruppen". Der
udover virkede jeg som observatør i 
"Dynamiskgruppen" og som vikarierende 
terapeut i de andre grupper i tilfælde af 
sygdom eller ferie.

Jeg synes specielt Billedterapigruppen 
var interessant at være terapeut i. Dette 
skyldes, at man i denne gruppe havde mu
lighed for at udforske den nonverbale kom
munikation, som kunne give ny indsigt i pa
tientens indre verden. Et billede kan sige 
mere end tusinde ord, og er derfor et godt 
redskab for patienterne at udtrykke sig 
med og for os terapeuter at forsøge at for
stå deres perspektiv med. Jeg oplevede, at 
billedterapi var et godt sted at møde pati
enterne og skabe sig en begyndende kon
takt. I denne setting, hvor patienten kom i 
kontakt med sin indre verden og havde 
mulighed for at udtrykke den nonverbalt, 
kunne man få indsigt i patientens verden 
på en anden måde. I den senere billedgen- 
nemgang kunne man som terapeut møde 
patienten der, hvor han/hun var og sam
men skabe forståelse. Denne nye forståelse 
kunne man med fordel bringe ind i de an
dre terapigrupper når det var relevant. Ved 
at bruge ord og symbolske betegnelser, 
som var blevet brugt i billedterapien, følte 
jeg, at der opstod et møde med patienten, 
hvori vi havde en gensidig forståelse og re
lation.

Alliancegruppen var en psykoedukativ 
gruppe som blev struktureret på den 
måde, at temaer som følelser, tilknytning, 
motivation, kognitive skemaer eller menta- 
lisering først blev præsenteret, og vi som 
terapeuter dernæst underviste om, hvor
dan disse temaer forstås inden for psyko
logien. Derefter fulgte konkrete eksempler 
fra gruppen og generel gruppediskussion. 
Jeg stod flere gange for undervisningsde
len, hvilket oplevedes som et spændende 
job, hvor jeg havde en mere aktiv rolle som 
terapeut, og dette medførte for mig enga
gement og deltagelse, da jeg følte, jeg 
kunne bidrage med noget og følte, at pati
enterne blev engageret og deltagende. 
Udover rollen som co-terapeut virkede jeg
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som administrativ terapeut for en patient i 
det undvigende program. Mine opgaver 
som administrativ terapeut var at udfore 
individueiie samtaier en gang om ugen og 
at være journaiansvarlig for denne patient. 
En gang om ugen havde vi fællesvejled
ning i teamet, hvor vi diskuterede status 
og proces for de forskellige patienter i den 
individuelle terapi. Som led i det at være 
administrativ terapeut stod jeg for at følge 
patientens terapiproces i behandlingspro
grammet, og jeg stod for kliniske konfe
rencer på morgenmøderne, hvor jeg præ
senterede patientens aktuelle status, til
knytningsmønstre, affektbevidsthed, in
terpersonelle konflikter og dynamiske for
mulering af patientens problemstilling. 
Sideløbende med behandlingsprogram
met stod jeg for at udrede patienter, der 
kunne være potentielle kandidater til 
behandlingsprogrammet på afdelingen. 
Da behandlingen på afdelingen specifikt 
rettede sig mod personlighedsproblema-

tikker, var dette specielt i fokus i udred
ningen. Jeg synes, det var utrolig spæn
dende at stå for udredning af patienter, 
ikke mindst fordi jeg så det som en inter
essant udredningsproces at gennemgå.

Afgsferlæfe
En af de ting, jeg synes, jeg lærte særde
les meget af, var de småmøder, der blev 
holdt efter hver gruppeterapitime med de 
dertil tilknyttede terapeuter. På disse 
møder blev den foregående gruppeterapi 
diskuteret med hensyn til de forskellige 
patienter og gruppedynamik. Jeg så dette 
som en enestående mulighed for at stille 
spørgsmål til ting, jeg havde undret mig 
over og få forklaring på og tanker bag de 
ting, der var blevet sagt eller gjort. 
Desuden var der her mulighed for at få 
feedback på mine egne interventioner og 
konstruktiv kritik til senere brug. Jeg har 
under min praktik haft mulighed for at 
opleve mange forskellige terapeuter i

Gør de t  
du e r  b e d s t  til

de t  gør vi

Ribe Afdeling 
Telefon 45  12 20  40 D a n s k e
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arbejde og set mange forskellige terapeu
tiske stilarter. Nogle er mere konfronte
rende end andre, andre er først og frem
mest empatiske og støttende, mens andre 
i høj grad bruger humor og påpegningen 
af paradokser. Jeg ser herved gruppetera
pien som et optimalt læringsforum som 
novice, en måde at lære gennem mester
lære, hvor jeg kunne opleve erfarne tera
peuter i aktion og derefter have mulighed 
for at stille spørgsmål, høre deres 
tolkninger og deltage med egne indspil og 
refleksioner.

Når man arbejder så tæt sammen, som 
man gør som co-terapeut, kan man ikke 
undgå, at der til tider opstår gnidninger. 
Da det specielt i arbejdet med patienter 
med forstyrret personlighedsstruktur er 
væsentligt at kunne opretholde et godt og 
åbent kollegialt samarbejde både med 
hensyn til det psykiske arbejdsmiljø og i 
forhold til gruppeterapien, blev der hver 
14. dag afholdt procesmøde. Disse møder 
havde til formål at skabe tid og rum til at 
diskutere det kollegiale forhold i vores 
team sammen med en ekstern superviser. 
Jeg ser disse møder som en måde at passe 
på sine medarbejdere og kollegaer og 
synes, det er et godt signal om, at arbejds
pladsen tager dette aspekt af arbejdet 
alvorligt.

Et andet aspekt af dagligdagen på 
arbejdspladsen, som virker konstruktivt i 
forhold til det kollegiale sammenhold, var, 
at der hver 14. dag blev afholdt gruppevej
ledning, hvor alle på afdelingen deltog. 
Her viste forskellige terapeutiske grupper 
på skift videoklip fra deres terapi, som de 
ønskede feedback eller vejledning på. 
Dette var nogle spændende og inspireren
de møder at deltage i, da de fremkaldte 
diskussion og refleksion over terapeutiske 
metoder og tilgange. Desuden betød disse 
møder mulighed for at få kollegial støtte 
og konstruktiv kritik til problematiske 
situationer, og dette bidrog til at nære det 
kollegiale sammenhold.

og M&re JrcwhW
Jeg oplevede flere gange i løbet af min 
praktik, at min tankegang var præget af 
teoretisk viden, som ikke virkede så brug
bar i praksis, da der i praksis var mange 
flere aspekter at tage hensyn til. Den vir
kelige verden er til tider kaotisk, og kom
promiser må indgås for at få tingene til at 
hænge sammen. Jeg lærte dog gennem 
min praktiske erfaring, hvordan min teo
retiske viden kunne bruges, og oplevede 
derved praktikken som en enestående 
mulighed for at kombinere teori og prak
sis og gøre min teoretiske viden mere 
praktisk anvendelig.

Mit praktikophold har været en enorm 
oplevelse, som har givet mig utrolig 
mange erfaringer, som jeg har taget med 
mig videre som nyuddannet psykolog. Jeg 
føler, jeg er blevet mere sikker i min rolle 
som psykolog. Det har været meget inspi
rerende at opleve og deltage som terapeut 
i gruppeterapi. Gruppeterapi ser jeg som 
en spændende og udfordrende arbejdsme
tode, som jeg håber at få mulighed for at 
videreuddanne mig i på et senere tids
punkt. Arbejdet med patienter med per
sonlighedsforstyrrelser har været lærerigt 
og spændende, og er et felt, jeg arbejdede 
videre med i mit speciale, og som er en del 
af mine arbejdsopgaver i dag som psyko
log. Det er spændende, at arbejde med 
personlighedsproblematikker og udforske 
patientens forestillinger om sig selv og om 
andre. Det har været interessant, at arbej
de med en patientgruppe, hvis generelle 
forsvarsstrategi er undvigelse, og som er 
ekstremt følsom og sårbar over for kritik. 
Dette gør opbygningen og opretholdelsen 
af den terapeutiske relation vanskelig og 
konstant udfordrende.

LøMfse EHegaanf
Et halvt år med faglige 
og kulturelle oplevelser og 
udfordringer i Bangkok
Med en bachelorgrad i statskundskab 
synes jeg, som så mange af mine medstu
derende, at jeg trængte til at få sat lidt
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praktisk erfaring på den teori, som vi tyg
ger os igennem på studiet.

Da jeg sidste sommer påbegyndte min 
kandidatgrad, kastede jeg mig derfor over 
søgningen af praktikstiiiinger på ambassa
der, mindre organisationer og i EU. Jeg 
havde på bachelordelen beskæftiget mig 
en del med udvikiing som begreb, interna
tional bistand og ikke mindst dansk 
bistand, og håbede på en ansættelse, hvor 
jeg kunne komme i berøring med netop 
disse områder. Jeg var derfor glad, da jeg 
blev ringet op af Den Danske Ambassade i 
Bangkok, som tilbød mig et halvt års 
ansættelse som praktikant i deres politiske 
afdeling med begyndelse i februar 2008.

Efter afsluttede eksamener og rejsefor
beredelser gik turen derfor i slutningen af 
januar til Thailand. Jeg havde hjemmefra 
og efter aftale med de tidligere praktikan
ter fundet et sted at bo, og efter planmæs
sig ankomst i Bangkoks relativt moderne 
lufthavn gik turen til mit lejede værelse på 
nittende etage. Her blev jeg mødt af en fan
tastisk udsigt over Bangkoks imponeren
de skyline samt et kig til den danske 
ambassade ti minutters gang derfra.

Ambassaden er -  udover at være en 
selvstændig arbejdsplads -  også en lille 
del af den danske Udenrigstjeneste og der
med del af en stor og vidtforgrenet organi
sation. Dette Hk jeg et godt indblik i via de 
daglige arbejdsgange, hvor ambassaden i 
sin sagsbehandling er underlagt Udenrigs
ministeriet, men også har en vis selvstæn
dighed i varetagelsen af opgaver.

Den Danske Ambassade i Bangkok har 
i lighed med mange andre ambassader en 
politisk og en konsulær afdeling, samt en 
handels- og en visumafdeling. Jeg var som 
nævnt ansat i den politiske afdeling, men 
med aftale om at være tværgående i for
hold til arbejdsopgaver i særligt handelsaf
delingen og de andre afdelinger efter 
behov. Mine opgaver var derfor mange og 
meget forskellige i både indhold og 
omfang.

I 2008 fejres 150 års jubilæum for diplo
matiske, kulturelle og kommercielle rela

tioner mellem Danmark og Thailand, hvil
ket til en vis grad satte sit præg på mine 
arbejdsopgaver. Jeg skrev en del artikler 
til engelsksprogede aviser, nyhedsbreve 
til andre ambassader i Asien, ambassa
dens hjemmeside, samt en booklet, som 
ambassaden udarbejdede i forbindelse 
med jubilæet. Booklettens primære mål 
var at pleje og forstærke særligt de kom
mercielle relationer mellem Danmark og 
Thailand, og vi praktikanter havde travlt 
med at skrive artikler om eksempelvis 
dansk kultur, det danske demokrati og vel
færdssamfund samt om danske sektorer af 
interesse for Thailand.

Hvad angår min interesse for udvikling 
og bistand gav opholdet mig et Ent indblik. 
Levestandarden i Thailand er øget betyde
ligt indenfor de seneste år, og dansk 
bistand er derfor i sin afsluttende fase. Mit 
arbejde bestod følgelig i indhentning af 
rapporter, bogføring i Udenrigsministe
riets database, afslutning af projekternes 
økonomi samt andet, som hører til, når et 
dansk bistandsprojekt lukkes. Jeg arbejde
de også lidt med Danmarks igangværende 
bistandsprojekter i Burma, og selvom jeg 
ikke arbejdsmæssigt var særligt berørt, 
var der i forbindelse med cyklonen Nargis 
stor travlhed på ambassaden, da både 
ambassadøren og Udviklingsministeren 
skulle til Burma.

Udover disse opgaver bestod mit arbej
de i at besvare henvendelser fra både dan
ske og thailandske borgere, myndigheder 
og virksomheder, lave partnersøgning for 
danske virksomheder i Thailand, forskelli
ge researchopgaver samt udarbejdelse af 
dokumenter i form af eksempelvis en over
sigt over Thailands regler for udenlandske 
virksomheder og indberetninger til minis
teriet om den politiske udvikling i Thai
land.

