Ripenserbladet
Medlemsblad for Ripensersamfundet

Bind 21
2012-2013

Bind 21
Sidenumrene refererer til de trykte blade IKKE til sidenummereringen ved digitaliseringen.
B lad nr.
1A
IB
2
3
4
5

År - måned
2 0 1 2 - A p ril
2012 - April
2012 - Oktober
2013 - Februar
2 0 1 3 - A p r il
2013 - November

Side
1
51
103
167
199
259

I 2012 blev februar-bladet erstattet a f jubilæumsskriftet
"Ripensersamfundet i 100 år".

RIBE KATEDRALSKOLE

SIDE

Asylet er blevet renoveret - artikel fra skolens årsskrift 2011............................................181
Et elevråd med visioner - artikel fra skolens årsskrift 2012............................................... 248
Frode Schôns Fond - indkaldelse af legatansøgere..............................................................237
Frode Schôns legat 2012.............................................................................................................8
H f studenternes tale 2012 ved Jesper Simonsen.................................................................. 115
H f studenternes tale 2013 ved Malene Schellerup Holm ................................................... 276
Katedralskolens juleafslutning 2012 i Ribe Domkirke med legatuddeling.......................183
Legaterne for studenter fra Katedralskolen - oversigt over................................................ 236
Rektor Bent Karsdal har 25 års jubilæum............................................................................186
Rektormødet 2007 - Nyborg Strand....................................................................................... 27
Rektors beretning translokationen 2012................................................................................ 110
Rektors beretning translokationen 2013................................................................................ 270
RektorS translokationstale 2012............................................................................................ 113
Rektors translokationstale 2013............................................................................................272
Rektors uddeling af legater 2012............................................................................................ 120
Renovering a f skolegården og arealer ved Asylet og Puggård...........................................250
Skolens legater 2013 - uddeling............................................................................................. 178
STX studenternes tale 2012 ved Simon Esbjerg.................................................................. 116
STX studenternes tale 2013 ved Sofie Husted og Simon Rosenstand............................... 274
Translokation og Jubilæumsreception 2012 - dagens forløb - billeder................................107
Translokation og Jubilæumsreception 2013 - dagens forløb - billeder............................... 267

RIPENSERSAMFUNDET
100 års jubilæumsfesten på Katedralskolen.......................................................................... 19
Adresseændringer - nye medlemmer - døde....................................................160,196,255,315
Billedreportage 2012 - jubilarreception og frokostarrangementer....................................... 125
Billedreportage 2013 - jubilarreception og frokostarrangementer............................... 284,314
Fejl i det forrige Ripenserblad!.............................................................................................196
Flere legater til translokationen i jubilæumsåret.................................................................... 30
Foreningens organisation.........................................................................2,52,104,168,200,260
Fra bestyrelsen - opfordring-specielt til årgang 2013..................................................... 263
Fra bestyrelsen vedrørende jubilarservice............................................................................. 158
Generalforsamlingen 2012 - beretning - regnskab - valg - konstituering - billeder............... 9
Generalforsamlingen 2013 - beretning - regnskab - valg - konstituering - billeder..........228
Generalforsamlingen 2013 - indkaldelse til....................................................................105,171
Generalforsamlingen 2014 - indkaldelse til...........................................................................261
Hilsen til årets jubilarer v. Povl Dons Christensen..................................................... 4,54,202
Indholdesfortegnelse Ripenser-Bladet - Bind 20 - 2010-2011............................................. 26
Jubilarer 2012.............................................................................................................................58

Jubilarer 2013..................................................
204
Jubilarreception og Translokation 2012 - indbydelse.........................................................3,53
Jubilarreception og Translokation 2013 - indbydelse......................................................... 201
Lauridsens Legat - indkaldelse a f legatansøgninger 2013.................................................. 172
Lauridsens legat - oplysninger om ......................................................................................... 159
Lauridsens legat flytter............................................................................................................265
Medlemsstatistik jubilarårgangene 2007 og 2012.................................................................162
Medlemstilbud............................................................................................................................ 33
Nyhedsbreve..................................................................................................................... 159,253
Om jubilæumsskriftet................................................................................................................ 32
Praktiske oplysninger......................................................................................................7,57,203
Rektor Bent Karsdals tale ved jubilæumsfesten......................................................................24
Ripensersamfundet savner aktive til foreningsarbejdet........................................................ 172
Ripensersamfundets hilsen ved rektors 25 års jubilæumsreception....................................187
Ripensersamfundets legatuddeling 2012................................................................................122
Ripensersamfundets legatuddeling 2013............................................................................... 280
Ripensersamfundets nye formand, Povl Dons Christensen - blå bog.................................. 31
Skal Ripensersamfundet vedblive at være en forening for ældre?......................................264
Til årgang 2012 fra bestyrelsen.............................................................................................. 158
Velkommen til Ripensersamfundets reception 2013............................................................ 283
Værd at huske........................................................................................................... 105,169,261

VARIA
Om flugt og faglighed og glæden ved et godt skænderi
-afJohanneThorupD algaardS06......................................................................................... 190
Boganmeldelser........................................................................................................... 49,163,195
Bolig og studieforhold i København i 1950'erne - afNiels Jørn Jensen, S51....................173
Danmarks første børnebog og Anders Sørensen Vedet - fra skolens årsskrift 2012.........238
En lille skoleerindring fra 1950 'erne - a f Martin Jensen, S54............................................ 179
Kort nyt fra Ribe ved redaktøren........................................................................34,193,251,312
Madame Butterfly flyver på Ribe Katedralskole (kammeropførelse)............................. 28,52
Mindeord over Johannes Jensen............................................................................................. 254
Mindeord over Peter Lungholt................................................................................................192
Mindeord over Henrik Brink Clausen S56............................................................................ 316
Mindeord over Marianne Goral Krogh Johansen................................................................... 41
Minder fra min skoletid i Ribe fra 1934 til 1941 a f Povl Høy-Hansen S 4 1 ........................42
Rued LanggaardFonden og Rued LanggaardSelskabet, af Asbjørn Rønn-Simonsen S59... 188

Medlemsblad for Ripensersamfundet - Nr. 1 - April 2012 - 21. bind

PUGGARDSGADE
VENTER JER...

D/n /oka/e købmand;

"Lars"
S ø n d e rp o rtsg a d e 24
6 7 6 0 R ib e
Tlf. 7 5 4 2 0 0 4 9

Foreningens
organisation
Formand
Povl Dons Christensen, s.65
C arstensgade 22
1770 K øbenhavn V

pSTEKJØBMANDSfoR^

20 16 22 58
form and@ ripensersam fundet.dk

P R Ø V VO RES
P O R T V ÏN S M A R ÏN E R E D E
FRUG TER

^PEDERSEN-RIBE- 1 5 ^

Næstformand
Tove Tranberg s.69
27 20 78 35
n aestform and@ ripen sersam fun det.dk

Kasserer
H ans Erik C hristensen, s .65
50 50 84 95

Ribes Biomsterhus
Mathiesen
Seminarievej 6 - 6760 Ribe
75 42 08 33 - 75 42 49 61
Mail din bestilling på 5402@interflora.dk
www.interflora.dk

giro 106-6676

Sekretær og adresseefterforskning
Conny Rom Petersen, s .76
21 43 49 56
adresseefterforsker@ ripen sersam fun det.dk

Webmaster og designer
Søren F. Bregenov, s.01
22 58 27 30
w ebm aster@ ripensersam fundet.dk

Redaktør og arkivar

N

o r d e o ^

H enrik P ræ sth olm , s.60
40 45 17 28
redaktoer@ ripensersam fundet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen M ejsen W estergaard, s .55
45 86 56 96

R ib e afd elin g
S em in arie v e j 8 - 6 7 6 0 R ib e
Tlf. 7 5 41 11 11

bestyrelsen2@ ripensersam fundet. dk

Bestyrelsesmedlem
H anne K rag Fugleholm , s .84
20 22 24 05

IU B IL A R R E C E P T IO N
fredag den 29. juni 2012 på Ribe Katedralskole
Traditionen tro inviterer Ripensersamfundet til jubilarreception
i Salen (Rundgangen) lige efter skolens translokation.
Translokationen afholdes i skolegården kl. 10.00 til ca. kl. 12.00.
Kun i tilfælde af regnvejr Byttes translokationen til Ribe Domkirke.
Til receptionen indbydes:
* Alle årets jubilarer
* Tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
* Årets dimittender
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Til årets jubilarer
M ed dette num m er af R ipenserbladet sender R ipensersam fundets
bestyrelse en hilsen til alle årets jubilarer.

Ripenserbladet udsendes med tre numre
om året. "Jubilarservice", som du har
her, er et af dem. Det indeholder navne
og adresser på alle årets 1035 nulevende
jubilarer. Det er bestyrelsens håb, at bla
det vil inspirere jer til at genoptage eller
forny kontakten til jeres kammerater og
skolen.
"Jubilarservice" udsendes til alle årets
jubilarer og derfor også til ikke-medlemmer af Ripensersamfundet. Bestyrelsen
håber at der vil være mange af jer, som
vil benytte lejligheden til at indmelde
sig i foreningen. Kontingentet er på 160
kr. om året. Hvis I melder jer ind inden
translokationen vil I få tilsendt Jubilæ
umsskriftet "Ripensersamfundet i 100
år".
1 kan få en god fornemmelse af forenin
gen ved at læse referatet fra årets gene
ralforsamling i dette blad.

Vi håber, at mange vil benytte anlednin
gen til at mødes ved translokationen og
de efterfølgende arrangementer, som de
enkelte hold normalt aftaler.
Skolegården ligner stadig sig selv, men
der er sket betydelige udvidelser og om
bygninger, som I kan benytte lejligheden
til at se nærmere på.
Ripensersamfundet har nu bestået i 100
år og er en af landets største og ældste
elevforeninger. Foreningens formål er at
styrke sammenholdet mellem tidligere
elever fra Ribe Katedralskole og bevare
deres forbindelse til skolen. Vi har i fe
bruar fejret de 100 år med en stor fest på
skolen, som I kan læse nærmere om an
det steds i bladet. Desuden er der udgi
vet et jubilæumsskrift, som i januar 2012
er udsendt til alle medlemmer. Det kan I
også læse om andet steds i bladet.
Foreningen forvalter Lauridsens legat og
uddeler ved translokationen legatet fra
Dimittendfonden efter rektors indstil
ling.
Efter translokationen er Ripensersam
fundet vært ved en reception for årets
studenter, årets jubilarer og skolens læ
rere. Det er højdepunktet i foreningens
aktivitet, en festlig og fornøjelig begiven
hed.
På vores nyreviderede hjemmeside
www.ripensersamfundet.dk kan I finde
oplysninger om foreningens aktiviteter
og benytte "Brugersiden" hvor man kan
foretage indmeldelse.

Vel mødt til jubilarreceptionen og vel
kommen til nye medlemmer af Ripen
sersamfundet!
Med venlig hilsen
p.b.v.
Povl Dons Christensen, /orm and

4

Jubitæumsfrokost d. 29.06.2012
I nostalgiske og historiske omgivelser
tilbyder vi følgende frokoster:
Kl. 12-16
Frokostplatte med forskellige specialiteter kr. 175,2 retters frokostmenu

kr. 225,-

3 retters frokostmenu

kr. 275,-

Serveres i Restaurant Dagmar og Vægterkælderen
(husk at oplyse jubilartype og årgang ved bestilling)

På gensyn på Hotel Dagmar

HOTEL^DAGMAR
Torvet 1 - 6 7 6 0 Ribe - Tlf. +45 7 5 4 2 0 0 3 3 - dagmar@hoteldagmar.dk
www.hoteldagmar.dk - Cvr. Nr. 3 1 7 7 7 3 4 8
Danske Bank: 3 0 0 ] 0 0 1 0 3 1 1 3 0 6 - Swift: Dabadkkk Iban dkk: DK31 3 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 3 0 6
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AH industries

JENS
PEDERSEN

Industrivej4
6760 Ribe
Tlf. 76 88 1 4 8 8

Aut. E L-in staH atør
0 . V e d ste d v e j 3 2
Ttf. 7 5 A 2 3 2 3 2

K O LV i G
RESTAU RANT & CAFÉ

Hf: 7541 0488-Fax: 7541 0483

v/Rinda Klausen
Skibbroen 13 - 6760 Ribe - Tif. 75 42 09 46 - Fax 75 41 04 31
www.saelhunden.dk - saelhunden@stofanet.dk
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Praktiske oplysninger
Hermed tak til kontaktpersoner og an
dre, der har hjulpet med adresseefter
forskningen. Uden jeres hjælp kunne
Jubilarservice ikke udarbejdes. Trods
megen omhu kan fejl og mangler ikke
helt undgås. Listen er baseret på de op
lysninger, vi har fået fra kontaktperso
nerne og vores medlemsdatabase. Der
er enkelte tilfælde, hvor det ikke er lyk
kedes at Unde oplysninger. I de tilfælde
har vi angivet sidst kendte adresse eller
at oplysninger savnes. Rettelser bedes
sendt til adresseefterforsker Conny Rom
Petersen, tlf. 21 43 49 56 eller pr. e-mail,
(se kolofonen side 2J.
Ændringer vil løbende blive offentlig
gjort under "Brugersiden" på vores
hjemmeside, hvorfor man opfordres til
at se der inden man evt. kontakter sine
klassekammerater.