Udover de faglige aspekter ved ophol
det, var det også kulturelt set en stor ople
velse af bo i Bangkok. Selvom Bangkok 
kan karakteriseres som en moderne stor
by med en relativt velfungerende infra
struktur, og et bybillede præget af interna-
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tionale virksomheder, hoteiier, barer og 
shoppingmalis, er der stadig meget stær
ke eiementer af den mere traditionelle 
ievevis. Særligt buddhismen spiller en 
afgørende rolle i nærmest alle thailænde
res liv, og mange unge drenge vier da 
også en periode af deres liv til munketil
værelsen. Taxachaufførerne har ofte 
buddhistiske figurer og blomsterranker i 
forruden, samt et malet tempel i bilens loft 
til at beskytte sig. 1 samspil hermed er tro
en på ånder og forfædre et vigtigt ele
ment, og hvert hus har et husal- 
ter/tempel. Her tilbedes ånderne dagligt 
med offergaver i form af frugt, ris, 
røgelse, blomster, cola etc., og til gengæld 
herfor håber tailænderen på held og vel
signelse i forbindelse med byggeri, ægte
skab, familieforøgelse og andre af livets 
store begivenheder. Hver morgen på min 
vej til ambassaden mødte jeg denne blan
ding af det moderne og traditionelle, hvor 
thailændere på vej til arbejde med en café 
latte fra Starbucks i den ene hånd, samti
dig bad til ånderne ved disse husaltre med 
blomsterranker og røgelse i den anden.

Et andet interessant kulturelt fænomen, 
jeg bed mærke i, var det thailandske kon
gehus' nærmest religiøse betydning i sam
fundet. Kong Bhumibol Adulyadej er ver
dens længst regerende konge, og har da 
også langt mere politisk magt end vores 
dronning. Thailænderne identificerer ham 
med held i livet, landets udvikling og stolt
heden over Thailand som nation. Dette 
gælder både gamle og unge, og en af mine 
yngre thailandske kolleger på ambassa

den var meget ihærdig for at skaffe mig et 
af de armbånd, som thailænderne køber 
og bærer for at støtte kongens velfærds
projekter og samtidig vise deres støtte til 
monarkiet. Den royale hengivenhed ople
vede jeg f.eks. også under mine mange 
biografbesøg i Bangkok. Her rejser man 
sig op, når kongens sang og Simen om 
ham vises!

Det har således været en stor både fag
lig og personlig oplevelse at bo og arbejde 
i Bangkok, og jeg takker Ribe Katedral
skole for at have tildelt mig Ripenser
samfundets Jubilæumslegat og dermed 
bidraget til denne mulighed.

Afa i Pedersen

ALT 1 ELEKTRISKE ARTIKLER 
OG INSTALLATIONER

INGENIØRFtRMA Jens Pedersen ApS
H A S S E  T H R A N H O L M

YdermoHen 75 42 08 25
Nederdammen 38 75 42 32 32Sdr. Fårup . 6760  Ribe

Tetefon 75 44 52 52
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Restaurant og Café KOLVIG - www.kolvig.dk
På gensyn - Bo RoB Mogensen og Gry Thomsen

Koivig - MeUemdammen 13 - 6760 Ribe - T!i. 75410488 ' Fax 7541 0499 ' Maii: inioMvig.dk

RESTAURANT

Stedet hvor man spiser godt 
- og büügt.

http://www.kolvig.dk
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Hjemmeside: www.saeihunden.dk 
Mail: saelhunden@stofanet.dk

ALT i ELEKTRiSKE ARTiKLER 
OG iNSTALLAHONER

INGENiØRFIRMA
H A S S E  T H R A N H O L M

Sdr. Fårup . 6760  Ribe 
Telefon 75 44 52 52

Jens Pedersen ApS

Ydermølten 75 42 08 25
Nederdammen 38 75 42 32 32

Værksted: 0 . Vedst edvej 52

Folkebibliotek
Giørtz Plads - 6760 Ribe - Tli. 75 42 17 00

M andag-fredag kl. 10-18 - Lørdag 10-13
in terflora

Per M athiesen 
S kolegade 2 - 6760 Ribe 

TK. 75 42 08 33
flere linier

A. Rasmussens Bogtrykkeri
Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing

Esbjerg Kommune 
ønsker de nye studenter tillykke

http://www.saeihunden.dk
mailto:saelhunden@stofanet.dk
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Rlbe-fblk ved redaktøren
Her ved indgangen til en god sommer er 
det godt at tænke på, at der er længe til jul! 
Men det er også godt at vide, at Ribe også 
i år vil have sin faste julemand.

Johannes Madsen, der kan se frem til sin 
23. sæson som julemand i Ribes bybillede 
i december. Han er gennem mange år an
sat ved postvæsnet og selv om Ribe 
Posthus er lukket for ekspedition, er der 
fortsat brug for ham der, idet der er fuld ak
tivitet i bygningen med at samle og fordele 
posten. Selve postekspeditionen foregår nu 
i Kvicklys forhal, og det fungerer fint med 
stedets gode parkeringsforhold.

Der er andre profiler, som vil være nær
værende når I kommer til Ribe i den kom
mende sommer. Det er for eksempel Age 
Grann, der sammen med Henrik Ravn og 
Hans Daugaard Peters har taget hul på 
sommerens vægterture i byens gader. Åge 
Grann er 88 og er gået i gang med den 34. 
Sæson. Han har i løbet af vinteren fået sig 
en ny hofte og er klar til at tage sine ture, 
selvom han dog lader de andre tre tage de 
fleste. For der nemlig fire vægtere. Tracy 
Scondin, som er indvandret sproglærer 
på Handelsskolen, er den fjerde vægter.

Egon Adelhardt Nielsen har fejret sin 
virksomheds "Frem Sodavand" 60 års for
retningsjubilæum. Han begyndte i 1949 i 
Hundegade Gæstgivergårds stald og flyt
tede senere om hjørnet til en lille bygning 
på Brorsonsvej. Derfra flyttede han i 1960 
ud til fabrikkens nuværende placering ved 
"Hundegades Bro" som adressen var den 
gang. Her er fabrikken siden vokset og 
vokset og i år er dens lager flyttet ud til nye 
bygninger i erhvervsområdet nord for 
Koldingvej bag Ribe Mark Forsamlings
hus.

Her er der nu mange tusinde m2 lager
plads til rådighed i tre meget store haller. 
Administrationen er også placeret der i nye 
store lokaler. Det er herefter alene pro

duktionen som foregår på Hundegade 41, 
som adressen er nu. Men der er plads til 
den ved de nye haller og det må være et 
spørgsmål om tid før den flyttes med. Det 
er en imponerende udvikling, der har væ
ret for virksomheden i de senere år, hvor 
de fleste af dens konkurrenter på det dan
ske marked har givet op.

Det er ikke mere Egon som driver virk
somheden. Han er lige stoppet som chauf
før, og det er hans tre sønner, som nu står 
for aktiviteterne.

Arlette Andersen er ikke ripenser, men 
hun har været i Ribe for nyligt, hvor hun på 
Katedralskolen fortalte om sit ophold i kz - 
lejren i Auschwitz fra 1943 til 1945. Hun er 
fransk jøde og blev i foråret 1943 som 19 
årig studerende ved universitetet i 
Clermond-Ferrand i det sydlige Frankrig 
arresteret af nazisterne og sendt af sted til 
Auschwitz. Her fik hun tatoveret fange- 
nummer 74.853 på sin venstre underarm. 
Hun har ikke, som andre, fået nummeret 
opereret bort. Hun gemmer det som en del 
af sin historie.

Arlette Andersen kom i foråretl945 efter 
kz-lejrens erobring med hjælp fra franske 
officerer hjem til Frankrig, hvor hun fær
diggjorde sine studier. 1 1950 flyttede hun 
til Danmark, hvor hun giftede sig med en 
dansk mand.

Først i 1990, da en fransk højrepolitiker 
kaldte holocaust for en ubetydelig detalje, 
besluttede hun at fortælle offentligt om 
sine gruopvækkende oplevelser under det 
toårige ophold i kz-lejren.

Hendes foredrag i Ribe var nummer 202 
og Katedralskolens elever og lærere fik en 
uforglemmelig oplevelse med fortællingen 
om hendes oplevelser. For en mindre del af 
skolens elever og lærere 6k foredraget en 
særlig dimension, idet de i efteråret 2008 
besøgte Auschwitz i forbindelse med et ud
vekslingsophold i byen Zittau i den sydøst
ligste del af det gamle DDR, nær den pol
ske grænse.
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Ove Madsen har i mange år har drevet 
Kiosk Centrum, der nu ligger i Dagmars- 
gade. Han blev her i foråret overfaldet i sin 
forretning af en 16 årig dreng, som røvede 
hans kassebeholdning. Det er anden gang 
Ove Madsen er udsat for røveri. Denne 
gang gik det dog ikke så slemt ud over 
ham som første gang, hvor han var nær ved 
at miste synet på det ene øje. Ove var hel
dig og slap uden større skade fra sammen
stødet med den unge mand og kassebe
holdningen var kun på et par hundrede 
kroner, idet Ove lige havde tømt den for da
gens omsætning, da det var tæt på lukke
tid.

Karen Margrethe Melbye har lige pas 
seret de tre snese. Hun er siden 2001 leder 
af Ribe Byhistoriske Arkiv, der har til huse 
i samme bygning som Ribe Bibliotek. Her 
har Karen Margrethe sin hovedstilling, 
som hun har haft i næsten 40 år. Hun var i

mange år gift med domorganist Mogens 
Melbye, der døde for tre år siden. Deres to 
sønner Adam og Henrik er begge gået mu
sikvejen. Adam spillede for nyligt bas her i 
Ribe i et band, som deltog ved en støtte
koncert for Jazz-in Ribe.

Det Byhistoriske Arkiv rummer mange 
oplysninger om Ribes borgere og byens 
virksomheder og institutioner, herunder et 
meget stort billedarkiv på omkring 13.000 
fotografier. Flere af byens erhvervs-foto
grafer gennem tiderne har skænket deres 
negativ- samlinger til arkivet.

Daniel Blom Paulsen har i dette forår 
vundet en landsdækkende konkurrence i 
latin for elever i 2.g. Elever fra 10 andre 
gymnasieskoler deltog. Fra Ribe Katedral
skole deltog han sammen med syv andre 
elever. Konkurrencen var udskrevet af 
Klassikerforeningen og den finder så vidt 
muligt sted hvert år. 1. Præmien var i år en

Efter Jubiiar-receptionen 
26. juni tiibyder 
Brorsonsminde ki. 13.30

Frokosttailerken bestående af:

* Ferskrøget laks
med fennikelsalat og krydderurter

* Bruchetta
med parmaskinke, pesto og rucola

* Mørbradbøf på spidskål og asparges

* Ost med druer og hjem m elavet knækbrød

* Brownie med sy ltede bær

Pris kr. 135,-

Forudbestilling på tlf. 75 41 10 50 
(Quedens Gård) sen est mandag den 22. juni.
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uges ophold ved et akademi i Dubrovnik i 
Kroatien sammen med den iærer, som har 
undervist vinderen. Så Daniei havde sin 
iærer Knud Kaiff med da præmien blev 
indløst i midten af april.

Alle tidligere klassikere fra Katedralsko
len må fryde sig over den fortsat høje stan
dard ved skolen!

Poul Anker Nielsen har også passeret de 
tre snese. Det markeredes blandt andet 
ved en stor reception i Brorsonsminde, 
hvor stort set alle hans berøringsflader i 
Ribe var repræsenteret. Det blev en lang 
eftermiddag med god servering og mange 
taler, sange og optræden af en del af de 
mange kunstnere, som Poul Anker og Lise 
Frederiksen, Quedens Gård har formidlet 
til Ribes borgere i de mange år de har væ
ret aktive på det felt.

Brorsonsminde er med deres ejerskab 
blevet et formidabelt spise- og feststed og 
det er også meget velegnet som koncert
sted i de dimensioner, som der i Ribe kan 
samles publikum til jazz, folk og visesang. 
Men det fungerer også som en art forsam
lingshus.

Poul Anker er ikke rigtig ripenser, men 
han har boet mere end halvdelen af sit liv i 
Ribe. Det var i mødet med "Lyren og 
Træbenet" folkene han i 1970'ernes be
gyndelse tabte sit hjerte til Ribe, hvor alt til
syneladende kunne lade sig gøre, når man 
bare troede på det og gjorde det.

U se Frederiksen og hendes søn Søren 
Frederik Bregenov deltog i indsættelsen 
af præsident Barack Obama i januar. De 
sad ifølge avisen kun ca 100 m fra hvor det 
hele foregik! De kunne være med fordi 
Søren Frederik som udlandstipendiat i 
Washington i begyndelsen af 2008 havde 
arbejdet for et kongresmedlem for det de
mokratiske parti i dennes valgkampagne. 
Det blev belønnet med to billetter til præ- 
sidentindsættelsen!

Søren Frederiks udlandsophold i stats
kundskabs studiet skete med støtte fra

Frode Schons Legat. Hans legatberetning 
vil senere blive bragt.

Tage Rosenstand er gået på pension efter 
mere end 34 års ansættelse ved Gram 
Skole. De seneste ni år som viceinspektør. 
Tage Rosenstand har i mange år også som 
sine forfædre været en engageret borger i 
Ribe. Herunder som medlem af menig
hedsrådet for Ribe Domsogn, de fleste som 
formand. Tage er en meget kompetent for
mand, som lægger vægt på at alt skal fun
gere ordentligt, og at menigheden og dens 
ansatte skal have gode vilkår.

Den periode, som han har virket i har 
også indeholdt hele sagen om opførelse af 
ny bebyggelse til brug for Domsognet på 
Lindegårdens grund efter branden 2. 
Juledag i 2000. Desuden arbejdes der med 
ny udformning af hele torvet omkring 
Domkirken.

Byggesagen er ikke blevet enklere efter 
de meget opsigtsvækkende fund, der er 
gjort ved den arkæologiske udgravning, 
som er foregået på Lindegårdsgrunden i 
det seneste år. Der er således fundet meget 
velbevarede dele af nok noget af det ældste 
teglstensbyggeri i Norden. Desuden er der 
fundet tydeligt kristne begravelser fra 900 
årene, hvilket er de hidtil ældste kendte. 
Måske ligger Ansgars kirketomt lige ved 
siden af inde under Domkirken!

Der er god brug for den nybagte pensio
nists tid i disse for Ribe så vigtige sager.

LISE FREDERIKSEN
OVERDAMMEN 10 .6760  RIBE . DENMARK 

t (+45) 75 4110 50
MUSEUMSBUTIK. KUNSTHÅNDVÆRK. CAFE
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J.A. Riis: DengrMM/e Ay
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Kontingentopkrævning
Som mange efterhånden har opdaget er vi 
begyndt at opkræve kontingent via Emaii.

Det har medført en dei spørgsmål om
kring proceduren og hvad man kan og ikke 
kan. Jeg har forsøgt at lægge en udførlig 
vejledning på nettet og den kommer også 
her, så vi forhåbentligt kan få mange flere 
med til næste år, og derved spare mange 
flere portopenge.

Og hvorfor nu det og ikke bare bruge be
talingsservice? Simpelt kære Watson. Øko
nomi. PBS tager sig betalt for at opkræve 
via betalingsservice. Prisen overstiger al
mindelig portoopkrævning, og kan derfor 
ikke betale sig i en forening som vores der 
er baseret på frivillig arbejdskraft.

Emaii løsningen er derimod "gratis". Den 
koster kun min frivillige arbejdskraft. Og 
jeg har jo selv valgt det, så der er ok med 
mig.

Vi sender den årlige opkrævning via E- 
mail.

I mailen vil der være en kodelinie, som 
skal benyttes ved indbetaling.

Kodelinien er personlig idet den inde
holder medlemsnummeret.

Man kan således ikke benytte den til at 
indbetale andet end ens eget kontingent.

Det er samtidig ikke muligt, men heller 
ikke nødvendigt, at oplyse medlemsnum

mer eller navn i forbindelse med indbeta
lingen.

Det er mest enkelt og billigst at indbetale 
via netbank, men hvis det ikke er en mu
lighed kan man blot printe e-mailen ud og 
tage den med på posthuset eller i sin bank. 
Så betaler de ganske som havde man stået 
med et normalt indbetalingskort.

Dette er et forsøg på at holde omkost
ningerne nede, og vi vil derfor kraftigt op
fordre til at man benytter sig af det.

Hvis man får sin opkrævning med kgl. 
post vil vi derfor bede om at klikke ind på 
Opdater e-mail og opdatere sin e-mail 
adresse.

Har man ikke e-mail, eller ønsker man 
ikke at benytte sig af det, så får man tilsendt 
et almindeligt indbetalingskort med pos
ten ligesom man altid har gjort.

Den sjove stregkode!
Nogen har måske bemærket at der er kom
met en stregkode på bagsiden af Ripenser- 
Bladet. Og på mange andre breve man får 
fra banker o.l. Og hvad er det nu for noget?

Det er Post Danmark der er blevet mo
derne. Førhen var det sådan at hvis et brev 
ikke kunne afleveres fordi modtageren er 
flyttet, blev det sendt tilbage til afsenderen. 
Herefter kunne vi (afsenderen) rette adres
sen, og sende brevet igen, i en ny kuvert 
med nyt frimærke på.

Nu gør den fine stregkode at Post 
Danmark blot registrerer at modtageren er

flyttet, og videresender brevet eller bladet 
til rette vedkommende, samtidig med at 
de en gang om ugen meddeler os (afsen
deren), hvem der er flyttet og deres nye 
adresse.

Det betyder portobesparelse for både os 
og postvæsenet, så den service koster ikke 
noget, og det er faktisk en stor lettelse for 
os. Vi har typisk mellem 15 og 40 returne
rede blade hver gang, som vi nu sparer alt 
besværet med at sende igen.
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Adresseændringer (5 maj 2009)
Af pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet, kun medlemmer fra 
før 1990. På foreningens hjemmeside www.ripensersamfundet.dk findes adresseæn
dringer for samtlige årgange.

Tryk på <brugersiden> <adresseændringer>.

R. 52 Aase Ellerup Jensen
(Pedersen)
Vindmøllegade 18, sL 
6240 Løgumkloster

S. 59 UllaLiefwendal
(Sandmark Liefwendal) 
Odengatan 20 
S-36230 Tingsryd 
Sverige

S.60 Henrik Præsthoim 
Nørreiundparken IB 
6760 Ribe

5.62 Grethe Bang 
(Christiansen)
Hyrdeengen 245 
2625 Vallensbæk

5.62 Karen Krog 
Klerkegade 25C, st.
1308 København K

5.62 Birgitte Haarder 
(Præstholm)
A.L. Drewsensvej 6 
2100 København 0

5.62 Hanne Kongsdai Jensen 
Clara Frijsvej 10
4600 Køge

5.62 Paui Vig Nissen 
Præstegårdvej 44 
7451 Sunds

5.63 Marie Kirstine Cramers 
(Sørensen)
Kongefolden 8,4. th.
8660 Skanderborg

5.64 RamundKværnø 
Kertevej 3 
4892 Kettinge

S.68 Karen Margrethe Puggaard 
(Stenger)
Storkevænget 1 
6760 Ribe

S.69 Karen Lolk 
Hovsiundvej 45 
6230 Rødekro

5.72 ErikFogtmann
Henrik Ibsensvej 41,3. tv. 
1813 Frederiksberg C

5.72 Tove Michaeisen 
Nymarksvej 20M 
8320 Mårsiet

5.73 Dorit Maria Skovmand 
(Gormsen)
6. julivej 86,1. th 
7000 Fredericia

5.74 Henriette Støvibek 
(Jørgensen)
Rygbjergvej 10 
7183 Randbøi

5.81 Birgit Juriander 
(Olesen)
Heslegårdsvej 2, st. 01 
2900 Hellerup

5.82 Karl Gustavsen 
Tesdorpfsvej 16 
5000 Odense C

5.83 Estrid Hasager 
(Madsen)
Horsensvej 158, Tebstrup 
8660 Skanderborg

5.85 Lars Klitgaard Simonsen 
Lyngsøvej 2,3. tv
8600 Silkeborg

5.86 Benthe Bonde 
(Veibel Iversen) 
Mannehøj 149 
6600 Vejen

S.89 Anette Lisbeth Knudsen 
Langsigparken 20 
6740 Bramming

NYE MEDLEMMER
5.85 Bo Stem

801 Church Street A PT1238 
Mountain View CA 94041 
USA

5.86 Jane Sørensen 
Toften 25 
6650 Brørup

5.01 Anna Klara Bøgh-Larsen 
Bom
Bjerggirdsløkken 102 
5240 Odense NØ

5.01 Stine Forsberg
Storm Petersens Vej 6,3. 
2000 Frederiksberg

5.02 Christina Bomberg Andersen 
Hoviksnåsvagen 69
47170 Hoviksnås 
Sverige

S.06 Johanne Thorup Dalgaard 
Nørre Alle 75, -649 
2100 København 0

DØDE
U.ÅR Helge Maltbæk
R. 29 Helene Hvid
S. 34 Karen Simonsen Beck
5.34 Ellen Boyer-Søgaard
5.34 Hans Iversen
R. 34 AnnaDejgaard
S. 39 Laura Enkelund
S.39 RunaHaugaard
R. 39 Poul Jørgen Grothe
S. 44 Hans Chr. Eller
5.44 Laurids Lustrup
5.44 Ingrid C. Fullerton
5.44 Morten Gundesen Smith 
R.44 Vibeke Madsen
R.49 Svend Aage Juulsen
R. 49 Marie Bjørkmann
S. 59 Poul Neergaard 
R.59 Karen Christiansen 
R.59 Dorthe Platz
R.63 Flemming Kudsk

http://www.ripensersamfundet.dk
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Katedralskolens juleafslutning Under sted i Domkir
ken den 18. dec. kl. 13.30.
Generalforsamlingen afholdes i Ribe lørdag den 27. 
februar 2010  kl. 15 på Tårnborg.
Forslag, som et medlem ønsker behandlet, skal sen
des til formanden senest en måned før generalfor
samlingen.
Nærmere oplysninger og dagsorden vil komme i næste 
nummer af bladet, der vil udkomme ca. 1. februar 2010, 
med deadline 8. januar 2010.
Jubilarreceptionen i 2010 afholdes fredag den 25. 
juni.
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Dagens forløb
Dagen begyndte med en del skyer, men 
rektor Karsdal havde som vanligt haft 
forbindelse med de højere magter på 
Skrydstrup Flyvestation og derfra havde 
man lovet godt vejr.

Pedellerne gik derfor fra morgenstun
den i gang med at stille stole op i skolegår
den og da rektor i sin indledende tale til 
den fyldte skolegård nævnte sin forbind
else opefter, brød solen igennem!

Derefter sang vi alle: "Den signede dag 
med fryd vi ser".

Det blev en flot dag for de 161 studenter 
og de 45 hf-studenter, som kunne dimit
teres fra skolen. Det var et imponerende 
hold, som det kan ses på et af billederne 
fra dagen.

Skolen skulle også tage afsked med lek
torerne Steen Hansen og Lars Ilsøe, som 
nu har valgt at gå på efterløn -  og give 
plads for yngre kræfter. De har været 
ansat ved Katedralskolen i henholdsvis 33 
og 30 år, så man kan ikke sige de løber af 
pladsen!

Efter taler og uddeling af eksamensbe
viser og legater sang vi alle til sidst: "Hvor 
smiler fager"

Jubilarreceptionen var noget af et tilløb
sstykke, og med den tiltagende varme

blev der travlt ved fadølshanerne. Vin, 
vand og snitter slog til og gik til. Da 
klokken nærmede sig 13 og studenterne 
var fotograferede og sendt af sted i et 
passende antal hestevogne, begav jubilar
erne sig til de aftalte møde- og spisesteder, 
og bestyrelsen kunne gå i gang med at 
rydde op i Rundgangen!

Der var realistjubilarer fra 1939 og stu
denter fra 1944 som de ældste, men der 
var også mødt et stort antal 10 års jubilar
er, så det lover godt for tilslutningen til 
receptionen i de kommende år. Bestyrel
sen håber derfor også at en del flere af de 
yngre årgange vil slutte op om Ripenser- 
Samfundet gennem medlemskab og delt
agelse i generalforsamling, således at tra
ditionerne kan føres videre.

I det følgende bringes de forskellige 
taler samt billeder fra dagens begivenhed
er og jubilarernes arrangementer i det 
omfang vi i redaktionen fik kendskab til 
dem og derfor kunne komme og fotogra
fere. Sædvanen tro har Carl Rise Damkjær 
også i år leveret en del flotte billeder.

Bestyrelsen takker for godt samvirke 
med skolen og alle deltagere.

NP

7 rar &r reMet aK.
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Rektors beretning 2 0 0 9
Ribe Katedralskole dimitterer i år 161 stu
denter og 45 hf-studenter. Så mange har vi 
aldrig givet eksamensbevis før. To hf-klas- 
ser og syv gymnasieklasser. Så stor har 
skolen ganske enkelt aldrig været før. I 
en bog om Ribe Katedralskoles historie - 
Blochs fra 1910 - kan man godt nok læse, 
at skolen før reformationen i 1536 havde 
700 elever, men det skal man nu næppe 
helt tro på. Heller ikke selv om biskop 
Peder Palladius i sin visitatsbog fra 1500- 
tallet, hvor han beskriver skolebesøg, ser 
skolen som en stor skole. Men når der i 
dag er så mange, vi ønsker tillykke med 
eksamen, skyldes det både en stor årgang 
gymnasieelever her på skolen, og at vi har 
overtaget 2 hf-klasser fra Ribe Semina
rium. som har gjort deres uddannelse fær
dig her.