Overnatningsmuligheder er der rigtig
mange og forskellige af i Ribe. Gå ind på
hjemmesiden for Ribe Turistbureau, Tor
vet 3, 6760 Ribe, www.visitribe.dk, eller
ring på 75 42 15 00.
Gave til Dimittendfonden. Ripensersam
fundet bringer hvert år en hilsen og tak
til skolen i form af et legat til en nydimitteret student. Legatet ydes af forenin
gens Dimittendfond efter indstilling fra
Katedralskolen. Legatet har i en årrække
været på 5000 kr. I dette jubilæumsår
har vi fået mulighed for at forøge legatet,
men det vil vi også gerne kunne gøre på
længere sigt. Derfor vil det være velkom
ment, hvis I vil betænke fonden med en
gave, - stor eller lille - som kan indsæt
tes på Ripensersamfundets girokonto nr.
1066676 (kort art 01) eller på vores bank
konto, 9738 1961144, mærket: RS DF.

Translokation. Jubilarer, der ønsker at
overvære translokation og reception
samt deltage i eventuelle sammenkom
ster med klassekammerater, kan henven
de sig til holdets kontaktperson.

Billeder. Bestyrelsen forsøger at tage bil
leder til bladet fra de forskellige jubilar
arrangementer vi får kendskab til. Men
hvis I selv tager billeder, som I gerne vil
have bragt, er I velkomne til at sende
dem til redaktørens mail med oplysning
om tid, sted og navne.
Hvis I synes bladet skal bringe ældre bil
ledstof fra skolen, vil vi bede jer se i jeres
gemmer efter gamle billeder, som vi kan
få til arkivet eller låne til kopiering. Vi
vil samtidigt gerne have oplysning om
tid og sted og navne. Billedmateriale kan
sendes til redaktøren, Nørrelundparken
IB, 6760 Ribe.

Jubilarreceptionen. Hertil er indbydes
alle jubilarer, årets studenter og Kate
dralskolens nuværende og tidligere læ
rere. Den Under sted umiddelbart efter
translokationen i Salen (rundgangen),
som skolen velvilligt stiller til rådighed.
Pladsreservering til receptionen. Sa
len og Førstesalen kan rumme os alle,
men der er ikke borde og stole til alle.
Vi har en reservationsordning for de
ældste årgange, d.v.s. fra og med 45 års
jubilarer. Reservation kan aftales senest
den 25. juni med Henrik Præstholm, tlf.
40 45 17 28.
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Legater til studenter fra Ribe Katedralskole
Frode Schons legat 2012
Ribe Katedralskole uddeler i juni 2012
nogle portioner af ambassadør Frode
Schon og hustru Valborg, født Windfeld's Fond.
Fondens grundlag er en testamentarisk
gave fra ambassadør Frode Schon, der
blev student fra Katedralskolen i 1925.
Skolen modtog i 1998 1,6 millioner kro
ner til oprettelse af et legat. Det er ren
terne 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 uni
versitetet eller ved en højere læreanstalt.
Det er en forudsætning for støtte, at de
studerende ikke uden økonomisk hjælp
vil kunne gennemføre deres videre ud
dannelse på tilfredsstillende måde. Le
gaterne skal derfor gives i så store por
tioner, at de bliver til virkelig hjælp for

modtagerne. Legaterne vil også kunne
gives for flere år ad gangen.
Bestyrelsen har de seneste år i særlig grad
støttet projekter som for eksempel et stu
dieophold ved et udenlandsk universitet
som led i studieforløbet. Det er i god over
ensstemmelse med legatets formål.
Således uddeltes i 2011 fem portioner
på hver 15.000,00 kr. Portionerne gik til
støtte for studieophold i Berlin, Sidney,
Toronto, London, og Barcelona.
Legatet kan også søges af nuværende ele
ver 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:
w w w .ribekatedralskole.dk. Ansøgnings
fristen er 1. maj 2012.
Bent Karsda/
rektor

A \\
AV

-fri so m
f u g ! e n ...

rros

Herreds Sparekasse

S a itg a d e 4 I 6 7 6 0 Ribe I 7 5 41 0 1 0 0 I w w w .froes.dk
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Ripensersamfundets ordinære generalforsamling
lørdag den 25. februar 2012
Generalforsamlingen blev afholdt i
Sangsalen på Katedralskolen, hvor den
begyndte kl. 14.00.
Det var Ribes tur til at være stedet og
det passede fornemt med, at kunne fejre
jubilæumsåret på Katedralskolen. Der
var ca. 70 deltagere og det er usædvan
ligt mange. Det skyldtes nok at de fleste
havde meldt sig til den efterfølgende
jubilæum sfest i Salen. Mon ikke vi alle
nød at sidde i netop det lokale, hvortil så
mange minder er knyttet?

konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og dermed lovlig som
foreningens højeste myndighed. Han
kunne efter forespørgsel konstatere, at
der ingen bemærkninger var til dagsor
den.
Han gav derefter ordet til formanden for
aflæggelse af beretning.

F o rm a n d e n s v e lk o m st
Knud William Kastrup bød velkommen
til den store forsamling med håb om at
vi fik et godt møde.
Han foreslog på bestyrelsens vegne Carl
Rise Damkjær som dirigent og som refe
rent vort medlem Jørgen Mejsen Westergaard.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.
Dirigenten takkede herefter for valget og

F o rm a n d e n s b eretn in g
I 2011 år stod foreningen atter bag den
årlige jubilarreception i skolens smukke
og rummelige sal, hvor der var god plads
til de mange deltagere. Den første jubi
larreception fandt sted i 1977 og man
kan derfor godt tillade sig at sige at det
er en god, livskraftig tradition, som sko
len værdsætter højt. I bladets novembernummer bragte vi en billedkavalkade
fra receptionen og de efterfølgende sam
menkomster for første gang i farver. For
manden havde ved translokationen, tra
ditionen tro, mulighed for at bringe en

Cari A s e DamÅjær vor dirigent

Form anden ajiægger beretning
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hilsen til årets studenter (108 studenter
og 47 hf-studenter) og at uddele forenin
gens dimittendlegat på 5000 kr. Forman
den har desuden deltaget i uddelingen
af Ripensersamfundets Jubilæumslegat,
som administreres af skolen og har va
retaget formandskabet for legatudvalget i
uddelingen af Niels Peder Lauridsen og
hustrus legat. Afkastet af grundkapitalen
har i en senere år ikke været stort, men
ansøgerkredsen har i samme periode væ 
ret mindre, så vi har været stand til fort
sat at uddele pæne portioner.
Ripenserbladet har igennem de sidste
96 år været et væsentligt bindeled mel
lem Ripensersamfundets medlemmer og
har igennem årene haft den samme for
side tegnet af den unge arkitekt Harald
Peters. I forbindelse med 100 års jubi
læet har bestyrelsen besluttet sig for at
ændre bladets udseende samtidig med
overgangen til farvetryk. Bladets hoved
vil blive ændret dels i den typografiske
udformning med hvid skrift på rød bag
grund, dels vil kun en af de tre skitser
blive bevaret (Katedralskolens indgang).
Forsiden af jubilæumsskriftet giver ind
trykket af skrift og farve og logo. Det nye
logo vil blive anvendt på brevpapir og
andet kommunikations materiale. Med
lemmerne har sikkert bemærket at vi i
samme anledning har ændret stavemå
den af foreningens og bladets navn, såle
des at "Ripensersam fundet" og "Ripen
serbladet" nu skrives i et ord uden bin
destreg. Det er bestyrelsens opfattelse, at
dette er mere sprogligt korrekt, endskønt
det bryder med traditionerne, og at det
er mere tiltalende typografisk set. Efter
vort bedste skøn og juridisk bedømmelse
griber denne ændring ikke ind i vedtæg
terne eller kræver behandling på gene
ralforsamlingen. Efter 100 års beståen

mener vi ikke at bestyrelsen kan klandres for ustandselige fornyelser. Bladet
er foreningens største udgiftspost. Dette
har medført at bestyrelsen besluttede at
indhente tilbud og derefter at skifte tryk
keri og anvender nu Grafisk Produktion
i Ribe. Bestyrelsen er særdeles tilfreds
med trykkvaliteten af bladet fra det nye
trykkeri og håber, at medlemmerne deler
denne tilfredshed, som kan viderebringes
til vor redaktør Henrik Præstholm, som
udover det redaktionelle har overvåget
omstillingsprocessen i samarbejde med
det nye trykkeri. Som led i besparelserne
er der truffet beslutning om at lade juninummeret udgå. I det kommende år vil
der udkomme et jubilarservice nummer
i april og et nummer til efteråret med re
ferater og billeder fra jubilarreceptionen.
Jubilæumsskriftet gør det ud for januarnummeret.
Som erstatning for det udgående num
mer af bladet og som supplement i øv
rigt til kommunikationen med medlem
merne udsendes et nyhedsbrev på e-mail
til medlemmerne som et supplement til
foreningens hjemmeside. Der er 2011
udsendt to nyhedsbreve og i 2012 et
nyhedsbrev, bestyrelsen modtager ger
ne løbende kommentarer og forslag til
opsætning og indhold. Med hensyn til
foreningens hjemmeside "ripensersam 
fundet.dk", har denne gennemgået en
fuldstændig omlægning i henseende til
design, indhold og brugervenlighed. Det
har været nødvendigt at indhente pro
fessionel assistance, der har været visse
problemer undervejs, men hjemmesiden
har nu nået sin endelige udformning.
Dette ville næppe være tilfældet uden
en meget stor indsats fra vort bestyrel
sesmedlem, webmaster og designer Sø
ren Frederik Bregenov. Foreløbige opgø-
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reiser tyder på at den nye hjemmeside
tiltrækker et voksende antal besøgende,
foreløbig omkring 70 om dagen, altså væ 
sentlig flere end de 40 besøg, som vi tid
ligere har registreret. Vi håber at det ikke
blot afspejler nyhedens interesse. Også
nyhedsbrevene har bidraget hertil og I
2 0 1 1 har der været godt 11 000 besøg på
hjemmesiden, hvilket er en fordobling af
antal besøg siden 2007. Alt tyder således
på at bestyrelsen har betrådt en farbar
vej med sin beslutning om at udvide den
elektroniske kommunikation.
Ved 90 års jubilæet blev der truffet be
slutning om at hensætte 10.000 kr. årligt
til aktiviteter i forbindelse med forenin
gens 100 års jubilæum. En mindre del af
midlerne går til jubilæumsfesten 25.fe
bruar, men størstedelen er gået til pro
duktion og distribuering af jubilæum s
skriftet med titlen "Ripensersamfundet i
100 år". Uden gavmild støtte fra Tuborg
fondet, DONG Energy og ikke mindst
fra Ejnar og Meta Thorsens Fond og fra
anden side ville en udgivelse ikke være
mulig. Foreningens næstformand, Povl
Dons Christensen påtog sig det omfat
tende arbejde med redigering, et med
ansvar for den grafiske produktion og alt
hvad en sådan udgivelse omfatter herun
der at tøjle bidragyderne. Medlemmerne
vil forhåbentlig bakke mig op i min store
anerkendelse af Povls indsats og ved
selvsyn glæde sig over udgivelsens høje
kvalitet.
Der afholdes som annonceret en stor gal
lafest i Salen i dag 25. februar. Der er til
meldt 166 deltagere. Det er første gang
i mange år at Ripensersamfundet holder
en fest af disse dimensioner ikke ulig de
fester, som er beskrevet i vor histories
tidlige år. Vi håber at festen vil leve op
til foreningens formål "ad selskabelig og
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anden vej at udvikle og bevare sammen
holdet mellem tidligere elever i Ribe Ka
tedralskole" og ikke stilles i skyggen af
tidligere store fester.
Det særnummer af Ripenserbladet, som
vi kalder "Jubilarservice" indeholder
som bekendt navne og adresser på årets
jubilarer. Det siger sig selv at der ligger
et stort arbejde i indsamling af alle disse
data. Ansvaret herfor ligger på bestyrel
sens adresseforsker og sekretær Conny
Rom Petersen. Adresseforskeren har to
opgaver. Den ene opgave er at opspore
nye adresser, når vi får blade og breve
retur på grund af ukendt adresse. Erfa
ringen har dog vist at Post Danmark re
turnerer en del breve, hvor den angivne
adresse er korrekt. Det skaber en del fru
stration og ekstraarbejde. Den anden op
gave er opdateringen af adresser på årets
jubilarer. Her yder kontaktpersonerne en
betydelig hjælp og jeg vil benytte lejlig
heden til at viderebringe en stor tak til
de 50 kontaktpersoner, som har bistået.
I 2011 var der 1094 nulevende jubilarer,
som havde mellem 10 og 80 års jubilæ
um. Heraf var 291 medlem af foreningen.
Det giver en medlemsandel på 26,6 %.
Jubilarerne fordelte sig på 61 klasser.
I indeværende år er der 1035 jubilarer.
Takket være vor velfungerende database
har vi registreret at der er 6155 nule
vende, tidligere elever fra Ribe Katedral
skole, heraf er 1543 aktive medlemmer.
Det giver en medlemsprocent på ca. 25.
Uden Connys indsats har disse registre
ringer ikke været så fuldkomne som de
fremtræder.
I 2011 og indtil medio februar har vi
modtaget underretning om følgende
dødsfald blandt medlemmerne. Må jeg
bede forsamlingen rejse sig under oplæs
ningen af deres navne:
»

U.ÅR
U.ÅR
U.ÅR
R.26
R.36
R.36
R.36
R.36
S .39
R.39
S.41
S.41
S.41
R.41
R.41
R.41
R.41
R.42
S.43
R.43
R.43
S.45
S.45
R.45
R.46
R.46
R.46
S.50
S.50
S.51
S .51
R.56
S .59
R.61
S.62
S .62
S.63
S .64
S.66

S .72
S .74
S .79

Ruth Karkov
Oluf Skak Kristensen
Gido Sttirup
Helge Dittmann
Svend Aage Boldt
Jens A. Freudendahl
Karen Hårby [Jochumsen)
Tage Nedergård
Hartvig Genius Bundesen
Gunnar M.A. Pedersen
Karen Marie Andresen
Inge Lissa Roest-Madsen
(Frederiksen)
Agnes M. Kock (Pedersen)
Inga G. Schackt (Haltrup)
Edith Thomassen (Olsen)
Svend Anker Svendsen
Poul Erik Tornel
Egon Thorvald Brinke Lind
Palle Sttirup
Aase M. Silberbauer
(Christensen)
Ruth Nordahl Hansen
(Nordahl Christensen)
Fritz Lerche-Thomsen
Jens Peter H. Korsgaard
Lorens Frederiksen
Frans Thude
Hans M. J. Thude
Aase Øllgaard
Niels Grue-Sørensen
Karen Lorenzen (Jensen-Holm)
Bent Manich
Peter Thestrup Schmidt
Hanne Lauridsen (Fog)
Holger Kortsen
Johan Johansen
Lene Dall
Jørn Erik Albert
Annette Karkov Kristiansen
(Karkov)
Elin Post (Marthinsen)
Karen Madsen (Nielsen)

Mette Bladt Hansen
Bodil Moltesen Ravn
Mette M. Agerbæk

ÆRÆT FÆRÆ DÆRÆS MRVDÆ.'