I dette skoleår har vi haft flere projekter -  
2. årgang i et nyt gymnasium og overta
gelse af hf, som også har fået nye bestem
melser, og i hvert fald også har været nyt 
for os. Hvis Peder Palladius kom på besøg 
igen, kunne han nok skrive i sin visitats
bog, at skolen har meget travlt, og at 
lærerne aldrig har samarbejdet så meget 
på tværs af fag, som de gør nu. Jeg tror 
også, at han ville skrive, at studenterne og 
hf-studenter er blevet bedre til at se 
sammenhænge mellem områder og fag. 
Det kunne også være, at han ville skrive, 
at der var noget vi nok ikke prioriterede så 
højt længere.

Visitatsbøger hører en anden tid til. I sko
lens årsskrift kan man bl.a. læse en artikel 
om overflytningen af hf fra Seminariet til 
Katedralskolen med undertitlen en ver
den til forskel eller hvad? Konklusionen 
er, at der er bred enighed i den pågælden
de hf- klasse om, at overflytningen er fore
gået smertefrit. Det er jeg naturligvis glad 
for at læse. Vi har syntes, at det var vores 
opgave at føre hf videre i Ribe, når nu 
seminariet valgte at flytte til Esbjerg. Og vi

har tilstræbt at indrette os efter og leve op 
til det, der siges til sidst i artiklen. At de to 
uddannelser naturligvis er forskellige, 
men også at når alt kommer til alt, så er 
elever næstens ens. Eller vi lægger vægt 
på et fælles ungdoms/ uddannelsesmiljø 
og to forskellige uddannelser.

Jeg vil gerne sige tak til alle for den store 
indsats, der ligger i arbejdet med forny
elsen af begge uddannelserne og deres 
fælles placering her. Det har i den grad 
været hovedopgaven i dette skoleår.

Jeg vil også gerne se fremad. I weekenden 
rydder vi fysiklaboratoriet, fysiksamling- 
en, musiklokalerne og 3 klasselokaler i 
Rundgangen. På mandag går håndværker
ne i gang med at renovere laboratorier og 
bygge nye. Vi omdanner 3 klasselokaler til 
2 nye laboratorier i løbet af sommerferien. 
Og vi bygger 5 nye klasselokaler ud mod
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FFsiK&MterMe 2009.

Sviegade. De bliver færdige til februar 
2010, hvis alt går som det skal. Med den 
udvidelse har vi sikret os, at der er plads 
nok, at vi har mange helt moderne klasse
lokaler med det seneste elektroniske

udstyr, og at vi også får en Rundgang, der 
indeholder al den laboratorieplads, vi har 
brug for, og med alt det udstyr der skal til 
for, at naturvidenskab kan blive helt tids
svarende og endnu mere attraktivt. Og så
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¿an Steen so<t /¡amt weit ¿eres Aoner weifen: s!j?/

har skolen næppe flere kvadratmeter, der 
kan udnyttes.

Uanset gennemførelsen af 2. årgang af 
gymnasiereformen, etableringen af hf her 
på skoien, så har dette skoieår selvfølgelig 
også haft sine faste holdepunkter. Den 
daglige undervisning og skolens arrange
menter.

Vi har haft forårskoncert og idrætsdag 
her sidst på skoleåret. 2.g.'erne og 2 h ie r
ne har været på studierejser, Heimdal har 
holdt sine fester, og Mercurius er udkom
met.

Vi har haft gode fællesarrangementer. 
Så jeg vil også gerne sige tak for alle disse 
aktiviteter, der holder godt sammen på 
skolen i en foranderlig undervisningsver
den. Og med det vil jeg gerne sige tak for 
skoleåret 2008/2009.

Vi også i år haft lærerkandidater, der har 
gennemført deres pædagogiske uddan
nelse ved Ribe Katedralskole. Jeg vil der

for også benytte lejligheden til at sige til
lykke til Torben Petersen, Knud Kali, 
Peter Jensen og Jesper Skov-Jensen med 
deres pædagogikum. Jesper Skov- Jensen 
er blevet fastansat og fortsætter her. Og 
held og lykke til de tre øvrige kandidater, 
der hvor de kommer hen.

Der er imidlertid to, jeg gerne vil rette en 
særlig tak til. Det er Lars Hsøe og Steen 
Hansen.

Lars llsøe har været ansat ved Ribe 
Katedralskole siden 1. august 1979. Det er 
30 skoleår. Så kan man godt vælge at gå på 
pension.

Så kære Lars. Jeg vil også her ved translo
kationen og foran dine nuværende og tid
ligere elever på skolens vegne sige dig tak 
for det arbejdsliv, du har lagt i gymnasie
skolen og her på skolen. Det er en stor 
indsats, og den har betydet meget for sko
len.
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7Wi!)#e Lars.

Du har haft mange funktioner her på sko
ten. Først og fremmest undervisning.

Du har gennem aile årene været en dans
kiærer og tyskiærer med overskud og en 
fond af iitterær viden, du gerne deite ud af, 
og en giæde ved sprog og ords oprindeise. 
Jeg har forstået, at et resuitat af det er en 
særiig tiirettelæggeise af tyskundervis
ningen - Spas mit Lars. Det er jeg sikker 
på, at eieverne også har opievet i andre 
sammenhænge end tysk.

En skoie er naturiigvis undervisning, men 
den er også et fæiiesskab. Og det har du i 
heie din periode her bidraget væsentligt 
tii. Du har gjort meget for, at vi som skoie 
tog godt imod nye koiieger, og der har du 
seiv været et forbiiiede, når vi modtog nye 
koiieger, der er ansat her og kom fra 
Århus, København eiier Nordjylland.

Du har været effektiv i skolens kunstud- 
vaig. Og så har været du været en dygtig,

samvittighedsfuld og engageret bibliote
kar i en iang årrække.
Du har i skolens årsskrift skrevet artikler 
om biblioteket, bøgerne og nogle af kle
nodierne derfra. Også i forbindelse med 
skolens jubilæum har ydet en væsentlig 
indsats ved at redigere jubilæumsskriftet 
fra 1995.

Og så kan man stadig lokke dig til nye 
opgaver. Vi har nu søgt og fået midler til 
en jubilæumsudstilling i 2010 om domkir
ken og skolen 1145 -  2010. Og der stiller 
du din arbejdskraft og ekspertise til rådig
hed. Det samarbejde ser jeg frem til.

Jeg vil til sidst sige tak for al det, du har 
gjort og betydet for skolen. Jeg er sikker 
på, at du fortsat vil glæde dig over kultur 
og litteratur.

Med det tak for indsatsen her. Og de bed
ste ønsker for de kommende år.
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Og til Steen Hansen

Kære Steen. På skolens vegne vil jeg sige 
tak for dine mange år både i gymnasiets 
tjeneste og her på Ribe Katedralskole. Du 
har været ansat her siden 1976 -  33 år. 
Det er en lang periode. Det er musikkens 
grand old man, der nu har valgt at gå på 
pension.

Du er også tysklærer. Og med gode 
udenlandske kontakter gennem venskabs- 
byforeningen. Det er din indsats, at vi har 
kontakt til gymnasierne i Güstrow. Det er 
over en 10-årig periode, vi har haft en 
sådan udveksling.

Sådan et projekt går ikke uden et bety
deligt personligt og smittende engage
ment. Det har virket. Flere lærere og 
mange klasser har været i Güstrow og 
oplevet den betydelige gevinst, der er ved 
undervisningen i et fremmedsprog, når 
man også kan komme ud og være tvunget 
til at tale det.

Du har spillet en stor rolle for musik

undervisningen og for musikkens rolle 
her på skolen. Du bragte traditioner vide
re. Du har lært mange elever og også 
lærere at sætte pris på morgensang. Og vi 
har nydt dit klaverspil der.

Både det der lidt kraftige -  til danske 
sange til Beatles og det lidt jazzagtige. 
Sådan nogle traditioner forsvinder, hvis 
der ikke er nogen, der holder fast ved 
dem. Og det har du i særlig grad gjort.

Musikken spiller en stor rolle som sam
lende faktor i en skole. De fleste af hæfter 
os mest ved de arrangementer, vi kommer 
til. Hvad var en skole uden forårskoncert, 
juleafslutning, kor til translokation? Der 
ligger en betydelig opgave, og der har du 
taget dit ansvar og lagt kræfter -  ansvars
fuldt og kompetent i det i mindst en lærer
generation.

Der er derfor ikke nogen bedre lejlig
hed end en translokation til at sige tak for 
din indsats her og ønske dig mange gode 
år i fremtiden.

Karske/
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Efter rektors beret
ning sang skoiens kor 
Kantatens 1. Del. Det 
ser ud som om skole
koret bliver mindre og 
mindre for hvert år, 
uanset at elevtallet er 
stigende. Orker nuti
dens unge ikke at 
synge i kor? De sny
der sig selv for gode 
oplevelser! Men der 
var nu ikke noget i vej
en med fremføringen 
af de kendte strofer. 
Genhøret var dejligt!"

ÆaMtafeKs 1. <M.
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Herefter uddelte rektor eksamensbeviser tii de over 200 studenter.
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Dg /artfgMgr aHe syv.

Efter uddelingen af eksamensbeviser 
uddeite rektor boggaver tii syv eiever som 
gennem skoleåret havde kvalificeret sig i 
national og international sammenhæng. 
Det drejer sig om konkurrencer i matema
tik, fysik og kemi, i græsk og latin med 
videre.

Rektor lykønskede dem og sagde at de 
kunne være stolte af deres præstationer, 
men skolen er også stolt af at kunne klæde 
elever så godt på, at de kan være med 
nationalt og internationalt.

ÆM af& ¿ygtfgg /ars:?! /TÆMMg.
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Rektor Karsdals tale dl studenterne 2009
Velkommen til nye fællesskaber

Kære studenter - kære hi-studenter.
Først og fremmest hjertelig tii lykke med 
jeres eksamen. Det at have sat sig noget 
for, at gennemføre det, og stå med heit 
nye muligheder. Det er det, eksamen drej
er sig om, og det er det, vi fejrer i dag.

Det var måske også det, der var hoved
budskabet i Chris Macdonalds fortælling 
ved fællesarrangementet ude i hallen i 
begyndelsen af maj om cykelløbet tværs 
over USA. Der er måske ikke 5.000 km fra 
l.hf. eller l.g  til eksamen, og det kræver 
måske heller ikke 22 timer i døgnet, men 
det har stillet andre krav, og det er dem, I 
har opfyldt

Et særligt til lykke til hf-studenterne, 
der er det første hold her. I startede på 
Ribe Seminarium og kom herover efter 1. 
hf. Vi kunne ikke give jer helt så gode 
lokaler som dem, I forlod. Det kan vi næs
te år for de nye. Men vi har lagt megen

energi i at både give jer jeres egen plads 
og gøre jer til en del af fællesskabet på 
skolen. Og som første årgang har I også 
givet os udfordringer og været med til at 
skabe traditioner.

Også et særligt tillykke til studenterne, 
der er gymnasiereformens 2. årgang. Vi 
kan snart ikke huske, at der har været et 
andet gymnasium. Vi lærte som skole 
meget af 1. årgang. Det har vi også gjort af 
jer f.eks. med fordeling af arbejde og 
almen studieforberedelse. En reform af en 
uddannelse er noget, man udvikler i fæl
lesskab -  og det har I bidraget til. Det er 
særligt vigtigt, når man nu som skole får 
overladt ganske meget.

Ved juleafslutningen sidste år i Dom
kirken talte Torkild Bak om IT-boblen, der 
bristede, og om friværdiboblen, der fik 
samme skæbne, og om jeg-boblen, hvis tid 
også er omme.
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Samme tema kan man møde i en ny bog 
Farvel egofest og goddag til formål og fæl
lesskab - af sociologen Emilia van Hauen. 
Hun siger: Vi har fået nok af os selv. Nok 
af at surfe på en bølge af selvudvikling og 
selvrealisering. Vi har fået rigeligt af selv
hjælpsbøger, og orker ikke flere terapeu
tiske vinkler på livet. Ikke mere coaching 
og ikke mere kiggen indad i håb om at 
Unde frem til de nederste lag i vores vir
kelige identitet. Som eksempel, man ikke 
skal følge, fortæller hun om en kommune 
i det nordvestlige Jylland, der ville være 
Danmarks coaching - kommune nr. 1. 
Kunne en kommune ikke sætte sig bedre 
mål -  gode uddannelser, effektiv sagsbe
handling for eksempel? Vi overtager efter 
hendes mening sådanne samfundshysteri
er som terapi og coaching.. I kan sikkert 
selv 6nde andre.

Men nu er den store egofest, der har 
varet de sidste 25-30 år, altså slut. Sidste 
mand slukker lyset.

Nu er det tid til det, sociologer kalder

paradigmeskift. Festen eller snarere sam
fundet har nu fået et nyt tema, hvor egoet 
ikke er inviteret med. I hvert fald ikke, 
hvis det ankommer alene. Fremover vil vi 
bevæge os i en mere udadvendt retning. 
Vi vil i stigende grad opsøge meningsfulde 
fællesskaber, hvor vi ikke kun udlever 
vore egne behov, lyster og interesser, men 
også sætter os selv ind i en sammenhæng 
til gavn for noget andet. Det næste nøgle
begreb bliver voksenkultur. Og der vil de 
centrale spørgsmål være: Hvilken virkelig
hed vil jeg gerne leve i? Hvilket ansvar vil 
jeg påtage mig for at skabe den?

Voksenkultur -  ikke bare det, at I går 
voksne videre ud i verden -  men som nyt 
begreb til erstatning for egofest er længs
len efter at bekende sig til et formål, der 
rækker ud over ens egen identitet, og ind 
i en større sammenhæng. Hun kalder det 
co-creation eller samskabelse. Sådanne 
samarbejder er for eksempel Wikipedia, 
hvor brugerne kommer med deres bidrag 
til fællesskab eller tænketanke på for

D g f  g r  a t T w o s / æ r g g B T M i g  s M g g a r d /
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eksempel miljøområdet. Det centrale er, at 
vi vil i stigende grad selv være med til at 
definere vores opgave i fællesskabet. Vi 
skal være kreative og finde frem andre og 
nye modeller og strukturer for et samar
bejde. Og det skal være samarbejder eller 
fællesskaber, der tjener et formål uden for 
os og måske i retning af eller præget af en 
tro på en bedre verden.

Det er da et optimistisk budskab. Og 
hvad har det så med skolen, eksamen og 
fremtiden og med jer at gøre?

Det har meget med jer at gøre. Det er 
netop fællesskaber - faglige, arbejdsmæs

sige, sociale, I er uddannet til at gå ind i. 
Det har I de bedste forudsætninger for. 1 
er opdraget til både at være kritiske over 
for autoriteter, men også vant til at indgå i 
faglige og sociale sammenhænge. Det er 
også en forudsætning for og et resultat af 
den eksamen, vi fejrer i dag.

Med det vil jeg ønske jer hjertelig til lyk
ke med jeres eksamen og håbe, at I vil bru
ge alt det, I har lært til både videre uddan
nelse og til at give jer et indholdsrigt liv i 
de faglige og sociale fællesskaber, I skal 
indgå i. Held og lykke.

et or flagre DomffrAeM /or & wye stK&Mtor

Derefter gav rektor ordet til student Nikolai Moestrup som holdt studenternes tale til 
skolen.
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Studenternes tale 2 0 0 9
Nu er enden gM&hg nået! Vi sidder nu 
med huen på hovedet og store smil på 
læberne. I dag glæder vi os nok alle over, 
at års slid og hårdt arbejde er veloverstået, 
og at vi endelig kan modtage vores bevis 
på, at de har båret frugt. Alligevel tror jeg, 
at de fleste studenter -  sammen med glæ
den over det afsluttede kapitel -  føler en 
vis vemod. For i dag er en dag, hvor vi 
både ser fremad, men også tilbage. Og 
mange af jer tænker måske som jeg: 
Hvordan nåede vi egentlig her til?

Årene er både gået lynhurtigt og ifræ- 
langsomt. Det kan føles som i går, 

da vi første skoledag trådte ind i Ribe 
Katedralskoles smukke skolegård som 
forvirrede, nervøse og spændte l.g'ere, 
men alligevel er det også så længe siden.

For siden dengang er der sket rigtig 
meget. Både her på skolen og ude i den 
store verden er der sket markante 
ændringer. Her på skolen har vi fået en 
kantine og HF'erne er flyttet ind, vi har 
fået ny karakterskala og en ny skolere
form, vores tidligere statsminister er ble
vet generalsekretær for NATO og USA 
har fået deres første sorte præsident. 
Men den største forandring, som fylder 
mest i dag, finder vi i os selv.

Vi har sammen udviklet vores faglige 
kunnen i klasselokalerne, og selvom alle 
bøgerne er afleveret og notaterne for 
manges vedkommende smidt ud eller 
brændt, så tager vi alle meget med herfra. 
For du finder ikke alle svar i bøgerne! Det 
er nemlig ikke kun kolde facts, grammatik 
og formler, vi har lært her. Vi har lært at 
reflektere over tingene og at være kritiske 
for det vi hører og læser, men også kritis
ke overfor os selv. Disse egenskaber er 
vigtige i dagens Danmark, og vi vil få stor 
brug for dem.

Tiden på Ribe Katedralskole har også 
medført et stort netværk og gode venska
ber, fantastiske og uforglemmelige min
der fra studieture og utallige fester. Den 
store personlige udvikling, som vi hver

især har gennemgået, har vi gennemgået i 
fællesskab, og udgangspunktet for denne 
udvikling har været Ribe Katedralskole.

Som jeg sagde tidligere, så er HF jo flyt
tet herind på katedralskolen. Det har med
ført et større pres på skolens faciliteter, og 
vi har været nødsaget til at benytte lokaler 
i bispegade. Modtagelsen af HF'erne har 
måske været en smule blandet, da vi jo 
alle har en mening om hvilken farve huen 
skal være. Udover denne lille farveforskel 
på beklædningen har vi dog alle været i 
samme båd. HF'ere og gymnasieelever 
har haft undervisning side om side her på 
skolen, og det har vi da klaret udmærket! 
Det kan jo ikke undgås, at der kommer
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lærere ̂ swAerer årels Massivere.

nogle gnidninger mellem de to grupper, 
hvor folk prøver at spille lidt med mus
klerne, men det har alt sammen været i 
god ånd. Jeg håber og tror at HF'erne er 
blevet en del af det gode sammenhold der 
er her på skolen.

Det sammenhold har vi dyrket til 
Heimdalfester, fredagscaféer og fodbold
turneringer. Alle vi studenter ved jo godt 
alle sammen, hvem der tog en tur på den 
havetraktor, men det er jo ikke ensbety
dende med at andre ved det. Næh 
sammenholdet her på skolen er stort, og 
vi har alle været en del af det.

Udover at have haft hinanden, har vi 
også haft et godt og dygtigt personale på 
skolen, som har støttet os i den ind imel
lem svære tid. Lærerne på stedet er nogle 
kloge, men også specielle personligheder. 
De har alle deres felt, som de går op i med 
liv og sjæl, og det er det som vi nogle 
gange har grint lidt af. Men det er også 
dette som gør dem kvalificerede til at 
undervise på dette niveau. Grunden til at 
vi husker deres mange guldkorn er jo net
op fordi de bliver leveret med en sådan 
entusiasme, at man simpelthen ikke kan 
undgå at lægge mærke til det de siger. 
Men lige meget om det har været lærere,

pedeller, kontorpersonale eller kantineda
mer, så har de alle stået klar til at hjælpe 
en stakkels elev i nødens stund. De har 
alle gjort et kæmpe stykke arbejde for os 
og uden dem havde vi ikke siddet her i 
dag. Og dét, det takker vi jer for.

Jeg kunne ikke forestille mig end bedre 
ramme for vores udvikling end denne 
gamle katedralskole. Men nu er vores tid 
her slut og hvad så nu?

Foran os ligger mange svære og store 
valg. Vi vil spredes for alle vinde og de 
fleste af os skal nu ud og stå på egne ben. 
Det kan blive en svær tid for de fleste, men 
det er vigtigt at vide, at man altid vil have 
nogle gode, solide rødder i katedralsko
len. Det er vigtigt at holde fast i disse rød
der for det kan meget vel være, at der 
aldrig kommer noget lignende igen. Det 
sammenhold og de venskaber som er 
opstået her på skolen er noget ganske 
særligt for denne tid. Vi kommer næppe til 
at prøve noget som dette igen, og hvis vi 
gør, kan det være, at det bare er en billig 
kopi. Derfor vil vi altid se tilbage på tiden 
på Ribe Katedralskole, som noget helt spe
cielt, der vil stå klart i vores erindring.

Derfor vil jeg bede studenterne rejse 
sig, så vi sammen kan løfte huerne og
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udbringe et trefoldigt leve for Ribe Kate
dralskole.

Ribe Katedralskole længe leve! HURRA! 
HURRA! HURRA!

A%o/af Afoesfr#

Så var det tid for Kantatens 2. Del. Imens 
forsamlingen lyttede genkendende til de 
smukke strofer var der også tid til lidt 
snak nede i nærheden af kastaniebænken.
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Da Kantaten var forbi gik rektor Karsdal over til:

Uddeling af legater sommer 2 0 0 9
Ribe Katedralskoles legater består af 
Ambassadør Frodes Schons Fond og en 
række andre legater. Frode Schons Fond 
har uddelt 6 legater på hver 13.000 kr. til 
studerende fra Ribe Katedralskole. Lega
terne tildeles efter ansøgning. De gives 
til studerende, der er godt i gang med 
deres uddannelse, og som har et godt 
projekt, som legatbestyrelsen gerne vil 
støtte. Der er typisk et studieophold ved 
et udenlandsk universitet, et praktikop
hold ved en udenlandsk institution som 
f.eks. en ambassade eller et studieop
hold, hvor der samles materiale ind til 
f.eks. et speciale.

I år går Frode Schons legat til:
Morten Philipsen, der studerer erhverv
søkonomi og filosofi ved Copenhagen 
Business School, og som skal følge kurser 
ved Universitetet i Bruxelles som led i en 
international kandidatuddannelse om by
udvikling.

Emil Frederik Lundberg Møller, der

læser filosofi og matematik ved Køben
havns Universitet, og som vil bruge peng
ene til et studieophold i Cambridge.

Niels Christian Buhi, civilingeniørstu
derende ved Danmarks Tekniske Univer
sitet, der vil bruge midlerne til at speciali
sere sig i akustik ved et polyteknisk uni
versitet i New York.

Marie Elisabeth Pedersen, jurastu 
derende fra Århus Universitet, der skal 
deltage i kurser ved South Texas College 
of Law.

Sabina Pultz, der studerer psykologi 
ved Københavns Universitet, og som 
skal et år på universitetet i New 
Hampshire.

Nina Thorup Dalgaard, der studerer 
psykologi ved Københavns Universitet og 
vil læse klinisk psykologi ved York 
Universitet i Canada.

Der kommer også legatmodtagere i de 
kommende år. 1 nye studenter vil have 
mulighed for at søge, når I nu kommer i 
gang.

Mon åer ewgaMg også Mirer iegater tå wage?! a/os?
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Øvrige Legater
Ribe Katedralskole har herudover også 
nogle legater dl uddeling nu. Skolen har 
fundet trem dl en række studenter, som 
hver for sig har gjort en indsats, som vi 
gerne vil påskønne.

Derfor vil jeg bede de studenter, som 
jeg nu nævner, komme herop og modtage 
legat, så vi alle får lejlighed dl at sige til
lykke.

Thorsens Legat
Anette Schmidt, 2n 2.500
Anders Bjerggaard Nielsen, 3t 2.500

Brock Iversen og 
Jens Thue Jensens Legat
Anne Marie Dixen Burgdorf, 3y 1.000

Haunstrup Andresens legat,
Ellen Reinekes Legat og 
Søløjtnant Grønbæks mindelegat
Anders Hjorth Fogh, 3x 1.000

Sechers Legat
Krisdne Schmidt, 3z 1.000

Greisens Mindelegat
Lisbeth Knudsen, 3z 1.000

Jens Chr. Petersens Legat
Elisabeth Maria Toft Hansen, 2o 1.000

Jubilæums legatet
Kaare Byskov Hansen, 3x 1.000

Sydbanks Legat
Chrisdna Rasmussen, 2o 1.000

Frøs Herreds Sparekasses Legat
Bjarke Vognstrup Fog, 3r 1.250
Kathrine Møller Hansen, 3m 1.250

Jyske Banks Legat
Ditte Obeling, 3r 1.250
Camilla Holst Thygesen, 3s 1.250

Danske Banks Legat
Line Fogh Sørensen, 3t 1.250
Heidi Heinsen Andersen, 2n 1.250

Nordea's Legat
Louise Thygesen Smidt, 3y 1.000

Skjern Banks Legat
Kristine Sønderup, 3s 1.000

Derefter gav rektor ordet dl Ripensersam
fundets formand Knud William Kastrup.
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Ripensersamfundets formands tale
Kære rektor, kære studenter og jubilarer 
Som formand for Ripenser-Samfundet og 
repræsentant for tidligere elever på 
Katedralskolen ønsker jeg årets dimitten
der hjertelig tillykke med eksamen, med 
en særlig lykønskning til nogle pionerer, 
nemlig det første hold hf- studenter, som 
nu har fuldført deres uddannelse på sko
len.