Enhver forenings bestyrelse bekymrer
sig om medlemsantallet det gælder også
denne forening. I forbindelse med ud
arbejdelse af jubilæumsskriftet er der
foretaget en undersøgelse af andre til
svarende elevforeninger, resultatet kan
læses i bogen. Set i det perspektiv er
Ripensersamfundets medlemstal blandt
de højeste. I jubilæumsskriftet bringes
også en statistik over medlemsprocent
og medlemsantal gennem de seneste 75
år. Medlemsantallet kulminerede i 1997
med 2000 medlemmer. Fordelt på dim is
sionsår har medlemsandelen ligget no
genlunde konstant, dog klart lavere for
de yngste 10 årgange. Det gælder således
om at tiltrække og fastholde de yngre
årgange. Det er bestyrelsens opfattelse
at dette bedst sker ved en udbygning af
den elektroniske kommunikation, og
som jeg har omtalt sker dette allerede i
vid udstrækning. Studenterne spredes
vidt omkring til uddannelsesstederne og
benytter sig allerede af de elektroniske
medier som Facebook og Linkedin til at
bevare kontakt med hinanden. Et stort
antal Ripensersamfundsgrupper er her
repræsenteret og der er grund til at holde
opmærksomheden fast på dette område.
Med bladet, nyhedsbrev, hjemmeside og
de nævnte kontaktgrupper, mener vi at
have gjort en del for at gøre kontakfladen til medlemmerne så stor som mulig.
Det er i øvrigt interessant at bemærke en
markant stabilitet i den geografiske for
deling af medlemmerne i de sidste 35 år,
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hvor en fjerdedel af medlemmerne bor
maksimalt 30 km fra Ribe.
Her ved 100 års jubilæet er der god an
ledning til at gøre status. Foreningen er
i rimelig god form, aktiviteterne værd
sættes af medlemmerne og kommuni
kationen med dem er styrket. Så vidt
- så godt. Et eftersyn bliver med tiden
nødvendigt og en slankekur kan måske
komme på tale. Det vil jeg overlade til
den kommende bestyrelse.
Knud 1K Kastrup
Efter forespørgsel til forsamlingen kon
staterede dirigenten at der ikke var be
mærkninger til formandens beretning,
som han derefter erklærede for god
kendt.
R e g n sk ab e r
Dirigenten gav derefter ordet til kasserer
Hans Erik Christensen for fremlæggelse
af de reviderede regnskaber for forenin
gen og Dimittendfonden, samt forelæg
gelse af budgetforslag for 2012, herunder
forslag til medlemskontingent.
Det reviderede driftsregnskab for pe
rioden 1/1 - 31/12 2011 samt status pr.
31.12.2011 for Ripensersamfundet og Ri
pensersamfundets Dimittendfond 2011
var uddelt til deltagerne. Kassereren

Kassereren /ork/arede regnskabet
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Hans Erik Christensen gennemgik de en
kelte punkter i de to regnskaber.
Driftsregnskabet for perioden 01/01 31/12 2011 og status pr. 31.12.2011 for
Ripensersamfundet viser et overskud på
86.497 kr. før henlæggelse af 10.000 kr.
til 100 års jubilæet. Der er en egenkapital
ultimo på 243.298 kr. Der er i alt henlagt
89.403 kr. til jubilæet. Det store overskud
skyldes at de fleste tilskud til jubilæum s
skriftet er indgået, mens udgifterne til
det først er afholdt i 2012.
Der blev stillet spørgsmål til om der via
annoncerne kunne reduceres på udgif
terne til Ripenserbladet. Det blev oplyst,
at det i bestyrelsen var besluttet at hæve
annoncepriserne i forbindelse med over
gangen til at trykke i farver.
I forbindelse med gennemgangen af
driftsregnskabet for foreningen fremhæ
vede kassereren vedrørende udgivelsen
af Ripenserbladet, at det kun delvis kan
ses, at der blot er trykt tre numre i 2011.
Det skyldes at en portoregning desværre
er betalt dobbelt, og tilbagebetalingen
fra Post Danmark er ikke indgået i regn
skabsåret. (Efter generalforsamlingen er
der af Post Danmark tilbagebetalt godt
24.000 kr., som vil indgå i regnskabet for
2 0 1 2 !)
Driftsregnskabet for foreningens Dimit
tendfond viser et overskud på 5974 kr.
Der blev til translokationen som vanligt
uddelt et legat på 5000 kr. Dimittendfon
dens egenkapital er ultimo 131.602 kr.
Der blev fra forsamlingen givet udtryk
for at fonden er et vigtigt led i forbin
delsen til skolen, og der blev opfordret
til at øge grundkapitalen, så uddelingen
kunne gøres større.
Kassereren gennemgik herefter forslag til
budget for 2011 for Ripensersamfundet
og Dimittendfonden.

Der var ikke forslag om ændret aktivi
tetsniveau, men budget for RS 2012 viser
et underskud på ca. 84.000 kr. hvilket er
nogenlunde det samme beløb, som over
skuddet i 2011. Foreningens formue er
derfor set over de to år stort set uforan
dret.
Det blev drøftet hvorledes man kunne
forøge medlemstallet og bestyrelsen hk
en række ideer fra forsamlingen til nær
mere overvejelse, herunder lotteri, kon
takt til skolen og eleverne osv.
Der blev fra forsamlingen stillet forslag
om at forøge normalkontingentet til 160
kr. og der blev stillet forslag om at man
i 2012 uddelte et særligt jubilæumslegat
på 5000 kr. ud over det normale dimit
tendlegat.
Begge forslag blev godkendt.
Generalforsamlingen godkendte heref
ter de forlagte regnskaber og forslagene
til budgetter for 2011, og hermed også
forhøjelsen af normalkontingentet og et
jubilæumslegat for 2012 på 5000 kr.

Bestyrelsen - minus formanden, som
om dette punkt er holdt hen i uvidenhed
- ønsker at fremsætte forslag om udnæv
nelse af æresmedlemmer, jfr. vedtægter
nes § 3, hvori der står: Udnævnelse af
æresmedlemmer kræver en generalfor
samlings-beslutning med 2/3 flertal af
afgivne stemmer.
Ripensersamfundet har gennem tiderne
udnævnt i alt tre æresmedlemmer:
Ved 40-års jubilæet blev foreningens
stifter, læge Knud Fogh samt professor
Holger Pedersen, som havde ydet en stor
indsats for foreningen, udnævnt til æres
medlemmer.
Og i 1962 - ved 50-års jubilæet - blev
foreningens mangeårige formand og re
daktør af Ripenserbladet, Kai Hyphoff
Rosenstand, udnævnt som foreningens
tredje og indtil videre sidste æresmed
lem.
Her ved 100-års jubilæet er det igen na
turligt at tænke på udnævnelse af æres
medlemmer, og her falder tanken um id
delbart på medlemmer, som tilsammen
har bidraget til foreningens udvikling i
en ubrudt periode fra 1959 til i dag.
Bestyrelsen - igen minus formanden
- vil derfor indstille følgende personer
til udnævnelse som æresmedlemmer. I
eftermiddag den formelle udnævnelse
- med diplomoverdragelse i aften.
Personerne er:
Ejvind Veisig, bestyrelsesaktiv i perio
den 1959 til 1981.
Carl Rise Damkjær, bestyrelsesaktiv i pe
rioden 1961 til 1984.
Ole Marker bestyrelsesaktiv 1982 - 2001,
herunder formand 1988 - 2001.
og sidst, men ikke mindst:
Knud William Kastrup, bestyrelsesaktiv
1992 - 2012, herunder formand 2001 -

HegnsAabef blev godkendt

In d k o m n e fo rsla g
Dirigenten kunne konstatere at der ikke
var indkommet forslag til behandling,
men at næstformand Povl Dons Chri
stensen havde bedt om ordet, og han
sagde følgende:

2012.
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Hermed indstilles udnævnelsen af de
fire æresmedlemmer til generalforsam
lingens godkendelse.
Indstillingen blev godkendt enstemmigt
med applaus.
Næstformanden uddelte herefter et di
plom til Ole Marker, som ikke kunne
deltage i aftenens fest.

De jire nye æresmedlemmer. Fv; Ole Marker,
Årmd Wiij'am Åustrup, Ejvind Véisig og Carl
Fise DamFjær

V alg
Valg a//ormand.'
Knud W. Kastrup havde på forhånd til
kendegivet, at han ønskede at trække sig
tilbage som formand og bestyrelsesmed
lem i forbindelse med Ripensersamfun
dets jubilæum. Bestyrelsen indstillede,
at næstformand Povl Dons Christensen
vælges til ny formand.
Der var ikke forslag om andre kandida
ter.
Forsamlingen valgte herefter Povl en
stemmigt med applaus.
Valg a/bestyrelsesmedlem m er mj7;
Tove Tranberg og Henrik Præstholm blev
genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Suppleant Hanne Krag Fugleholm blev
valgt til bestyrelsen i stedet for Povl
Dons Christensen.
Peter Lungholt blev genvalgt som sup
pleant til bestyrelsen.
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Merete Lindqvist (revisor) og Kirsten
Hingeberg Larsen (revisorsuppleant)
blev genvalgt.
Efter valgene bad den nyvalgte formand
om ordet.
Først og fremmest vil jeg gerne takke for
valget til formand for Ripensersamfun
det.
Det er med en vis form for ydmyghed,
jeg går ind i formandsarbejdet. Gennem
de seneste 75 år har foreningen kun haft
seks formænd. Den korteste formandspe
riode var seks år - de to længste var hhv.
20 og 21 år. Her kan man jo tale om en
vis stabilitet.
Kære Knud William. Du har været for
eningen en god formand. Du trådte ind i
bestyrelsen for tyve år siden og allerede
inden du blev formand i 2001 havde du
lagt grundstenen til at bringe foreningen
ind i 21. århundrede blandt andet med
indførelse af hjemmeside og e-mails re
gistrering.
På generalforsamlingen i 1999 nævnes
blandt andet i formandsberetningen:
I slutningen af 1998 fremsatte næstfor-

manden K.W. Kastrup den idé, at Ripen
sersamfundet skulle have sin egen hjem
meside på internettet. Forslaget vandt
tilslutning, og Jørgen Kellermann påtog
sig arbejdet med at prøvekøre projektet.
Denne home-page har endnu ikke fundet
sin endelige form, og vil forhåbentlig al
drig Unde den".
Og i det seneste år har foreningen under
dit formandskab lanceret en ny, smuk og
funktionsduelig opdatering af hjemmesi
den. Som forhåbentlig heller ikke bliver
den sidste.
Også e-mails blev taget i brug. To år ef
ter starten i 1998 var der i kartoteket
ca. 350 medlemmer ud af de cirka 2000
medlemmer, som havde oplyst e-mail
adresse. Altså små 20 procent. Dette tal
er i år øget til op mod 80% —og er givet
vis næsten 100 % blandt de yngre årgan
ge. Og foreningen er begyndt at udsende
nyhedsbreve på e-mail.
Så du har bragt os helskindet ind i Fagre
Nye Verden.
Og du har med klogskab og humor re
præsenteret Ripensersamfundet udadtil
i legat- og translokationsmæssige hense
ender. Samt med mildhed ledet bestyrel
sesarbejdet.
Det er svært at komme efter dig...
Nu træder du tilbage, men jeg ved, at du
ser tilbage på tiden du har beskæftiget
dig med Ribe, med stor hengivenhed.
En hengivenhed, som er næsten lige så
stor, er din hengivenhed for Limfjorden
fra din og Edels tid i Thisted. - Ja faktisk
blev du registreret under dit ophold i
USA som "Graduate from the University
of Thisted, Denmark".
En anden person, som har rødder ved
Limfjorden og Ribe er Hans Edvard Nørregård-Nielsen, som sidste år udgav det
højt roste tobindsværk om Limfjorden.

Bestyrelsen har som en ringe tak for din
indsats den glæde at give dig 1. udgaven
af dette værk - behørigt signeret af forfat
teren.
Og som en lille 'bonus', får du et brev
fra Hoffet. Det er desværre ikke en orden
eller en 40-års fortjenstmedalje - så lang
tid har du jo heller ikke været i besty
relsen. Men det er hoffets tak for det i
anledning af begge jubilæer tilsendte ju
bilæumsskrift!
Tak for din store indsats for Ripensersamfundet.
Som nyvalgt formand er det naturligvis
for tidligt at komme med et detaljeret
syn på foreningens fremtid. Det er noget,
vi i bestyrelsen vil se på gennem det næ
ste års tid og på næste generalforsamling
fremsætte mere konkrete ideer.
Men én ting er sikkert:
Foreningen står over for den udfordring,
at medlemstallet siver, samtidig med at
omkostningerne ikke bliver mindre.
For ti år siden havde foreningen små
2.000 medlemmer og i dag har vi cirka
1.450. Og ser vi på de fem yngste årgange
alene, var medlemstallet i 2001 275 og i
dag er det 50. Samtidig med, at antallet
af dimittender er øget fra ca. 120 pr. år
for ti år siden til det dobbelte i dag.
Det er åbenlyst, at de yngre årgange ikke
har samme behov for Ripensersamfun
dets rammer for networking, som de
havde, da foreningen blev stiftet for 100
år siden.
Med de mange sociale netværk - Linkedln, Twitter og ikke mindst Facebook
- har de yngre årgange nu muligheden
for langt hurtigere end tidligere at få —og
vedholde - forbindelse med gamle klas
sekammerater.
Det er den udfordring, vi i bestyrelsen
må se på det kommende år.
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Så der er nok at se til, men lad os ikke
tage sorgerne på forskud.
I dag er en festdag.
Hverdagen begynder først i morgen!
E ven tu elt
Knud William Kastrup bad om ordet og
takkede de nuværende og tidligere be
styrelsesmedlemmer, som han gennem
årene havde haft et godt og frugtbart sam 
arbejde med. Det var år han ville tænke
tilbage på med glæde. Han havde ikke
mindst været særdeles glad for det gode
samarbejde med skolen og medlemska
bet i de forskellige legatbestyrelser.
Dirigenten takkede generalforsamlingens
medlemmer for god ro og orden.
Efter en begivenhedsrig generalforsam
ling kunne Povl Dons Christensen takke
dirigenten for kompetent ledelse af ge
neralforsamlingen og erklære denne for
afsluttet.

ÅJiucf W fPiam ia H æ c fe /b r iid a n i b e sfy re ise n

På kort bestyrelsesmøde lige efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig således:
Formand, valgt af generalforsamlingen:
Næstformand:
Sekretær, herunder adresseefterforsker:
Kasserer:
Redaktør of arkivar:
Web-master og -designer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem;
Suppleant:

Povl Dons Christensen (s65)
Tove Tranberg (s69)
Conny Rom Petersen (s76)
Hans Erik Christensen (s65)
Henrik Præstholm (s60)
Søren F. Bregenov (sOl)
Jørgen Mejsen Westergaard (s55)
Hanne Krag Fugleholm (s84)
Peter Lungholt (s62)

HP
PS Som det frem går a/'/iere M ieder stod der p å Rygtet en fiof buket.
Den var skænket a/H gnes og Cari Pise Damkjær fs5i J
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Billeder fra generalforsamlingen

De /v're nye æresmedlemmer.
Fv: Ole MarFer, Fnud Ml'A'am Hostrup, Æ)'vmd Véj'slg og Carl A se DamF;'ær.

/ørgen Westergaard var re/erent

Der Mev lyiiel

Sangsa/en i /ebruarlys

Forsamlingen /ulgte med
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100 års jubilæumsfesten på Katedralskolen
Års forberedelser for Ripensersamfundets bestyrelse var til ende, da vi lørdag
den 25. februar mellem kl. 16 og 17 be
gyndte at se de mange tilmeldte delta
gere ankomme. De fleste kom i god tid,
så da vi havde passeret kl. 17, var næsten
alle 166 deltagere kommet og havde fået
deres overtøj placeret i musiklokalet ved
indgangen fra skolegården, omtrent på
det sted, hvor pedellen i "oldtiden" ud
leverede mælk!
Salen var smukt pyntet op og vi skulle
sidde ved de vanlige runde borde i det
smukke, store lokale, som en del af os
første gang havde oplevet ved sidste
sommers translokation.
Der var en velkomstdrink til alle og der
var god plads til at cirkle lidt rundt og
Unde frem til kammerater eller bekendte,
som man kunne aftale at sidde sammen
med.

Så bød vor afgående formand, Knud Wil
liam Kastrup os alle velkommen med
ønsket om at vi ville få en god og festlig
aften, og opfordrede os til at gå til bords.
Da alle var kommet på plads, gav et lille
kor på fire under ledelse af domorganist
Birgitte Ebert en meget fin koncert med
danske sange, her iblandt "Som en rejse
lysten flåde" og "Blæsten går frisk over
Limfjordens vande". Det var en stem
ningsfuld indledning til festen.
Nu tog den nyvalgte formand, Povl Dons
Christensen over og præsenterede sig
som aftenens toastmaster. Han skitse
rede festens forløb, mens forretten - en
lækker lakseanretning - blev båret ind til
bordene af et hold elever fra skolen. De
var dygtige hjælpere i skolens kantine,
der leverede hele serveringen til festen.
Den kantine, med Sussi Olesen som le
der, kan skolen kun være stolt af!

Det lille kor, som sang så smukt

19

Efter forretten sang vi Ribe sangen "Vi
elsker vor by", der er skrevet af Knud
Daugaard Peters på melodien til "M id
sommersangen". Den er tydeligvis skre
vet i første del af Ripensersamfundets
levetid med storke og høduft i gaderne.
Den var valgt fordi den - ifølge redaktør
Rosenstand - blev sunget ved alle store
fester i Ripensersamfundet og dermed
knyttede vi an til det forgangne.
Derefter blev hovedretten bragt ind. Det
var en buffet med honningmarineret
svinekam, kold roastbeef, små krydrede
kartofler, marinerede rødbedestave i
blandet salat med rødbedespirer og ri
stede græskarkerner og blandede salater
med persille og hjemmelavet dressing.
Buffeten var placeret på store borde med
god plads omkring, så det var bekvemt
for den disciplinerede forsamling at for
syne sig.

Da den værste sult var stillet introduce
rede toastmaster Povl aftenens under
holdning ved Christian Alvad (s72).
Christian fortalte medrivende om hvor
ledes han fandt frem til sit favorit in
strument, guitaren, og han fortalte om
sin opvækst i Ribe med glimt om sin
temperamentsfulde far, som de fleste af
selskabet jo selv havde oplevet i deres
skoleforløb.
Vi oplevede Christian fra andre sider end
den, mange af os har oplevet, når han var
ledsager for Niels Hausgaard rundt på
dennes årlige turneer.
De to ret forskellige m usikalske afdelin
ger, som Christian opdelte sit bidrag til
festen i, var det en stor oplevelse at høre
og overvære.
På et tidspunkt mellem Christian Alvads
afdelinger præsenterede Povl forenin
gens Ure nye æresmedlemmer, som var

Christian ytivad på scenen i Soten
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Povl uddeler diplomerne

blevet udnævnt ved eftermiddagens ge
neralforsamling. Han uddelte diplomer
til de tre tilstedeværende, Knud William
Kastrup, Ejvind Veisig og Carl Rise Damkjær. Den fjerde, Ole Marker havde fået
sit diplom ved udnævnelsen, da han var
forhindret i at deltage i aftenfesten. Povl
fortalte kort om begrundelserne, som
især er at Ole og Knud William har været
gode formænd, medens Ejvind og Carl
er hædret for deres store indsats med
genrejsning af Ripensersamfundet, fra
1960'erne, som de selv har beskrevet det
glimrende i Jubilæumsskriftet.
Ejvind Veisig fortalte morsomt om sin
tid som 'mægler' mellem Carl Rise Damkjær, som gerne ville have ordnede for
hold i foreningen, og formanden, Kai Ro
senstand, for hvem administrative ruti
ner, herunder regnskaber, betød mindre!
Inden vi var helt færdige med hovedret
ten fik rektor Bent Karsdal ordet. Han
causerede morsomt over: "Ripenserfor
eningen og Skolen består". (Talen bringes
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andet steds i bladet). Endvidere havde
rektor medbragt en sang, som stammede
fra et rektormøde, hvor man i 2007 drøf
tede den seneste gymnasiereform. Kir
sten Beck (s65) spillede smukt til sangen
på skolens nyrenoverede store Steinway
flygel, som skulle indvies officielt ved en
koncert i Ribe Musikforening næste dag!
Rektor overdrog endvidere foreningen
en kuvert med en check på 1.500 kr. som
supplement til den årlige dimittendfond
uddeling.
En anonym giver overdrog yderligere i
løbet af aftenen en check på 25.000 kr. til
øgning af Dimittendfondets egenkapital.
Efter rektors tale spiste man færdig og
der blev derefter sat kaffe med chokola
detærte og hindbærroulade samt dessertkager frem. Der var rig lejlighed til at gå
rundt og hilse på bekendte og venner.
På et tidspunkt var det tid at synge igen.
Det var kantate sangen "De fem brødre"
som skulle holde for. Toastmaster Povl ef
terlyste festdeltagere, som havde sunget

et af de fem vers ved translokation i de
res tid. Flere meldte sig og Børge Frøkjær
Jensen (s54) blev som én af dem, udstyret
med en mikrofon, så vi alle kunne høre
forsangeren. Vi sang med af bedste evne,
men nogle havde nok lidt svært ved at
følge Børge i det noget varierede tempo
han afviklede de enkelte vers i. Men det
var en god, og nok retrospektiv omgang
sang, der kom ud af det!
Senere blev der så budt op til Les Lan
ciers. En af skolens lærere, Kirsten Kir
kelund havde lovet at instruere os til
de rigtige trin i de fem ture. De fleste af
de tjenende elever trådte som erfarne
sagkyndige til, og fordelte sig i nogle af
kvadrillerne. Der var helt fyldt op på den
frie gulvplads og alle forsøgte med iver
at følge Kirstens instruktioner. Vi fik alle
en god oplevelse uanset at vi ikke alle

helt fandt ud af, hvorledes de enkelte
ture skulle forløbe.
Efter dansen fortsatte nogle ved kaffen,
andre vandrede rundt og beså skolen.
Der var i det hele taget en god og hyg
gelig stemning. En del besluttede langs
af sted at nu skulle de hjem og hen imod
midnat var de fleste gået og en vellykket
jubilæum sfest afviklet.
Festdeltagerne var altovervejende et ud
snit af årgangene mellem 1940 og 1980
med Ove Friis Jensen (r40) som den æ ld
ste realist og Povl Høy-Hansen (s41) som
den ældste student.
HP

XYrsfen Bec^r ved /7yg7ei
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Fra dansen

HOTEL^POAGMAR
Hotel Dagmar - lorvet 1 - 6760 Ribe - Tlf. 76 42 00 33

Vi mødes i

K v id d y
Semmarievej 1 - 6760 Ribe - T!f. 75 42 11 00
23

Rektor Bent Karsdals tale
ved jubilæumsfesten
Ålære A'pensersam/und
Først hjertelig tillykke med 100 års jubi
læet og med al den livskraft, der er i den
100- årige. Og tak for et flot jubilæum s
skrift, der udover foreningens historie
også afspejler skolehistorie. Det vil jeg
føje nogle betragtninger til.
Studenterårgang 1912 var en af de første
efter skolereformen i 1903- i Ribe 16 stu
denter heraf en kvinde. 1903 reformen er
den vigtigste reform i det danske skolesy
stem. Der indførtes et sammenhængende
skolesystem. Man kunne nu gå direkte
fra grundskolen til mellemskolen og der
fra til et 3-årigt gymnasium. Man kunne
også tage vejen over en 1-årig realklasse.
Man skulle nu ikke længere have pri
vatundervisning med de omkostninger
det førte med sig og herefter til optagel
sesprøve, før man kunne optages i den
lærde skole. Principielt kunne alle, der
havde evnerne, nu i et gratis skolesystem
komme i gymnasiet. Der ligger begyndel
sen til den stigende og nu meget store
tilgang til gymnasiet.
Mellemskolen er dansk skolehistories
største succes. Den voksede sig større
og større, indtil den blev afskaffet ved
skoleloven af 1958 - antagelig fordi den
dirigerede elever væk fra lærlingeuddan
nelser. Det er måske et tema vi har hørt
om siden.
Den anden revolution i 1903 var, at piger
hk adgang til gymnasiet. Det var skolen
noget betænkelig ved. Lærerrådet var
imod. Men også rektor Fritsche var be
kymret over, at skolen skulle fungere som
fællesskole for begge køn. Først nævner
han retiradeproblemet (toiletterne). Der-