Skolens bestyrelse og lærere har måttet 
yde en særlig indsats for at afholde under
visningen af et rekordstort antal elever 
indenfor de givne rammer, med risiko for,

at de tildelte ilt kvoter blev opbrugt. Jeg 
har i de senere år med jævne mellemrum 
haft lejlighed til at besøge skolen og har 
med for - og beundring været vidne til, 
hvorledes det er lykkedes at udvide kapa
citeten og samtidig at bevare skolens ydre 
særlige karakter, som gør den så let gen
kendelig for det store antal tidligere ele
ver, som genser skolen ved en lejlighed 
som denne.

Skolen fortjener derfor også en aner
kendende lykønskning som jeg hermed 
bringer.

t&iKå Hi Å å s tr#  M &  sow /åTTManå ag sow 55 års stM åert^aM ar



331

7b 70 ¿73

Jeg vil i år tiilade mig at rette en særiig vel
komst til mine kammerater, som tog studen
tereksamen i 1954 -  altså for 55 år siden. Vi 
var 40 studenter, hvoraf en del også havde 
gennemført mellemskoleuddannelsen og 
altså tilbragt 7 år på skolen. Det må vi i dag 
kalde et privilegium. Der var rigeligt med ilt, 
men når det ikke altid føltes sådan, skyldtes 
det ikke mangel på ihærdighed hos vore 
lærere, som undervejs skulle indøve de ret
te arbejdsstillinger under savning i sløjd og 
afholde øvelser i skrivning. Selvom vi, i 
sammenligningmed i dag, var få studenter, 
blev der udtrykt bekymring over det stigen
de antal elever i gymnasiet. Blæksprutten 
skrev i slutningen af trediverne i den anled
ning: "Studenterne kan det samme, det er 
blot fordelt på nogle flere".

En af mine studenterkammerater, Erik 
Jørgen Hansen, har livslangt beskæftiget 
sig med uddannelse set i sociologisk per
spektiv og har i sin bog "mit 1900 - tal", 
uden nostalgiens barmhjertige slør, nøg
ternt beskrevet vor skolegang under den 
synsvinkel. Beskrivelsen af vore lærere og 
deres gerning gennem de syv år og deres 
betydning for hans og vores personlige 
udvikling er meget præcis og kendeteg
nende for denne periode. Når vi nu mødes

igen, er vort erindringsfællesskab derfor 
naturligt vores lærere. Erindringer om 
dem og om skoletiden bliver sammenstyk
ket af vore glimtvise fælles oplevelser, og 
som citeret af forfatteren, i erkendelse af, 
at erindringer "fungerer i spiraler og cirk
ler".

Lad nu fortiden ligge og lad os vende 
blikket mod fremtiden og rette det opad.

Thi et bjerg ligger foran Jer.. Opstignin
gen er allerede begyndt, nogle starter 
måske med at løbe panden mod muren, 
andre går opad på allerede trådte stier, 
enkelte vælger mere ufremkommelige og 
ubetrådte ruter og få vover den stejle, 
undertiden farlige klatrevej.

Et stykke oppe, når udsigten nydes, 
kommer tilbageblikket. Dernede er man 
kommet fra. Det kan være et flot syn, men 
måske åbenbarer det også vanskeligheder 
og unødvendige anstrengelser. Man er 
selv blevet forandret og forandringer sker 
gennem mennesker. Under nedstigningen 
møder man de opadstigende og udveksler 
erfaringer og erindringer og bjergbestig
ningen bliver derfor en metafor for vores 
drømme -  og vores opvågning

Måtte vort møde i dag, give jer lyst til, 
ad åre, at vende tilbage til vort fælles
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udgangspunkt med gode erindringer i 
rygsækken - God bjergvandring!

Efter translokationens afslutning indby
der Ripensersamfundet, traditionen tro, 
årets studenter, årets jubilarer og skolens 
lærere til reception på skolen.

Men inden jeg afslutter talen, er det mig 
en glæde atter i år at kunne uddele en 
legatportion på 5000 kr. fra Ripensersam
fundets understøttelsesfond til en af årets 
studenter. Modtageren indstilles af skolen 
og denne indstillingen lyder:

Årets modtager af Ripenser-Samfundets 
legat er en person, der ved første bekendt
skab måske ikke gør så meget væsen af 
sig, men som i sin gymnasietid har bevist, 
at hun kan spille på rigelig mange tangen

ter. Det er nærmest som om, at hun på 3 
år er vokset ind i vor skole- som en del af 
den Rådhusvin, der klatrer op ad de gam
le bygninger her i skolegården og som nu 
- vemodigt - må løsne sit greb og Ende et 
andet sted at gro.

På wikipedia står der om planten Rådhus
vin, at den består af "kraftige hovedrødder, 
der når langt ud og ned, og som er tæt for
grenet" - det samme kan siges om dette års 
legatmodtager, hvis faglige nysgerrighed 
spænder vidt og hvis arbejdsindsats rækker 
udover det sædvanlige krævede.

Det samme kan med rette siges om hen
des sociale engagement og her tænkes 
ikke kun på fester og fredagscafé -  men på 
hendes rolle som værende en af tovhol-
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NF s/M&Mie?; Jw i /¡Mtohc

derne bag Operation Dagsværk. En anden 
og mindre rolle spillede hun i sidste års 
skolekomedie- større var nok hendes rolle 
bag kulisserne.

Hun har utrætteligt stået i Susis bod og 
langet brød over disken til sultne elevhor
der; hun har fundet tid til at synge i skole
koret og repræsenteret skolen ved kon
certer; og hun har været en ihærdig skri
bent i skolebladet "Mercurius", hvor hen
des tanker om det at forlade Ribe 
Katedralskole lyder således: "Alt i alt bli
ver det nu en smule trist at forlade den 
gamle skole med dens mange kendte 
ansigter og skøre lærere, og det er det, 
der gør dette blads hjørne bittert. Eller i 
hvert fald en smule mut". Mut har hun

ikke været til mundtlig eksamen, hvor det 
er blevet til 10 eller 12.

I sin AT-synopsis skrev hun, at Ribe var 
blevet for lille til Jacob A  Riis, og at han 
bl.a. derfor måtte ud i den store verden. 
Nu sidder hun der med sin hvide studen
terhue, og som høstfarven på Rådhus
vinens blade er den rød. Det er også i juni
juli, at Rådhusvinen blomstrer.

Modtageren af Ripenser-Samfundets le
gat er: Kathrine Nørrelund Sørensen.

ÆMMd fk
Efter nogle praktiske oplysninger og be
mærkninger sluttede Translokationen af 
med at alle sang "Hvor smiler fager den 
danske kyst" og Jubilarreceptionen kunne 
begynde.
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Billeder fra jubilarreceptionen 
og studenterne på vej ud i byen

Ror ¿K os <Æ, Moh?
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/iggør a/&í wiY

50 á?s o/) Me %&M.
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Der sM?nMs M. XoM 7 /neM, ¿a M s/aá /¡ar/er 70 år s/åew?

SM/, /faster
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S. 59 Aav¿e Ayreí Graves C%r¿síeMseM í;7 ew awvíswíM^ Ayen. De /:A we^eí ^  af v<¿e ow ¿eres gaw/e Ay.

Na er v< swarí parafe M Aere^arev.
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3á r&sÁ;

Eí ^c ôrveí.
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Billeder fra jubilarernes frokostarrangementer m.v.

F 39. Fy. Maxs Fra?i% Mawsew, MariAa waw<i, Mane Me/ewe Siewŝ 'ê , Ro/ êr FaAe/.

F 39 Fy Mayi/!a (/ewseM), Fre& Mi'MeheM, F̂ e& MiMehews %awe.

F 39 Raws Fray  ̂FfaMseM /¡aws ôwe.
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5 44 Fa  Cay//gMsgM-Ro/w, Fa//! íaasga <y iaaysgM/,yayygM ßrMK%, Æ/gaaoya /gwgM-Ra/w.

S 44 F a  #g//g AM4?aay4, /g w  CaMysgM, ,/yMa ¿aaysgM <X ÆMMcA/, g/// wg¿/g/M
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S 49 Fm veMsíre.- Ove Asíwe /øTgewseM, 5o/ve:]g HyMaA/ fAMsew), Me& RyMaA/, Cav/ Æn'A SA/ærM, 
Heww!MgAveM4Mâ , Aase Tme&w (/ewsewF Fa//e/!seM ag'/M̂ evFaíArí'Me íaaw fFawsewA

S 49 Hy'ewwe Aas N¡'e& í̂yMaM.
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49 wersie wMe.' RR^a 0s(e^*aar4 - ¿Me e/ev, A'vg - ¡'Me e/ev, Aerre A'% (ReierseM, HzgM ¿4. CMsfeMseM, 
/evs CAr Rsie)gaar4, Grei/ie Graves C^nReasea fRaswasseM, MfRassa^er - ¿Me &&, we4ersie ræMe; ARA Ay%r 
fB/'ern'^g), RewieBrawwiwgMe&M OKaRseM, A RM  7%awseM Rassea), TAoraRasieRRasssager fCARsievse^

R 49 A)gye4e s:^ Æro7WMs?M!M&.
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o;g
 

yg
 '(T

OM
aie

s) 
KM

OM
go

g; 
y^

;g
 '^

so
y

 M
Mo

py
n p

w
y 

.9
^^

 ^
M

^p
;y

y 
M

sso
g

SM
aM

gy
 Y

M
9x

<p
g 

KM̂
M

oy
 

M
pg

 aW
g)

 '̂
s!

M
O

¡g
; 9

^o
^y

 M
KK

y '
go

sg
ig

) 
Kd

sp
oK

y ̂
FM

/ Y
«9

s;M
g)

 9
fô

y 
3K

!?y
 9

qy
 

^^
ys

^r
y 

%s
a¿M

)y 
p$

 y

344



345

7? 54 yhz Greie iarsM, GMr7: Bo4:7 ÆaswMSseM, Æ7sg Æm/gMseM, Ĝ eía GMMMar/o-
AaMsgM, PyeAgM Xŵ wseM, T&'ysígM C7¡m7:'aMígM, Ẑ ¿f DaM:W DaKí'dsew, R7:7A /a ê ŝeM, G.
CAŵ 'awM.

7? 54 ve4 óar&í.
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S 59 /Me Zer/aMg, ÆiyøfM PaMM-Sí'woMseM, A^er Pamas Lars Py'ersíM̂.

S 59 Beaí Pgem /e^sew, Per íw¿Aar&eM ag Saea4/aw^er
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S 59 feíer C%&.

S 59 Ro/ger Æor&ew, Dara Æwy, P<?M/ M. CAn'sieKseM <%? 7wy B w r i^ersew.

'V
-
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B 59 a  i  r%AAa/a; 
Afogaas Bags/n^, BZa- 
s/aa AfaBa BAAaa^M 
(Baasaa), BB/a BMA/ 
A^ss fA ia/W , fa /ar CAr 
PZa</ Baasaa, 2. fipAAa 
/ a ;  B/sa AiaBa BoZ/aa- 
s/a<7 fB osB a^, B aaaa 
Baasea (/aeaAsaaB 
BZaa Baa/saa, ^ a a s  
7Ayssaa /BassaaB 
Aagaasf/a; Ba/ya Baa^- 
saa (/aaoAsaaB /</a 
BaAas, Paa/ Pbss, Tyga 
7)gasaa, ^ a a / a  T/y! 
ABa&asaaB ^¡aaa/Zsa 
B/aw BasaiMssea 
/B/awB BZa/s / . BaZ</a 
Ba/aasaa.

B59A
i. aaaAAa/a; Ba/^a 
TaAZasaa, Baa//a/ZM, 
Bn'A Afaaga/, Aa^aas/ 
/ a :  /agrZd ABaa/aas, 
Baaaa ABaaZa BZa/saa, 
BZs Baags/aZa, ABaa- 
^aa/Aa BaoaA, B/sa 
ABa^aa/Aa ABa<&aa, 
BZ^Z/ ABa&ea, /o aaa  
/aasaa.

B 59 aA Bagra aaa/A/assaasaw/eZ /Z/ 59-äas yMAZ/aa^oAas/Aä Bo/a/ Dagwaa
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INGENIØRFIRMA
H A S S E  T H R A N H O L M

Sdr. Fårup. 6760  Ribe 
Telefon 75 44  52 52

ALT I ELEKTRISKE ARTIKLER 
OG INSTALLATIONER

Jens Pedersen ApS

Ydermoüen 75 42 08 25
Nederdammen 38 75 42 32 32

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

Kolvig - Meilemdammen 13'6760 Ribe' Tif. 75410488 - Fax 7541 0499' Maii:

http://www.kolvig.dk
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S 64 FøTrasia ra?%Aa.' AK%aa/ RaA/â  Ma^yafAa GnwsaAf, Graf/:a Rafw-AfaRi'M Mahaw, P;'aM ScMay; /aRa 
SfMMMsaM, RaMMe Rm ,̂ /Mga F'sa Ga4, RaPa Ĝ afa Rah^aarP, RaraM %Ra?gaø7R, ARR4 RFfA, R:lyR Rafw 
Paia?ssøM, CAnRac SøyeMsaw, Æha GaAr̂ a, P R ^  ATøf&MF ATâ afa Rawa. MPfa^fe yæMa./øyyaM Ga&, PpM 
PaR, Pa^PaKga, RaMS PRA, Saa^P 4a^a SøM&^, Paaa PaMan, Â wa Afan'a AswassaM, PilsfaM 7%anR<, 
Paa PagiasAaa, P/sa ATâ aafAa AM&TsøM, RawRA AiaPsaM, Paga MaAaaPaw, Rø^a RawsaM, /øaM RiowgaaM. 
Ra^anfa ræAAe.' Aiâ c PyAAa PafsfaMsaM, /aw Ca<Ma% /aw PaaPs/MMp, 0/a Pfa/  ̂Paiar Ra^aaaP, APaM 
RaaaAAaPfMgaM, 0/a PraMMMM, Racf/awsaM.

Gør de t  
du e r  b ed s t  til

de t  gør vi

D a n s k e  ^Phn?!)
Ribe Afdeling 
Telefon 45  12 20  40
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S 64 &a^ersi/y..' CArnfe# SereMieM, 7wge F&e Ga4, Max Fy^^e FrisieweM, /eiie S/wopseM, Oie FeFer Bepi/eM- 
sew fsfáeM&J, JUariBi Meisen, ̂ ?rresi/y  FfeKe Greife Dais^aar4, /aw Ga4e&e^, Æ/aw B rocM aii^ep , rlpwe 
Marie ̂ 4sw!MsseM, /eus Fre4s/MM4.

B 64 Fm  /My'rn.' Fy'eM íaAwaMM ScAaier Bapwe F:'w4, Feier Farsgaar4, FariieM FiMew!oes, Oie FrowaKM, Fare 
Fa/a4ap, /ews Fre4s/KM4, rlpwe Marie rtswa^seM, Miaw Brac%Aa%iM̂ eM.
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S 69 a/hz WMS&e.' 7nwe PavM, F/awMM'zzg Bazyziaẑ  APsiazz TtaHzM̂, Æ&aAai/z Sy&zz/zaw, Daz*iAa PaiazsaM, 
Fa/azz RazcAaí, #azzs Åy'zaz; iazza Pâ zzzazzzz, HaHa Ŝ azẑ a Afaz-iazzsazz.

S 69 & Paz'z'asia z'ẑ Ma Jra aazzsiz'a. Æsi/zaz' Mzz'azzAaK, Peaa Pfzzsiazi, Paz'Aazz Pz'zzzzzzaz'Ay, Hazzzzy Sa/zzzzzWi, Pazza /azz- 
sazz, 4̂zzzza i4zz&asazz, ÆKsaAa6z Gz'â azsazz, Æz'zyzï Ŵ ẑ a, 4̂aaa SaAzzzz'<%, /azzs Afaz'iz'zz Ptsazzz. ßa^asia z-<â a/z*a 
aazzsiz'a.' Nz7s Pz*â  AiaHaz; Pave Prazz&azg-Azzzsazz, Azzzzza Cazzz, EHazz Mzzgz'ai/za /azyazzsazz, /azzzza t̂ z'z'K/'.
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S 69 & Fra we&rsfe Ayarne, Krei.' Tove R asM , riase Se/M7M<#, FeMMy /e^s Fiar^M Fisaw, rl^wa
^M&eseM, FsiAer GArewAaB, ForAew Fi'w m er^ W^^e, ÆiisaAeiA Gregersen, Fawe /ewseM, FaKMe Gaw, 
Fave FrawAe^g-FaMseM, F//eM Ma^gre^e/a^geMsew, /aMMa H y r# , F &  Frag  M a& r

S 69 A Fra veMsire; Fave Fra^^e^g-FaMse^, FNe% Aia?gre^e /aygeMseM.
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S 69 & Fra yawRa; Áasa RawMy Sa/¡w:'4í, /aws AfaRí'w Piso?#, ÁMwa ̂ M&asaw, ÆsiAay M¡yaM/!oR.

S 69 M!̂ y Fra aaMsíra./ews Rns&'aM PaiersaM, FR^ Afa4saM, CKMMar GrMa-SaraMsaM, Raw AiarRw PeiarsaM, 
Fa&r Ray FRsfawaM, Faíar FrawwíMg-Mafísaw, Ra/ga RawaM, /tK&rs /SíM̂ aMÓâ , F;'rsíaM Ra¡'a?; Í¿s6a%: 
CaCa, P^ra FR:'s PaiersaM.
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S 69 TM/ÿ Fro MMsífe; /ews BacA Hm Ngww!M  ̂Saw&^aa^, Ja/:aMMe
íyw^y, MíísM, í¿s .AMMírâ , Dâ nY F/*a& íaan'M̂ , GMMMar Basa, GaMMay /arwnïw Ma&aa
ag'FYaTMMMMg' TSM̂.

S74F

S74 a Fra wMŝ c.' B/arwa Fâ ,yyKa Fwws-O/asaM, Ha^afFawBawwa  ̂BaanaHa Siaa^æ .̂
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S 74 ?w/ÿ F ra vewsire.' AMs Forsgaar4, G7'er?KfBaMseM,./es^erfMK4seM, Bewie S. BoMsM fBcAwi'^G, Bi'r^e 
f:'e4-BorseM fBasTMKsseM), Bowe GioÆo, Gw^war/eMsew, JVMs ÆsA/e^, Bows BAKeseM Ma4seM, f e r  B ø g e M  
fMiør^å ŝ o/øMf

S 74 w/y f ro  WMSire; f e r  B ø g eM  fM iø r^å  GMMMor/ewøM, AWs forsgaor4.

S 74 f r a  wMsire.' Bewie S. BoMsM, G/er/M/RaMsew, fesser fMM<&ew.
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S79a+A; Fra venire Awwe Afane ÁKTsíeí'w a, AwKg ?? A, /a n  ÆwMSOK A, íe^ e  ScAaMí/e^soM a, ßw aw  
M'efseM &, Afeííe v̂ gofAosA a  og A'a Ŵ ^Ao^g A

S 79 aA ßi'?g!#e ßwMM MefsoK & og Afe#e /!ge^AæA. S 79/aw ÁswíKsseM A og iewe ScAaMf /oMseM a.

S 79 ̂  ̂ 4MMa Bo&'f /ewsew fFoagey), Pefe^ Sfaa/, /oygew ffofsi, ffa^M ffofsf, Fn'A FaHewAoyg, Tars A M gaanf 
/acoA Fycer ia^oM.
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S 79 X ¿ays AfaNgaay¿, /acoA Å/ær ¿anew, 4̂wwe 
Afane OAsew.

5  79 % Raws Rahf, Æn'A RaffewAo^.

Der var gv<%/wMf Aó Rwnawswfwííe.
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S 84 & Bidende ./m oeMsire; Gawoor/eMwer/eMser¡, FiMe B ordea  5&ov, Beidi Bdwwier^idi, Giiie BisseM, Fia 
BoMMe Frag FMgieAoiw, /oM Wiizei, Fewe CArisiia^seM, Beiie Saiiiwg, Aieiie GieasoM, Biygii /a a i  

CArisieMSOM, y4Meiie Braae og /Mge MargreiAe GreeM. Siddende dra oeMsire; Doreie SiwoMsew Soarrer CoMMy 
Baa BacAfMaMM, BaMMe FtscAer BoreMseM, Bewie W&rvMMg BariseM og Fma YóowMe Ugeiias

5 84 ̂  Bagerst' Fer Fischer AHMeiseM, Jiw BagewaMM B^aite iBoreMse^, /ens Böiger BieiseM, Bieis Feder Bansen, 
Fi'eid Bandgaard Oiesen, Feier OAsen, Bans Fonsi FAysen. Forrest Mia !%Ü¡ y4nne Beiiwann F/isied, Fan Beissei- 
Aê g Federsen, CAresien Baagaard, Ånne Aiede Fyiier iFeiersenj, /an  Andersen, Fiien Biender#.
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S 84 * SiàeM&fÿ-a veMsire.'/aM PasiAo/w (YærerfM P  P ), Pe^neKe PecP AfoNe^ Æ:g:7 Posagex PoMhew, 
PaysieM Poa/seM, PnsRaw Øsfe^aax4-MeheM, Pe^nP Pg PxMKM, /oygew BaMMgaax4 Pawsew Gæ^erfta P  Pf. 
8:'4&M& ̂ a  oewPe.' F<%e &M^aay<f, P:fg:We PxaaePM&eseM, CoMM: Gaar& Pe4ersew, CoMMy P/'eyg4#ei, 
/eKe 8aMg:'M, ¿¿sMA PoM.

S 84 z^MMe Afane Pog, 
BeMiAfoPeMseM f oM- 
&7*exP /esf¡ex Fm4 
/oMseM, PaM¿! 7ay?of

8  84 z Pewi A^Ao Afohie4, 
PeMe Afane PnsieMseM, 

Pewe Pahgaanf Pe4exseM
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S 39 Ba^a^si/a; Raia^a Græsiiai A, Ra^riP Pawtiiapia a, Pfai4i PMM&aM a, Saraw /aMssaw x, PPowas Paæsia- 
gaaa4 a, Paiar Piyzaa Pigaaz4 %, Paiaa Gra#! DoaiAa Sia/aa /a?yaMsaM %. Pwrasf /a ; Paawa Piaiz a, PiriAa 
Paaia a, /aMMa Baagar Z!, PiAaAa Siaa^agaa Piaa AfasaMs %, PaKi Paiaa Ca4 y.

S 94 z 
Paa aawsiaa.'
Afaaiw ÆAarisaw,
Aiaaaia Pa^, Pn'sÜMa 
4̂aM4ai P4H4aasaMP 

Pi^ii SaApaaMiŵ Waiiaa 
Afa4saMl, PaaAew FawsaK, 
Pisa Paáwai MM&rsaMl, 
Æia% Mya^saK.

5 94 z
Paa Aaa&M&M i siyKgai- 

Â aâ ai i FægiaaAæMaaaM 
-  7Ma4  aaei.' Maaaia Payy, 
Pisa Faa%ai p4M&asaMl, 

Pilyii SaApaaMiM̂ GMaiiaa 
iHa4saMP, Paisiiwa ̂ aw4ai 

P4M&asaMl,PaaAaK 
#a%sa, AfaaÜM zliAeaisa%, 

TliiaM AfagaMsaw.
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?  ; * '

S 99 a  îaMya, AMTM-AfeKa

5 99 o Ẑ Mí, Åan'Ma, 77¡awas.
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R i b e  K r ø n i k e r  ved redaktøren
Ribe Kunstmuseum er nu i gang med 
den store renovering som blandt andet 
har medført at hele bygningen er pakket 
helt ind i plastic, således at taget kan 
udskiftes uanset vejret.

Samlingen er lukket. Men administra
tionen er flyttet hen i overetagen af 
Quedens Gaard. Her er der i stuerne mod 
gaden gjort i stand, så de kan bruges til 
mindre særudstillinger. Det er de meget 
velegnede til og lige nu er der en udstil
ling af færøske kunstnere. Museets bed
ste billeder, eller de fleste af dem er depo
neret på Den Hirschsprungske Samling i 
København, hvor de er ophængt som en 
særudstilling, som åbnede for ikke så 
længe siden.

I kælderen, hvor man jo første gang 
fandt 700 tallets Ribe er der gennemført 
supplerende arkæologiske undersøgelser, 
som har givet mange fund af de perler og 
andre varer, som blev handlet på pladsen 
hver sommer i de år.

Frøs Herreds Sparekasse er gået i gang 
med at bygge sin nye afdeling i Ribe. Det 
sker på hjørnet af Kvicklys grund lige 
efter "Hvide Bro" Det store dyrlægehus er 
revet ned og sparekassen kommer til at 
støde op mod Klunz, som jeg skrev om i 
februarnummeret.

Der er planlagt en "drive in" pengeauto
mat og det medfører at selve hjørnet ved 
Hvide Bro bliver parkerings og køreareal. 
Derved kommer bygningen nok ikke til at 
markere bygrænsen så markant, som man 
kunne have håbet.