ReRor Aoidf en god tale

næst frikvartererne, hvor drenge og piger
ikke bør være sammen i skolegården og
sidst "at friheden i valget af, hvad der
læses i latin og græsk må indskrænkes
noget med hensynet til det nye kvinde
lige element". Rektor Fritsche tænkte
her navnlig på statuerne og særlig dem,
de havde bevaret alle dele. Den første
kvindelige student havde den særlige
ordning, at hun skulle have tilhold i fri
kvarter og i mellemtimer i rektors familie
og lejlighed. Denne ordning holdt hur
tigt op. Og pigers adgang til gymnasiet
må siges at være en holdbar succes. Mel
lem 60 og 70 % af vore elever er piger,
og de sætter sig tungt på langt de fleste
af skolens elevrådsposter uden behov for
kvoter eller lignende.
Jeg har en gang imellem tænkt på, hvor
dan et af Ripensersamfundets første m ed
lemmer - en student fra 1912 ville ople
ve det, hvis han nu vendte tilbage og tog
et par uger i 3.g. Jeg tror, at han ville føle
sig hjemme. Der er stadig klasseværelser
med skoleborde og stole i rækker. Der er
tavler med kridt og også elektroniske.
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Men man kan nu ikke være sikker på, at
de lige ville blive brugt i de par uger, han
ville være der. Skolegården bruger man i
frikvartererne, og toiletterne ligger stadig
på den anden side af skolegården. Der er
stadig en lærer om en klasse, og i sprog
bliver man sat til at læse op og oversætte
og gentage efter et fast mønster. I mate
matik bliver man hevet op til tavlen for
at regne stykker, mens en del af klassen
i stedet for at skrive sedler til hinanden
nu følger med på facebook og de andre
steder, man må være på, hvis man ikke
skal gå glip af noget. Han skulle nok
klare det. Han skulle lige vænne sig til
kantinen og SU, og rektors trussel om at
tage SU, hvis han ikke afleverede opga
ver eller blev for meget væk. Det tror jeg
også nok skulle gå. Jeg er sikker på, at
han også ville føle sig hjemme til fest her
i aften.
Så uanset moder og reformer kommer og
går:
Rj'pensersam/undef og skolen består.
Nu vil jeg ikke gå 100-års skolehisto
rie igennem. Vi har haft flere reformer i
1900-tallet — grengymnasium, valgfags
gymnasium - men ingen store ændrin
ger som 1903. Vi har haft mange temaer.
Dem tager jeg et par frem af.
Langt op i 70'erne var skolen domine
ret af statslig styring. Der var regler for
alting. De stod i en særlig regelsamling,
som der kom nye blade til hver 14. dag.
Og man skulle spørge i et stort ministe
rium og have godkendelser for alt, hvad
der ikke stod i reglerne. Det er gået over.
Nu spørger vi ikke, og der er heller ingen
til at svare.
Administrationer kommer og går, Ripensersam/nndef og skolen består.
Slutningen af 70'erne og 80'erne var en
uddannelseseksplosion. Målet var flere

i ungdomsuddannelserne og midlet var
mange nye gymnasier finansieret af am
terne i tyndt befolkede områder. Amterne
hk en ny rolle som skoleejere også i Ribe.
Amterne så det som en ny opgave. Kun
ne man samle alle undomsuddannelser
i amtsligt regi. Men det endte nærmest
med en amtslig frustration om ikke at
kunne bestemme, men kun betale i over
ensstemmelse med de krav ministeriet
stillede. Det holdt i 20 år. Så vendte sko
len tilbage til staten.Det er ikke noget tab
for skolen ikke længere at skulle konkur
rere med sygehuse og sammenligne pri
ser på valghold med hofteoperationer.
Skoleejere kommer og går, Rfpensersam/undef og skolen består.
90'ernes tænkning var NewPublicManagement - eller hvordan får vi meget
mere ud af de samme penge. Ministeriet
opgav regler, styrede på rammebevil
linger, stat og amter ansatte DJØF'ere og
lavede nye overenskomster, hvor vi talte
alt hvad lærere lavede i den tro, at så hk
vi mere undervisning ud af det. Persona
lepolitik var kodeordet.
Og så i det sidste årti har vi haft incita
mentøkonomi. Det har været markedet,
der har været det centrale. Skolerne er
blevet selvejende institutioner med taksameterbevilling pr. elev. og ministeriel
le mål, som rektorer styres til at opfylde
ved resulatlønskontrakter. Flest mulige
igennem ungdomsuddannelserne med
så gode resultater som muligt.
Marked og elever kommer og går, Rj'pensersam /undef og skolen består.
Fremtidens udfordringer ligger i at klare
sig i en verden, der centraliseres (bus
drift, kommunale vejledningscentre
og færre steder med lO.klasse) og giver
store økonomiske incitamenter til nye
fusioner af uddannelser og skoler. Det
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ForsamL'ngen lyttede

tror jeg, at vi klarer, så I også de næste
år vil finde Ribe Katedralskole som en
selvstændig institution med den profil,
skolen gerne vil fastholde.
Ripensersamfundet har sin historie, der
har sammenhæng med holdningerne i
tiden og i skolen.
Jeg har imidlertid oplevet meget konstant
i samarbejdet med Ripensersamfundet.
Translokationen er skolens festdag, hvor
studenter og tidligere elever mærkede
skolen som et fællesskab, og hver for
deres del så tilbage på skoletiden og de
fælles oplevelser herfra. Denne festdag
er skole og Ripensersamfundet sammen
om. Det er vi også ved uddeling af le
gater til studieophold ved udenlandske
universiteter.
Jeg vil gerne sige tak for et meget fint
samarbejde gennem de mange år, og for
den store betydning, Ripensersamfundet
har, for skolens gode omdømme og elev
tilgang.
Med disse ord vil jeg gerne ønske Ripen
sersamfundet tillykke med de 100 år og
ønske alt godt i fremtiden. Skolen har en
gave, jeg gerne vil overrække. Ved trans
lokationen uddeler Ripensersamfundet
et dimmitentlegat på 5.000 kr. til en stu
dent, der har spillet en særlig rolle i sko
lens aktiviteter eller i dens sociale liv.

Det legat vil skolen gerne lægge 1500 kr.
til i Ripensersamfundets jubilæumsår.
Og så vil jeg slutte med en sang. Vi har
tradition for på det årlige rektormøde på
Nyborg Strand at synge lejlighedssange,
der laves under mødet. Den jeg har valgt
er skrevet af rektor Marianne Zibrandtsen i 2007 —lige da vi havde haft selveje
et halvt års tid. Christian Jespersen i san
gen var ham, der udarbejdede taksameteret og flyttede penge mellem skolerne.
Studenter af senere årgange vil vide at
AT betyder almen studieforberedelse,
AP almen sprogforståelse og NV naturvi
denskabeligt grundforløb.
Bent Karsdal

Pov7 Dons ia^&ecfe /or iaVen
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Rektormødet 2007 - Nyborg Strand
Mel: Blom stre som en rosengård
1. -Bioinsire som en rosengård
shai gymnasiets vange.
Synger vi mon næste år
giade fubeisange?
Simi vi møde - viid med dans/
Christian /espersens /n a n ssierings - nyberegning77?

6. Fra/aidne shai bydes trods/
ZVahher, vii/'er buhhes.
De S iM i biive her hos os,
shoiens port shai iuhhes/
Ordbiinde m ed trang tii pfæh
bindes tii en shoiebænh
tvangs-ingeniøres.

2.

7. Døve seiv p å gravens bred
shai studenter biive;
restgrupper og^'oiser med
vi igennem hive,
Bedste harahter de /å,
t3-taiiet han aiie nå/
fved dishrete iøniøftf

Grant vi så hans sidste hrev
/nansieringsm ørhe/
Ttiie shoier spare shah
Shoie/ormens tørhe/
Fire år p å vand og brød
det gør ingen særiig sød/
Firdobbeit unåde;

3. Byste, zitre aiies hnæ,
aiies hænder synhe.
Seivefe er noget bæ,
ingen dera/høste/
Synhe stærht det/aidn e mod,
hvordan shai vi /a frish biod?
F an mon shoien vinde/

8.

4. Besuitatiøn magten gir'
heit fii fæiieriet.
^ it shai tæiies, ciips, hopierheie svineriet.
Fugiepenne, internet
ait befaies p å et bræt
tii SÅ7, vor befrier/

9. hføft bebuder vi i år
giade /Vyborg-sange;
Shabe biomstring i vor gård
gør vi dage iange;
Behtor sætter ny rehord;
t3 i snit ogfra/aid bortParadis trods tørhe/

5. Personaiet pie/es må,
MDS sam taier speedes,
gratiaier gi's' fshønt sm å/j
og dipiomer giittes;
tynhergiattes ud
deies TtPs giædesbudA/V sorgen siuhhes

Stammer som /or m åiiøs g/'aidt,
er nu /ohusgruppen,
//apørerfra /fem og nær
siutter sig tii truppen.
Pfæhherøve, m ed hver dag
gir' et engangsvederiag
tii den stoite rehtor

Zib.

/ubiiæumsgæsterne sang godt med på rehtors sang
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Madame Butterfty f!yver på
Ribe Katedra!sko!e
Det biiver Ribe Katedraiskoies nye Sai der kommer tii at
iæ gge ramme om en stjernebesat kammeropføreise af
operaen Madame Butterfiy tirsdag og onsdag,
d. 3. og 4. juii
Madame Butterfly blev den kongelige ope
ras store succes sidste år. Ikke mindst Anne
Margrethe Dahl, der bar den store rolle rollen
som Cio-Cio, og som kommer med til Ribeopførelsen, er en kolossal gevinst. Men også navne
som Niels Jager Riis der er Løjtnant Pinkerton,
Käthe som synges af Anne Grønne og Hanne
Fischer, som synger Zuzukis stemme er værd at
nævne. Og Guido Paevatalu bærer den store rolle som
Sharpnes til fuldkommenhed. Alle internationale stem
mer, der også har haft store roller på Den kongelige Opera.
Kapelmester: Svend Skipper, Violin: Anton Lisane, Cello:
Juliane von Hahn, Klarinet: Anders Åberg, Kontrabas: Henrik
Simonsen.
Libretto: To kulturer mødes, og sød musik opstår i Puccinis
gribende opera, om kærligheden mellem en japansk geisha og
en amerikansk søofficer. Men naturligvis ender det galt med kærligheden i
den opera, der er kendt som tåreperseren over alle, da Butterfly må se sig svigtet og alle sine
drømme knust. Musik & Kulturforeningen Quedens glæder sig til at præsentere operaen tirsdag
og onsdag, d. 3. og 4. juli.
Vi har ønsket at trække lokale kræfter ind i Madame Butterfly. Derfor bliver det et dejligt, dyg
tigt lokalt operakor, ledet af domorganist Birgitte Ebert, der kommer til at støtte sangerne.

Billetpriser: 45 0 ,-/3 7 5 ,-/2 5 0 ,Billetsalg: Quedens tlf. 75 41 10 50
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Quedens Gaard & Lækkerier
Ribe K atedralskoles Jubilarreception
fredag d. 29. juni kl. 13.30

Quedens Gaard frokosttaHerken

Røget laks med purløgscreme,
Unghane-terrine med marinerede grønsager,
Kalveculotte med hjemmelavet pickles
samt peberrod og ristede løg,
Ost med rødløgskompot, chokoladekage.
Brød og smør.

Pris pr kuvert kr. 159,Bordreservation:
Quedens Gaard
Overdammen 10
tlf. 75 41 10 50
www.quedensgaard.dk
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Flere legater til
translokationen
i jubilæumsåret
Simon /yiov vor en giod modtager i 20i t

100-års jubilæumslegat

med i det mindste 1000 kr. om året, og
Ved generalforsamlingen blev det vedta det er besluttet at gøre det allerede fra
get at der i jubilæumsåret skal uddeles jubilæumsåret.
et særligt legat på 5.000 kr. Det er besty Det betyder, at Ripensersamfundet ved
relsens ønske at dette legat skal uddeles translokationen i sommeren 2012 vil
efter kriterier, hvor der tages hensyn so kunne uddele et dimittendlegat på 7.500
ciale og netværksdannende elementer kr. samt to 100-års jubilæumslegater på
samt at det ligesom med hensyn til Di hver 5.000 kr.!
mittendlegatet uddeles efter indstilling Formanden har bedt rektor Karsdal om
at beskrive de kriterier, som skolen vil
fra Katedralskolen.
Efter generalforsamlingen har besty forslå lægges til grund for tildeling af de
relsen fra revisor Per Sleimann (r62) to 100-års jubilæumslegater Rektor har
modtaget en gave på 5.000 kr. som han i meldt tilbage med følgende beskrivelse:
jubilæumsåret ønsker anvendt som sup Legaterne kunne gå til elever, der har:
plement til det ovenfor nævnte legat. bidraget til sammenholdet på skolen, ta
Bestyrelsen har takket for den storsin get initiativ til gavn og glæde for skolens
dede gave og tankerne bag den, og har til og byens unge (på tværs af uddannelser]
hensigt at uddele de to legater å 5.000 kr. bidraget til sammenholdet på tværs af
skolens to ungdomsuddannelser optrådt
efter ens kriterier.
ansvarsbevidst og dygtigt i dagligdagen
og i forbindelse med arrangementer på
Dimittendiegatet
Ved jubilæumsfesten meddelte rektor skolen engageret sig i kammeraternes
Bent Karsdal at skolen ville give en jubi hverdag på skolen, både socialt og fagligt
læumsgave på 1.500 kr. som kunne lægges engageret sig i at fremme elevernes triv
oven i det normale dimittendlegat, så det i sel og deres udbytte af undervisningen,
udvist overblik og talent for at organisere
jubilæumsåret kunne blive på 6.500 kr.
Ligeledes ved jubilæumsfesten kunne og styre arrangementer for skolens elever
Povl Dons Christensen give m eddelelse optrådt med smittende godt humør og
om at han fra en anonym giver havde mod på nye initiativer.
modtaget en check på 25.000 kr. som gi De elever, der indstilles, skal hver for sig
veren ønskede lagt til Dimittendfondens have opfyldt nogle af disse kriterier.
grundkapital, således at der på længere Bestyrelsen håber i øvrigt, at de beskrev
sigt kunne ske en forøgelse af dimittend ne gaver til vores legater vil inspirere
andre!
legatet.
Bestyrelsen har herefter vurderet, at ga
ven giver mulighed for at forøge legatet
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Ripensersamfundets
nye formand,
Povt Dons Christensen

Født 1946 i Askov ved Vejen. Flyttede til Ribe i 1957. Mellemskole og gymnasium i
Ribe 1957-65 afbrudt af et år på High School i Los Angeles.
Civilingeniør (B - planlægning)1973. Rejseleder i Sri Lanka og Fjernøsten 1973-75.
Forfatter til "Turen går til Sri Lanka og Maldiverne" 1. og 2. udgave 1975 og 1979.
Salgsingeniør hos 1. Kriiger, Horsens, 1975-77.
Fra 1977 til 2008 ansat i DONG (som en af den første håndfuld medarbejdere).
Arbejdsområder: Projektleder for søledninger og gasbehandlingsanlæg, Ansvarlig
for kontakt til berørte lodsejere og offentligheden, informationschef i begyndelsen af
80'erne. Ansvarlig for salg of formidling af DONGs (og dansk) viden om olie og gas i
forbindelse mod udenlandske know-how opgaver indtil 2001. Konnnunikationskonsulent og redaktør af DONGs interne personaleblad indtil DONGs fusion med fem
andre danske energiselskaber i 2006. Løser stadig konsulentopgaver for DONG.
Gift med Vivi Kyndesen (s65), som han genmødte ved 15-års studenterjubilæet i
1980. Tre børn.
Hobbyaktivitet: Statist i diverse Ulm (24) og TV-serier (25) samt pr.-arbejde i forbin
delse med Studenterrevyen.
Bestyrelsesmedlem i Ripensersamfundet 1970-73 og fra 2001 -.
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Om Jubilæumsskriftet
Da Ripensersamfundet fyldte 90 år for
ti år siden besluttede bestyrelsen at an
befale generalforsamlingen at hensætte
10.000 kr. til brug for foreningens 100
års jubilæum. Det gjorde man hvert år til
i år, og sammen med generøse donatio
ner på i alt 63.000 kr. fra DONG Energy,
Tuborgfondet samt ikke mindst fra Ejnar
og Meta Thorsens Fond kunne Ripen
sersamfundet markere 100-års dagen på
værdig vis ved udsendelse af en jubilæ
umsbog samt holde fest på Katedralsko
len i fortsættelse af årets generalforsam
ling.
Begge aktiviteter er blevet vel modtaget
af foreningens medlemmer. Om festen
kan læses andet steds i bladet, men her
vil jeg kort fortælle om tilblivelsen af bo
gen.
For små to år siden valgte bestyrelsen at
udpege undertegnede som redaktør med
stor og værdifuld korrekturbistand fra
foreningens sekretær.
Vi valgte en model, hvor bogen blev tre
delt: To store afsnit blev henholdsvis
nyskrevet af fire af foreningens markante
personligheder samt udvalgt fra næsten
100 års Ripenserblade. Et tredje afsnit af
sluttede bogen med foreningsoplysnin
ger, medlem sstatistik samt en oversigt
over tilsvarende elevforeninger.

sider. Et sidetal, som var valgt ud fra,
hvad vi kunne få for de øremærkede
penge.
Men et var produktion af tekster og ud
valg af billeder. Et andet var at få materi
alet sat op på en appetitlig og funktionel
måde. Og her havde vi stor glæde af og
støtte fra grafisk designer Ove Detlevsen
i Ribe. Han har de seneste år layouted
Katedralskolens årsskrift, og han påtog
sig opgaven også med vores bog til vores
store glæde.
Der blev brugt timer i telefonen mellem
Ribe og København omkring årsskiftet,
og vi nåede op på 14 udkast inden skrif
tet hk sin endelige udformning.
Alle foreningens medlemmer har m od
taget et eksemplar af bogen, og de reak
tioner, vi har modtaget, er alle positive,
hvilket vi er meget glade for.

Ekstra fødselsdagsgave
Vi har trykt et lille ekstra oplag, som vi
vil benytte som hvervemateriale i forbin
delse med medlemskampagner. Alle nye
medlemmer modtager et frieksemplar. Og
her omkring det egentlige jubilæum den
27. marts har vi besluttet, at alle med
lemmer kan rekvirere yderligere et gratis
eksemplar af bogen ved at indbetale 50
kr. til dækning af porto og ekspedition
(se mere herom andetsteds i bladet).
På denne måde håber vi, at budskabet om
Ripensersamfundet lever og har det godt,
når ud til en bred, interesseret kreds.

Processen
Det meste af 2011 gik med scanning af
blade, redigering af tekster, udvalg af bil
ledmateriale fra såvel Katedralskolens
arkiv som foreningens eget arkiv. Sup
pleret med privatfotos.
For både forfattere og redaktør var den
store opgave at begrænse stoffet til 128

Povl Dons Christensen
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Den 27. marts fyldte
Ripensersamfnndet 100 år.
Som fødselsdagsgave kan alle
medlemmer indtil 1. juni
gratis rekvirere eksemplarer af
"Ripensersamfundet i 100 år"
ved at indbetale 50 kr. til dækning
af porto og ekspedition.
Beløbet indsættes enten på girokonto 1066676 eller overføres til konto
9738-1961136 med angivelse af 'jubilæumsskrift' samt medlemsnummer
og adresseoplysninger.

Danske

Bank

Ribe Afdeling
Telefon 4 5 1 2 2 0 4 0
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KORT NYT FRA RIBE
ved redaktøren
Dronning Dagmar døde ifølge folkevisen
i Ribe i 1212. Overleveringen siger det
skete den 24. maj. Den dag - 800 år sene
re - vil blive markeret i Ribe, rettere sagt:
i dagene 24. til 26. maj vil begivenheden
blive markeret.
I Domkirken vil der blive arrangeret en
stor koncertaften og på Museet Ribes Vi
kinger vil der blive åbnet en særudstil
ling om Dronning Dagmar og hendes tid.
Der bliver middelaldermarked på Ho
vedengen med opsætning af telte og der
bliver arrangeret en gentagelse af Valde
mar Sejrs berømte ridt fra Skanderborg
til Ribe til dronningens dødsleje. Der
bliver også tale om en form for skuespil
på selve Riberhus Slotsbanke. En hjem
meside, www.dagmar800.dk vil kunne
orientere jer om det samlede arrange
ment. Det store arrangement får støtte fra
kommunen med en del af et overskud fra
1300 års festlighederne i 2010. Resten af
overskuddet går i kommunekassen, hvil
ket en del Ribe borgere synes er forkaste
ligt i betragtning af at halvdelen af ud
gifterne til festlighederne i 2010 kom fra
lokale sponsorer. Jo - vi ved godt hvem
vi er her i Ribe!

DAGMAR
R IBE 2012

Nationalpark Vadehavet
Planlægningen for nationalparken går
videre og snart vil det første planfor
slag foreligge til offentlig høring. Der er
lokalt stor fokus på mulighederne for
udvikling af turismen i området. Der er
således dannet en særlig forening med
navnet "Skøgum " efter en af vaderne ud
for Ribe Å. Foreningen vil arbejde for at
udvikle sejladsmulighederne i Vadeha
vet. Der planlægges for genoptagelse af
sejlads på Ribe Å fra Ribe til Kammerslu
sen og videre ud. Man vil arbejde for at
få forbedret afmærkningen af sejlløbene i
Vadehavet og der er planer om at få gen
skabt mulighederne for tursejlads til og
fra Sønderho.
Der er mange vanskeligheder at slås
med. Vandstanden i Ribe Å er meget
svingende og sejlløbene til Sønderho er
sandet til. De gamle landingssteder ved
vadehavskysten overvejes genskabt, men
de er også sandet til og sejlløbene til dem
er stort set forsvundne. Det bliver spæn
dende at følge hvorledes man vil afveje
med naturværdierne i det dynamiske
vadehav!
Under alle omstændigheder venter der
besøgende mange spændende oplevelser
i vadehavsområdet, men hvorledes de
kommer dertil og hvor mange der bliver
tale om, blæser nok i vinden. Vandring
på vaderne bliver nok en af de væsent
lige færdselsformer, og det er allerede
nu tilfældet med hyppige vandringer til
østersbankerne uden for højsommerpe
rioden.
Vadehavscentret i V. Vedsted har plan
lagt at arrangere vadehavsture i forbin34

delse med områdets markedsføring af
flerdages kurser for virksomheder på eg
nens større overnatningssteder.

Kunstrute gennem gågaden i Ribe.
Der er efterhånden så mange gallerier
i Ribe at det næsten er svært at holde
rede på. Det har 15 galleriejere erkendt
og de har fået lavet en særlig folder, som
beskriver alle gallerierne og viser hvor
dan man finder dem. Gruppen overvejer
måske også at oprette en hjemmeside, så
man ad den vej kan blive opmærksom på
mulighederne. Ruten går fra Jernstøbe
riet i Saltgade til Steen Børstings hus i
Gravsgade. Det nye torv omkring Dom
kirken vil blive et centralt sted. Her er
en hel del af gallerierne placeret og flere
kommer måske til, når torvet er færdigt.
Lige nu ligner det Jerusalems ødelæggel
se, men den endelige belægning er påbe
gyndt langs kirkens sydfacade.

Den nye belægning ved DomLirLen
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Nørremarkskolen
Byrådet i Esbjerg Kommune har besluttet
at Nørremarkskolen skal sammenlægges
med Valdemarskolen og videreføres som
en samlet skole i Valdemarskolen reno
verede og udvidede bygninger. Det skal
ske fra 2014 og det har givet store døn
ninger i Nørremarksområdet. Man siger
i området, at der er mange børn og det
passer nok også, men mange af dem har
ikke ret meget længere til Valdemarsko
len, og der er på længere sigt kun børn til
en stor skole. Med i billedet hører, at Pri
vatskolen Riberhus er vokset rigtig me
get siden starten for 6-7 år siden. Den er
pt hjemmehørende i det der nu hedder
Seminariehuset, hvor der også skal være
plads til bibliotek og lokalarkiv, samt lo
kaler til pensionist foreninger. Det bliver
ikke dårligt med to skoler og pensionistlokaler omkring biblioteket.

Der bliver heller ikke langt til det ud
videde Fritidscenter, som nu endelig er
ved at have fået styr på sine omgivelser,
så man kan komme til og fra samt par
kere.

Mandø
Herovre sker der rigtig meget! Befolk
ningstallet fortsætter sit fald. Nu er der
færre end 30 fastboende, men det stand
ser nu ikke gruppedannelser på øen. Der
er skaffet penge til forbedring at forhol
dene for grupper og enkeltpersoner, som
kommer til øen i traktorbus eller med
almindelig bus. Der skal anlægges ailastningsvej og parkeringsareal til de tunge
køretøjer og opføres et såkaldt m adpak
kehus placeret sydligt i byen, nær Brug
sen og Mandøcentret. Det er en gruppe,
som er mere orienteret mod kroen og
møllen utilfreds med. Den gruppe mener
der er alt for langt fra brugsen til kroen.
Tja ... er den ø nu så stor?
Mandøhuset, som er øens museum, har
været gennem en omfattende restaure
ring. Det har fået nyt stråtag (rør) og store

dele af tagkonstruktionen er fornyet el
ler renoveret. Husets vinduer og døre er
også blevet renoverede, så nu er sam lin
gen sikret mange år ud i fremtiden. Huset
har fået sin midterskorsten tilbage, så at
det nu har samme udseende, som da det
blev opført i 1831. Huset er opført som
et skipperhjem. De fleste mænd fra øen
sejlede i over et halvt år ad gangen og var
kun hjemme i vintermånederne. Kvinder
børn og gamle passede jorden og dyrene
samt tog på fiskeri i nærområdet. Det var
for så vidt ikke småkårshjem, hvilket
man også kan få fornemmelsen af ved at
besøge museet. Velux Fonden og Kultur
arvsstyrelsen har støttet projektet.
Den gamle præstegård er blevet solgt.
Den har ikke i mange år været beboet
af præsten, som for en hel del år siden
blev fælles med V. Vedsted. Køberen er
af Kann Rasmussen familien, som er ef
terkommer af Villum Kann Rasmussen,
der grundlagde Velux fabrikkerne. Hans
far var præst på Mandø omkring år 1900,
så præstegården er kommet tilbage i fa
milien!

MandøAuset fæi±es
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Berima
Virksomheden er blevet solgt til en an
den plastvirksomhed, der har fabrik i
Øster Vedsted, så den bliver på lokale
hænder. Berima blev grundlagt af Jørgen
Bech, som døde for et par år siden. Han
var oprindelig bøssemager eller finmeka
niker kunne man også kalde den profes
sion. Det var ham vi købte krudt og kug
ler af i vores skoletid (i al fald de ældste
af os!)

Ribe Jernindustri
Den virksomhed er også blevet solgt. Den
har i mange år været ejet af Obbekjer-fonden, men er afhændet til et konsortium
af den hidtidige administrerende direk
tør, Michael Boel Olesen, Vagn Holst
Sørensen og et investeringsselskab. Vagn
Holst Sørensen har ønsket at være med
til at sikre virksomheden i Ribe. I den
gamle historiske bygning med facade til
Saltgade er der skiftende kunstudstillin
ger i de smukke rum. Det er en vinding
for den del af byen.

ToiJet ved Skibbroen
Gennem det meste af sommeren 2011
har der raset en strid om toiletter på
Skibbroen. Det gamle underjordiske
trængte til renovering og det ville man
ikke bekoste på det sted. Bygningen har
altid været et fremmedelement på stedet,
og siden der blev bygget et toilethus på
parkeringspladsen ved Hovedengen har
toilettet vist kun været benyttet af rela
tivt få. Man har været så vidt omkring,
at et maleri af Johan Rohde fra 1912 har
været ført i marken for at vise hvor pænt
stedet var før toiletbygningen blev la
vet. Der har ikke været så megen blæst
om sagen i vinterens løb, men måske får
mildere vejr sagen til at dukke op igen.

37

Billedet hænger på Ribe Kunstmuseum,
som i øvrigt har en lille samling af Johan
Rohde malerier fra Skibbroen.