Nyholms Bænk ved Plantagen har været 
udsat for vandalisme. Pladen er stjålet!! 
Hvad skal dog kommende års 40 års jubi
larer tage sig til mellem frokost og mid
dag?

Redaktøren har fået Jyske Vestkysten til 
at omtale ranet og bestyrelsen overvejer 
situationen.

K&M
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Ribe Roklub har fejret sit 75 år jubilæum 
med et stort arrangement ved stander
hejsningen i slutningen af marts med del
tagelse fra Dansk Forening for Rosport. 
Der er omkring 200 medlemmer i klubben 
og aktiviteten hen over sommeren har 
været så stor at der er sat klubrekord med 
hensyn til roede km. Nu har man lukket 
ned, men inden døre kan der stadig træ
nes i romaskinerne! Klubben har besvær 
med de ekstraordinære højvander i åen, 
som kan være meget generende, hvis de 
kommer i rosæsonen. Derfor er man i 
gang med at samle penge til nogle skot, 
som hurtigt kan opsættes uden at alle akti
viteter skal stoppe.

Jazzfestivalen i 2008 gav et ret stort 
underskud, så der var fare for at den akti
vitet i Jazz-in Ribe måtte lukke. Det lykke
des ved en storstilet støttekoncert i 
Brorsonsminde, hvor kendte musikere 
optrådte gratis, at samle så meget sam

men, at bestyrelsen turde gå videre med 
en jazzfestival 2009. Der var ved koncer
ten også en auktion over værker skænket 
af Ribe-kunstnere, som indbragte et beløb 
på 32.500 kr. Jazzfestival Ribe 2009 blev 
meget vellykket og så vidt vides uden 
underskud.

Katedralskolen er, som rektor nævnede i 
sin beretning, gået i gang med byggeriet 
på parkeringspladsen i den gamle rektor
køkkenhave. Det skrider godt frem og der 
har været rejsegilde. På billedet, som er 
taget i august engang kan man se stør
relsen på bygningen i forhold til gadens 
huse. Ark. Steffen Søndergaard, hvis arti
kel om nyere byggerier i Ribe blev bragt i 
forrige nummer, er blevet bedt om forslag 
til indpasning af bygningen. Han tog imod 
udfordringen og har delt bygningens 
lange facade op, så den ud mod gaden vil 
komme bl at fremstå som tre lidt forskelli
ge bygninger i en etage med kvist på den
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midterste. Men ind mod den gamle hoved
bygning bliver den i to fulde etager. Det 
bliver spændende at se resultatet, når stil
ladserne tages ned. Det store egetræ har 
man passet godt på.

Brorsonsminde som var en velfungeren
de ramme om en hel del af jubilarernes 
frokost-arrangementer, har fået en gave 
fra Tuborg-fonden. Den er blevet brugt til 
indkøb af et sæt højskolesangbøger, som 
sikkert vil blive flittigt anvendt, for stedet 
er i høj grad også indre bys forsamlings
hus med mange af den slags arrangemen
ter, som hører sådan et hus til. Her i skri
vende uge skal der være Syng dansk dag 
med sange, som nogle af de opstillede 
byrådskandidater skal udvælge og be
grunde. Det kan gå hen og blive lidt af en 
ny form for vælgermøde.

Strygejernet har markeret sig i sportens 
verden. Der er dannet et fodboldhold med 
navnet FC Strygejernet som er tilmeldt 
som et af Ribe Boldklubs hold. Indeha
verne af værtshuset er sponsorer. Holdet 
blev i foråret tilmeldt i serie 6, men har 
måske mere i sig. Redaktøren har ikke 
fulgt holdet hen over sommeren så det 
vides ikke om det har klaret sig godt.

Ribes 1300  års jubilæum i 2 0 1 0  nær
mer sig hastigt. Der vil blive aktiviteter 
spredt over hele året og starten går den 8. 
Januar med et storslået åbningsarrange
ment i Domkirken. Kulturminister Carina 
Christensen vil holde åbningstale sammen 
med borgmesteren, som til den tid nok 
stadig hedder Johnny Søtrup! Michala 
Petri vil spille sammen med Vestjysk 
Symfoniorkester.

Nordea-fonden har doneret 100.000 kr. 
til arrangementet, så det kan gøres gratis 
for tilhørerne. Der vil være 800 billetter til 
rådighed.

Der vil blive udgivet et stort tre-binds
værk om Ribe historie. En række fonde 
har støttet udgivelsen, herunder Dron
ning Margrethe og pris Henriks fond og 
en fond, som tidligere hed Tjæreborg fon
den, stiftet af Tjæreborgpræsten Ejlif 
Krogager. Der bliver også teateraktivite
ter, herunder ikke mindst et spil om bys
barnet Jacob A Riis. Der påtænkes desu
den udendørs operaforestilling ved Tårn
borg med sangere fra Det kgl. Teater, lige
som der måske bliver en landsfestival for 
danske amatørteatre.

Ja der bliver meget at se til for alle, der 
holder af Ribe. Man kan holde sig oriente
ret på hjemmesiden www.1300ribe.dk der 
hele tiden holdes opdateret.

http://www.1300ribe.dk
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To boganmeldelser
Tre ripensere -
Jens Oisen in memoriam
Erindringer fra Sønderjylland
I anledning af ZOOs 150-års jubiiæum har 
forlaget BIOS udgivet Theodor Alvings 
erindringer og har i samarbejde med 
barnebarnet Birgit Abom gjort et spæn
dende kunstgreb, idet man i samme bog 
ånder hans zoologiske erindringer "Slip 
dyrene fri i Zoologisk Have, og hans "pri
vate" erindringer 'T re  ripensere -  Jens 
Olsen in memoriam".

Her fortæller Alving om opvæksten i 
Ribe sammen med Johannes, der blev 
købmand og Jens Olsen, der som astro- 
mekaniker skabte fantastiske urværker, 
heriblandt Verdensuret, der på Køben
havns Rådhus stadig imponerer i en tid 
med atomure.

Thedor Alving (1872-1951) stod som 
direktør for Zoologisk Have 1925-42 bag 
en gennemgribende modernisering, der 
under et motto "Slip dyrene fri" stadig kan 
spores i haven, der nu igen er midt i en 
omfattende forbedring. (Klip fra en pres
semeddelelse fra forlaget).

Bogen kan købes i boghandelen.

Fire store ripensere -  
2 5 0  årsnationai identitet 
i en vanddråbe
Torben Brammings bog er en spændende 
rejse gennem 250 års dansk lærdoms- og 
kirkehistorie med Ribe som udgangs
punkt.

Gennem skildringen af de åre ripense
re: Hans Tausen, Peter Hegelund, Anders 
Sørensen Vedel og H. A. Brorson får man 
et godt indblik i, hvordan Ribe i de første 
århundreder efter reformationen var et 
lærdomscentrum, - en by, som gennem sit 
bispesæde og sin katedralskole, besad et 
åndsliv og et dannelsesniveau, som vi 
knap kan forsålle os i dag.

Hans Tausen og Brorson er kendte 
skikkelser for de åeste, - mens histo
rikeren Vedel og særligt biskoppen og 
pædagogen Hegelund har stået lidt i 
skyggen aide to første. Det rådes der bod 
på her. Vi følger alle åre gennem deres 
opvækst, skole- og studietid, og deres 
senere gerning i Ribe, hvor tre af dem 
blev biskopper.

Det som binder de åre mænd sammen 
er, at de alle er eksponenter for den 
åndelige energi, der blev udløst med refor
mationen.

Med forfatterens egne ord: "De var 
mænd, som ville nå ål sandheden gennem 
arbejdet med kilderne, hvad enten det var 
Bibelen, den klassiske oldtid eller Dan
markshistorien".

Bogen er velskrevet, og den kan anbe
fales til alle, der interesserer sig for dansk 
åndsliv i århundrederne efter reformaåo- 
nen.

Indledning ål anmeldelse 
af sognepræst Jakob Sandal, Husby 
i Nyt fra Ribe Stift
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Nyeste udgiveiser 
fra Taarnborg:

"Tårnborgs beboere 
1509-2009"
Udgivet af Realea 2009.
Forfatter Torben Bramming.
Bogen handier om beboernes !iv på 
Taarnborg skitdret gennem historiske 
dokumenter, breve og øjenvidne- 
beretninger. P ris) 00 kr.

"Litteraturhistorier fra 
Ribe"
Syddansk universitetsfortag 2009, 
redigeret af Anne Marie Mai og Torben 
Bramming. Bogen håndter om Brorson, 
Stub og Fatster om det titterære mitjø i 
]700-ta))ets Ribe og Ribe som kronotop 
for forskettige former for htteratur. 
Artikteme er skrevet af Steffen Amdat, 
Ingotf Otsen, Anne Marie Mai, Jens 
Vind, Lars ttsøe og Torben Bramming. 
Bogen er illustreret. Pris 200 kr.

Taarnborg -  midt i Ribe

Tetefon: 75425900 
www.taarnborg-ribe.dk

Pris 199 kr.-

Øvrige bogudgivetser:

J A. Riis: Den gamte by
kr. 299.-
Satmebog: Satmer af Brorson
kr. i 00,-
Hans Edvard Nørregård-Nielsen: 
Ribe og deromkring
kr. 250.-
Taarnborg -  midt i Ribe
kr. !50 ,-

Cd:
ingotf Otsen: Uskytdig Tidsfordriv
kr. t50 ,-

http://www.taarnborg-ribe.dk
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Adresseændringer d4. september 2009)
Af pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet, kun medlemmer 
fra før 1990. På foreningens hjemmeside www.ripensersamfundet.dk findes adresseæn
dringer for samtlige årgange. Tryk på <brugersiden> <adresseændringer>.

S.62 Ulla Marianne Jørning R.54 Kirsten Beier Christiansen S.84 Mette Geil
(Petersen) Mølleparken 402 Kirkebakken 2
Saabyesvej 8 3. 6240 Løgumkloster 6630 Rødding
2100 København 0 S.59 Holger Kortsen S.85 Mette Christensen

S.62 Aase Kvistgaard Kallehave Auderød Byvej 5 10095 Judy Avenue
Jacobsen) 3300 Frederiksværk Cupertino CA 95014
Byagervej 138, st Tv. R.59 Karen Marie Nielsen USA
8330 Beder Olav Kyrres Vei 5 E S.94 Merete Borg

S.66 Elsa Falk N-4643 Kristianssand Kløvervænget 24 C 3, dør 31
(Schmidt) Norge 5000 Odense C
Bomholts Plads 2,2.2 S.64 Margrethe Grimseh! S.99 Louise Lund Bækgaard
8600 Silkeborg Åtoften 82 Musvågevej 9, l.tv.

S.68 Else Margrete Hjerrild 2990 Nivå 2400 København NV
Vinkelager 6,2. tv. S.74 Alice Baden S.05 Mia Shil Aalund Kirkegaard
2720 Vanløse Hølkenvej 35, Spottrup Tinskrivervej 8 4. th.

S.85 Birgitte Ellegaard Randeris 8300 Odder 2400 København NV
Bærhaven 21, l.tv. S.79 Jørgen Holst
2500 Valby Mintebjergvej 8 DØDE

S.86 KimPaasch 6470 Sydals S.33 Kjeld Anker Kabel
Kronprinsensgade 77 
6700 Esbjerg

S.84 Anette Braae 
GI. Ålborgvej 23 
6092 Sdr. Stenderup

R. 38
S. 40

Egon Madsen 
Helga Bonde Schmid

NYE MEDLEMMER S.84 Mette Gleason S.42 Karen Prinds
S.44 Jens Rasmussen 5655 Coachwood Trail, S.54 Ernst Kjærbølling Svennesen

Smørum Bygade 52 Colorado Springs S.56 Kirsten Haarder
2765 Smørum Colorado 80919 R.60 Bjarke Friis

S.54 Bodil Jungersen USA
Sydhavnsvej 20 
6100 Haderslev

http://www.ripensersamfundet.dk
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Hjemmeside: www.saelhunden.dk 
Mail: saelhunden@stofanet.dk

i n t e r f l o r a

Per Mathiesen 
Skolegade 2 - 6760 Ribe 

Hf. 75 42 08 33
flere linier

Folkebibliotek
Ct'ør iz P/a4s - 6763 P:'6<? - 71̂  76 42 i 7 33 

Mandag-6*edag k!. 10-18 - Lørdag 10-13

RESTAURANT

3BatM )aug
HMk Wi )Md$- Sg

Mt 65 H H

Stedet hvor man spiser godt 
- og biHigt.

A. Rasmussens Bogtrykkeri
Nørregade 9 - 6950 Ringkøbing

http://www.saelhunden.dk
mailto:saelhunden@stofanet.dk
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2840 Hoite
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