Ribes vægtere
De tre af Ribes 4-5 vægtere har fået nye
briller. Det er de tre tidligere lærere,
Sven Petersen, Børge Lorenzen og Hans
Daugaard Peters. De bruger normalt bril
ler og det har de naturligvis også haft
behov for, når de gik som vægtere. Flere
turister har undret sig over at de havde
moderne briller, når alt deres øvrige ud
styr var korrekt. Det har en af byens op
tikere Carsten Bertelsen fra Pro Hl Optik
(tidl. W. Pirchert) rådet bod på. Forret
ningen har forsynet de tre vægtere med
gammeldags runde "sygekassebriller",
så nu kan vægterne helt korrekt udsty
rede, gå deres mange ture gennem byen
med turisterne og såmænd også en hel
del ripensere.

Jørgen Lauritzens Piads
Pladsen som hidtil har heddet Tømmer
gangen, har egentlig sit navn fra tømmer
handler Jørgen Lauritzen, som her drev
sin tømmerhandel i sidste halvdel af
1800 tallet. Pladsen har nu fået sit navn
korrigeret, og der er opstillet en buste
af tømmerhandleren. Pladsen er blevet
reguleret og forsynet med bænke og et
springvand. Den blev indviet engang i
efteråret, så vi har ikke rigtig set hvor
ledes den vil fungerer ved sommertid,
men det ser lovende ud.
Jørgen Lauritzens søn Ditlev Hyttede
virksomheden til Esbjerg og stiftede J.
Lauritzen Rederierne. De bærer Jørgen
Lauritzens navn fordi Ditlev var for ung
til at starte uden sin fars underskrift!

Den røde sparekassebygning
Bygningen blev for nylig forladt af Dan
ske Bank, der overtog den fra Bikuben.
Banken har for længst solgt den til et
Ribe konsortium, der egentlig havde sat
set på at tøjbutikken Hennes og Mouritz
ville overtage den. Det lykkedes ikke så
nu er man gået i gang med at ombygge
den så der kan være flere erhvervsleje
mål i bygningen. Foreløbig er en ny øjen
læge ved at etablere sig. Denne har købt
Jan Kaare Brinks (s60) praksis, som der
med flyttes fra Lægehuset, hvor den har
været hidtil. Måske bliver der boliger i
en del af bygningen.

af Europa. Virksomheden er nu så stor, at
den fylder halvdelen af erhvervsområdet
ved Øster Vedsted, som man troede rige
ligt stort!
Virksomheden er også blevet hædret med
en kongelig pris. Det er Kong Frederik
den Niendes Hæderspris for fremgang
på eksportmarkederne. Prisen blev over
rakt ved en højtidelighed på Fredens
borg Slot af prins Henrik til Ib Laursen
og hans søn Peter, som i en del år har
været direktør i firmaet.

Sydvestjyske Museer
Den Antikvariske Samling i Ribe og Es
bjerg Museum blev ved kommunesam
menlægningen til Sydvestjyske Museer.
Det var ikke nogen helt nem proces, som
jeg skrev om i forrige nummer.
Det havde fra begyndelsen været me
ningen, at hele museets administration
skulle placeres i Ribe. Det var ikke sket,
og det var også en af vanskelighederne.
Flytningen af den samlede administra
tion sker nu, idet der er blevet indrettet
lokaler i det gamle Ribe Sygehus på Tan
gevej. Der har der været sundhedscenter
siden nedlæggelsen af sygehuset i 1999.
Nu er sundhedsfunktionerne næsten alle
flyttet andre steder hen eller nedlagt, så
det var nærliggende at vælge at indrette
bygningerne til museets formål.

Ribe Domkirke
Kirken har tre stjerner i Michelin Gui
den. Det betyder at den er en rejse værd!
Ribe by har to stjerner, som betyder at
byen er værd at se hvis man alligevel er i
nærheden. Den klassificering er der ikke
så mange byer af Ribes størrelse der har.
Borgertårnet har i vinter været uden stil
lads, men det er ved at blive sat op igen.
Det skal dog kun op til ca. det halve af
tårnets højde. Den øverste halvdel er
gjort færdig og vi har siden kunnet glæde
os over de 6ne renoverede urskiver for
tårnuret.

Ib Laursen Aps
Firmaet, som er grossist i gaveartikler
og brugskunst, har fejret sit 40-års ju
bilæum. Ib Laursen forhandlede oprin
deligt stilmøbler, men måtte indse, at i
Ribe kunne man ikke leve af det. Han
begyndte derfor ved siden af at handle
med brugskunst med udgangspunkt i
sin garage. Det har siden udviklet sig
til en særdeles blomstrende forretning,
som importerer de fleste af sine varer fra
fjernosten og sælger dem over store dele

Hotel Dagmar
Hotellet har i flere omgange haft åbent
hus, så interesserede havde mulighed for
at se hvad der sker i den store bygning,
som skriver sig til tiden efter den store
bybrand i 1580. Ved en af lejlighederne
havde man også loppemarked hvortil
hotellet havde tømt mange gamle gem
mer med kasseret materiel. Der var stor
interesse i at købe noget som havde væ-
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ret brugt i hotellet gennem tiderne. Ho
tellet Bk således ryddet ud og Bk måske
bedre plads til de ting, der bruges.
Lige i tiden er det nok ikke nemt at være
personale og gæster i hotellet. Hele plad
sen foran er opgravet og der er kun smal
le stier frem til indgangen for både hotel
let og turistkontoret i Porsborg.
Men der arbejdes intenst og pladsen bli
ver forhåbentlig være færdig til jubilarar
rangementerne.

Rykind
Den store spændende legetøjsbutik i
Sønderportsgade er ikke mere. Den luk
kede eBer et stort ophørsudsalg i oktober
sidste år. Så er der ikke Bere forretninger
i den gade, som jo oprindelig var byens
hovedgade mod Sønderport. Her har
færdslen gået siden ... ja siden hvornår?
Udgravningerne på Lindegårdsgrunden
viser jo at der var kirkegård allerede i
900 årene!
Her har vi næsten alle passeret på vej til
og fra Katedralskolen, i al fald alle os der
skulle med busser og tog. Hvor mange
har ikke standset op ved Rykind os frydet sig over de Bne modelbiler, for ikke
at tale om modellen af den lille grå Ferguson!
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Ribe Katedralskole
Skolen har i januar haB åbent hus i Bere
omgange, hvor interesserede elever fra
egnens skoler kunne vurdere, om det var
Ribe de skulle vælge som gymnasieby.
Der har været åbent i laboratorierne,
hvor elever har vist deres færdigheder
for de potentielle ansøgere. Der har end
nu ikke været forlydender om antallet af
ansøgere og dermed antallet af elever i
de nye 1. klasser. Men ved jubilæum s
festen sporede man ikke nervøsitet hos
rektor.
Der har nyligt været skolekomedie, hvor
der blev opført et stykke, som foregår i
året 1147, altså i skolens allerførste tid.
Stykket er skrevet af en af skolens elever,
Simon Esbjerg. Han skrev også skoleko
medien sidste år og var dengang også
meget aktiv ved selve opførelsen.
Sidste år behandlede han samvirket mel
lem gymnasiet og hf. Det kom der mange
gode situationer ud af. I år var det prin
ser, prinsesser, riddere, munke og bisper,
der prægede scenen. Hovedhandlingen
var strid mellem kongesønner om mag
ten i Danmark. Prins Valdemar havde
skjult sin søster prinsesse Margrethe
som eleven Mai på Katedralskolen, der
altså allerede dengang havde mange pi-

Der vor agerede piger po skoten i t J 4 7

Som det fremgår andet sted i bladet skal
Madame ButterEy opføres i Salen på Ka
tedralskolen. Det bliver spændende at se
hvordan professionelle vil kunne agere
der.

ger som elever! Biskop Elias var allieret
med kong Knud, som ville have fat i
prinsessen for at kunne presse sin rival
prins Valdemar. Der indgik i komedien
også drikfældighed blandt munke og rid
dere, og en heksebrænding af en uskyl
dig var nær ved at skulle foregå. Det var
en meget vellykket komedie, som var
både burlesk og poetisk samt med hen
tydninger til nutidige skole-spørgsmål i
mange replikker.
Der var Ene skuespiller præstationer og
gode kostumer med Eot enkel scenograE.
Imponerende forestilling og så skrevet
af Simon, der dels går i 3. g, samt er Enaledeltager i en stor matematikkonkur
rence. Et alsidigt talent. Rektor kunne
med god grund rose alle deltagerne eEer
den offentlige aEenforestilling og give
forfatter og instruktør hver en stor buket
blomster.

Ribe Kunstmuseum
Nu er det første år eEer den omfattende
renovering gået, og det er gået godt. Mu
seumsdirektør Dagmar Warming (s75)
oplyser at besøgstallet i 2011 har været
dobbelt så højt som normalt, og der har
været en entre indtægt på mere end en
million kr. Man er klar over, at mange
er kommet af nyhedens interesse, så
der vil nok komme en vis afmatning,
men det vil man modvirke ved at være
aktive med hensyn til udstillinger. Man
har endnu den meget Ene samling fra
Hirschsprungs Museum i København.
Den er et genlån for de mange Ribe bille
der, som var på Hirschsprungs Samling
mens der blev renoveret i Ribe.
Museet er i gang med at skabe et samvir
ke med 5-6 andre mindre bymuseer med
næsten samme proEl som Ribe Kunstmu
seum. Det venter man sig meget af med
hensyn til forskning og særudstillinger,
som vil kunne vises Eere steder eEer hin
anden.
Museumshaven er ved at tage form. Der
er bygget en mur langs stien ned til andeøen. Den er tegnet af Per Kirkeby og er

Rektor siger tiiiykke tit Simon
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ifølge Dagmar Warming allerede mål for
tilrejsende Per Kirkeby fans! Der mangler
endnu fugning af muren og afdækningen
skal også på plads. Desuden mangler lå
gerne i de to åbninger i muren som skal
give offentlig adgang i dagtimerne. Nattelukningen er desværre nødvendig, hvis
der skal kunne udstilles gode skulpturer
i haven. Ellers er der ikke mulighed for
at forsikre værkerne. Ved et arrangement
i efterårsferien blev der indmuret breve
og tegninger af børn og barnlige sjæle. De
skal engang i fremtiden måske fortælle
om noget fra året da muren blev bygget.
Den lille pavillon ned ved åen er næste
klar til at kunne være læ for besøgende
i haven og et sted hvor børn på besøg i
Ribe eventuelt vil kunne sidde og spise
deres madpakke.

Dagmar Warming har haft den glæde at
blive udnævnt til årets ripenser i 2011.
Det tager hun som et tegn på at byens
borgere sætter pris på museets indsats i
og for byen. Hun er også blevet en del af
egnen idet hun er trådt ind i bestyrelsen
for Syddansk Universitet.

Nu er tegningerne muret ind

Mindeord over Marianne Goral Krogh Johansen
Marianne blev klassisk-sproglig student fra Ribe Katedralskole i 1992. Alle
rede som barn interesserede hun sig brændende for middelalderarkæologi,
så det var et helt naturligt valg, at studierne fortsatte på Moesgaard i Aarhus.
Marianne blev cand. mag. i Middelalderarkæologi i 1999 med supplerende
studier på Arkitektskolen i Aarhus. Efter endt uddannelse arbejdede hun
som arkæolog på Odense Bys Museum og senere som museumsinspektør på
Nyborg Slot og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.
I september 2009 blev hun ansat på Nationalmuseet som redaktør på Dan
marks Kirker. Kort tid efter Bk hun konstateret en hjernesvulst. Marianne 6k
to gode år med sygdommen, hvor hun insisterede på at passe sit arbejde, og
hun var medforfatter til flere publikationer om Svendborgs kirker. Marianne
sov stille ind den 9. februar hjemme i stuen i Nyborg omgivet af sine nærme
ste. Hun blev begravet fra Set. Catharinæ Kirke i Ribe den 15. februar.
Æret være Mariannes minde.
Mafene Re/ishauge Reck og Anne Mette Borcher Hansen
Marianne har været kontaktperson for sit hold til Ripensersamfundet og nå
ede også at være det for sine holdkammerater, der har 20 års jubilæum til
sommer. Vi er taknemlige for hendes indsats.
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Minder fra min skoletid i Ribe fra 1934 til 1941
En a f sidste som m ers 70 års studenterjubilarer, fhv. landsdom m er
Povl Høy-Hansen, Viborg har på opfordring nedskrevet nogle
erindringer fra sin skoletid i Ribe.
på Katedralskolen. På prøvens første dag
havde vi der søgte ind - jeg husker ikke
hvor mange - skriftlig prøve i regning og
diktat. Næste dag gik vi fra klasseværelse
til klasseværelse og blev hørt i forskel
lige mundtlige fag.
Sidst på eftermiddagen kunne rektor så i
skolegården læse navnene op på de piger
og drenge, der var sluppet gennem nåle
øjet. jeg hørte til de - vel halvt hundrede
- der blev optaget i skolens to 1.mellem
klasser. Jeg kom som fastboende til at gå
i a. klassen, mens de fleste der kom med
tog fra Bramming, Brøns og Skærbæk
eller på anden måde måtte bruge tid og
kræfter på at komme til skolen, kom i b.
klassen.
Lise Nørgaard har i bogen "Volmer" på
humoristisk måde skildret lignende op
tagelsesprøve på latinskolen i Roskilde.

Indledning
Da min far i 1934 blev ansat som direktør
i Sparekassen i Ribe flyttede hele fami
lien bestående af far, mor og tre børn fra
København til byen, og kom efter nogen
tid til at bo i Sparekassens ejendom i
Sortebrødre Gade ved siden af Kølholts
Slippe og med have ned til åen.
Min søster Bodil på 12 år kunne straks
optages i 1. m. på Katedralskolen, mens
mine forældre fandt at min bror på 9 år
og jeg på 11 år ville have godt af at blive
"afrettet" på "Tuxens Privatskole", der
havde specialiseret sig i at forberede ele
ver til optagelse på Katedralskolen.
Skolen havde til huse i en villa lige over
for Slotsbanken, og da min bror Helge
og jeg første gang kom til skolen, havde
alle eleverne - vel et halvt hundrede
—af begge køn og i alderen fra 7 til 12 år,
gymnastik i et lokale. Helge og jeg, der
kom fra store københavnske skoler med
enorme gymnastiksale kunne ikke lade
være med at grine.
Mit ophold på Tuxens skole kom kun til
at vare et par måneder, idet jeg i de sid
ste dage af juni skulle til optagelsesprøve

Skolekammerater
Jeg havde allerede en af de første dage
i Ribe truffet to jævnaldrende drenge,
Holger - søn af seminarielektor Kabel og
Erik Høiberg Nielsen. De blev gennem
de næste år mine bedste venner. Sam 
men legede vi på Andsvageanstaltens
store lukkede område, som vi havde ad
gang til fordi Eriks far var maskinmester
på anstalten og havde sin bolig der. Vi
kunne også sejle på åen og bygge huler i
de nærliggende plantager.
Vi tre drenge og Holgers søster Herdis
kom til at gå sammen i hele mellemsko-
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len, og det gjorde to andre gode kamme
rater også, Johs, søn af redaktør Madsen,
og Jørgen (kaldet Baise), søn af overlæge
Bøggild, mens Karl Kristian Sørensen,
hvis far var overbetjent, kom til i 2.mel
lem.
Efter 4.mellem gik nogle af klassens ele
ver ud med mellemskoleeksamen, mens
andre, heriblandt Holger og Herdis gik i
realklassen. Vi andre, der havde lyst til
det og blev fundet egnede dertil, kom i
gymnasiet.
I de foregående årgange havde de sprog
lige og matematikerne gået i samme klas
se og kun været delt, når de havde deres
specielle fag. I vores årgang blev der op
taget så mange, at matematikerne og de
sproglige Bk hver sin klasse. De fleste
piger blev sproglige, mens næsten alle
drengene blev matematikere. Jeg kom til

at gå sammen med Jens Thue Jensen og
Helge Iversen, der begge kom fra Bramminge, og som havde gået i b-klassen.
Jeg har i et indlæg her i bladet i 2005
fortalt om Thues og Helges aktive del
tagelse i modstandsbevægelsen og om
deres henrettelse knap to måneder før
befrielsen.
Endvidere kom der til skolen en del nye
elever, der havde taget realeksamen fra
andre skoler. Blandt dem var Herluf Colfach, hvis far havde forretning i Rødding,
og Poul Hasseriis, hvis far var kaptajn og
underviste på Askov Højskole. Colfach
blev nysproglig, mens Hasseriis kom i
vor klasse.
Vi havde et godt sammenhold i vor klas
se, men det var især Johs, Baise og Erik,
som jeg kom sammen med. Vi var meget
interesserede i at sejle på åen. Om vinte-

Biiiede a/m it boid i 2. meiiem. /eg står på bagerste række som ar. 4 /ra b, Prik er ar. 3 /ra b. og Baise
står yderst t.b.
På 2. række står Kart Krj'sti'aa yderst t.b. og /obs. Som a r 4 /ra b.
På /ørste række sidder iager som ar. 2 /ra v. og Kirstea og Herdis som benboidsvis nr. 5 og 6 /ra v.
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ren løb vi på skøjter på de oversvømme
de og tilfrosne enge, og kælkede ned ad
Slotsbanken. Vi var også sammen i et par
sommerferier, bl.a. på telttur til Fanø.
Mine forældre var meget gæstfri, og ofte
serverede min mor om eftermiddagen
the og hjemmebagt sigtebrød. Når der var
brug for det, kunne vore udenbys kam
merater overnatte hos os.

menlignes med den der fulgte ungdoms
oprøret i 1960'erne. Vi følte dog ikke at
der var tale om "den sorte skole". Tvært
imod var vi vel lidt stolte af at gå i den
fine skole, og ingen af os tænkte på "det
forsømte forår".

Lærerne

Rektor Willumsen var efter min mening
en dygtig og myndig leder. En overgang
var han tillige byens konservative borg
mester. 1 mellemskolen havde vi ham
til regning og matematik. I sit forsøg på
ikke at favorisere sin datter Inger, der gik
i klassen, udsatte han hende for en lidt
hård behandling.
Vi havde de første år lektor Johansen til
dansk. Han var en høj flot mand med stor

Nogle af lærerne skal have et par
ord med på vejen:

Lærerkollegiet bestod af en broget skare
på en snes individualister - enkelte store
personligheder, nogle dygtigere end an
dre, og nogle mere populære end andre.
Men der var næppe grund til at betvivle,
at alle havde de bedste intentioner om at
putte viden ind i hovedet på os. Vi hav
de stort set respekt for alle lærerne, og
der var en disciplin, der ikke kan sam

Lærerne t935
Siddende.' E. WÜiemöes, rektor Æ Mdiimnsen, E. Munck, 71 Nørregaard og ÆM. /ensen
Stående; L. Mortensen, 77. Kreds, E. riskgaard, ri. ScTdøtz-Cbrjstensen, 77. /ørgensen og TLÆ. /oimnsen
Bagerst. E. Lund, ri. Sand/eid, L. TMendstrup, O. TTeide Petersen og /. Maitbæk
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viden om dansk litteratur og en dygtig
oplæser. Det var gerne ham, der instru
erede og iscenesatte skolekomedierne i
forbindelse med skoleballerne. Han var
endvidere gårdvagt i frikvartererne, og
i den egenskab måtte han under tiden
en tur over til drengenes toiletter, der lå
mellem pigernes gymnastiksal og pedel
boligen. For eleverne var skolen røgfrit
område, men de enkelte lokummer blev i
et vist omfang benyttet til rygekabiner.
Lektor Askgaard, som vi havde til reli
gion, kunne nok være meget venlig, men
var ikke særlig spændende. Et nytår var
vi nogle stykker, der ville bruge vort
hjemmelavede fyrværkeri ved hans
kønne hus på Tangevej. Da vi standsede
skydningen efter midnat, var vi sikre på
at Askgaard ikke var kommet sovende
ind i det nye år. Det var han heller ikke,
for på hjemvejen mødte vi ham, idet han
var på vej hjem fra midnatsgudstjene
sten og han hilste os glad med et venligt
"Godt Nytår, drenge"
I mellemskolen havde vi adjunkt Lund
til historie og geografi. Han var en dygtig
lærer og blev senere rektor på Statssko
len i Fredericia.
Vores lærer i naturhistorie (zoologi og bo
tanik) var adjunkt Jørgensen. Han var en
meget venlig mand, og når det var godt
vejr, var det let at overtale ham til at vi
skulle ud at botanisere i stedet for at sve
de i klasselokalet. Jeg må indrømme at
jeg ikke var særlig interesseret i hans fag,
og det hævnede sig, da jeg til eksamen
i 3.mellem skældte skolens forpjuskede
eksemplar af en vibe ud for at være en
gråspurv. Det blev mildt bedømt til et g-.
Det var også den rare adjunkt Jørgensen,
der reddede en Københavnertur for min
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bror Helge, der havde fået at vide, at han
kun måtte komme af sted, hvis der var
fremgang i karakterbogen. Da Jørgensen
Bk det at vide, satte han straks Helges
karakter op, men med en udtrykkelig
tilkendegivelse: "Du ryger ned igen efter
turen!"
Vi havde adjunkt Willemoes i mellem
skolen til engelsk og latin og i gymnasiet
til fransk. Hun kunne nok til tider kom
me med en spydig bemærkning, og det er
nok grunden til Nørregaard-Nielsens ne
gative omtale af hende i "Riber Ret". Jeg
er helt uenig med ham. Selv om sprog
ikke var min stærke side, synes jeg at hun
var dygtig, og jeg mener også hun var ret
populær. Det var da også hende, der blev
inviteret med til "Heimdalbal", når det
blev krævet, at en lærer skulle med. Og
det var også hende, der på sidste skole
dag i III g tog sig af pigerne, mens rektor
på diskret måde advarede drengene mod
voksenlivets fristelser.
Lektor Magnus Jensen var trods sit for
navn ikke ret høj, og omtaltes altid som
"Lillejensen". Han var både en stor per
sonlighed og original. Under besættelsen
var han vel den af lærerne, der klarest
viste sit danske sindelag. Vi havde ham
i gymnasiet til historie og oldtidskund
skab. En gang kom jeg galt af sted i en af
hans timer. Min sidekammerat Erik, vi
ste mig en meget vellignende, men også
ondskabsfuld karikaturtegning af Lille
jensen. Jeg kunne ikke lade være med at
smile, og det så han og ville have at vide
hvorfor jeg grinede. Jeg måtte så hurtigt
Bnde på en dum vittighed. Den troede
han ikke på og var klar over at jeg løj.
Men jeg var nødt til at holde fast og Lil
lejensen undlod at foretage sig videre.

I gymnasiet havde vi adjunkt Louise
Mortensen til matematik. Hun var be
stemt ikke en sexbombe og omtaltes ond
skabsbildt som "Lår-i-sko". Jeg kunne
godt komme ud af det med hende, da det
var mit bedste fag og for øvrigt der, hvor
jeg til studentereksamen scorede det ene
af mine to ug'er. Men hun kunne være
lunefuld og i I g mobbede hun især Helge
Iversen på en efter hele klassens opfattel
se hensynsløs måde. Vi burde nok have
rejst sagen over for hende selv, men kla
gede nu til rektor, og klagen hjalp. Helge,
der var kommet for tidligt i skole og var
1 - 2 år yngre end alle andre i klassen,
måtte imidlertid gå I g om og klarede sig
derpå fint og var vellidt af alle.

nemført en weekend ordning, så vi om
lørdagen sluttede kl. 12, efter at vi om
fredagen havde haft 7 og om lørdagen
5 lektioner å 40 minutter. Hver morgen
havde vi fælles morgensang i festsalen,
og her kunne rektor så komme med al
mindelige meddelelser og uddele ris og
ros. Efter de første 4 lektioner havde vi
et frikvarter på en halv time, hvor der var
mulighed for at komme hjem at spise.
Da min mor serverede varm mad kl. 12
måtte turen frem og tilbage foregå i fuldt
Rrspring.
1 begyndelsen af skoleåret var der skov
tur for alle elever. Turene foregik som
regel med rutebil til et sted i passende
afstand, hvor der var noget at se på eller
opleve, og så blev der arrangeret konkur
rencer af forskellig art. Da min klasse var
i 3. mellem kørte vi med tog til Silkeborg
og sejlede med "Hjejlen" til Himmelbjer
get, som vi besteg. Da vi var i III g gik
turen - atter med tog - til Tønder, hvor
vi havde sportskampe med eleverne fra
Statsskolen der. Jeg var på håndboldhol
det, der Rk læsterlige klø af drengene fra
Tønder, mens vores fodboldhold, der
under ledelse af Colfach især bestod af
yngre elever, vandt. Colfach var en emi
nent fodboldspiller, som senere blev en
effektiv angriber på AB's førstehold.

Til gymnastik havde vi adjunkt Krebs
- gammel løjtnant ved Livgarden — og
stadig i stand til at slå kraftspring. Det
var også ham der sammen med lektor
Maltbæk stod for frivillig fodbold efter
skoletid og for svømmeundervisningen.
Det foregik fra skolens badeskur ved den
gren af åen, der løb til Stampemøllen. Jeg
tror ikke sundhedsmyndighederne nu om
dage ville have accepteret forholdene, da
åen ovenfor var recipient for kloakudløb,
og det var så som så med rensningsanlæg.
Men jeg lærte da at svømme i 1. mellem
og Bk den lille frisvømmerprøve. Et par
år senere Rk jeg den udvidede prøve, og i
gymnasiet bestod jeg —vist som den ene
ste fra mit hold - livredderprøven. Det
var nok medvirkende til, at jeg i gymna
siet Rk det andet af mine to ug'er til stu
dentereksamen.

I december var der "Heim dalbal". Heimdal var dengang en forening for eleverne
i II. og III.g og den arrangerede i vinter
halvåret ugentlige møder med foredrag
og lignende. Jeg var kasserer i forenin
gen, da vi gik i III.g, og var derfor med
til det år at arrangere ballet, hvor vi ud
smykkede festsalen som havbund. Ballet
forløb godt. Naturligvis var der forbud
mod alkohol, og naturligvis blev forbud-

A rets g an g i sk o len
Vi var i skole alle seks hverdage fra kl. 8
til 14 med 6 lektioner å 50 minutter hver
dag. På et tidspunkt blev der dog gen
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det ikke overholdt 100 %! Da jeg næste
dag under oprydningen skulle sætte bu
sten af Christian X på plads, var jeg så
uheldig at slå næsen af busten. Så måtte
Johs, der var formand og jeg til rektor for
at undskylde. Rektor tog det ret pænt.
Ved juleafslutningen blev der uddelt
flidspræmier. I alle tre gymnasieklasser
var jeg så - skal vi sige - heldig at få en
kontant flidspræmie fra Nis Nissens Le
gat. Beløbene androg i de år henholdsvis
14 kr,, 19 kr. og 28. kr. hvoraf halvdelen
blev udbetalt straks, mens den anden
halvdel - altså 30 kr. 50 øre - kom til
udbetaling efter studentereksamen. Det
lyder jo ikke af så meget, men pengene
var mere værd dengang. For eksempel
kostede 10 cigaretter 40 øre og en øl på
restauration 1 kr. Der var ikke noget der
hed SU eller cafépenge. Vort forbrug var
den gang i det hele taget intet at regne i
forhold til det, som mange unge nu til
dags bruger til øl på en weekend.
I begyndelsen af det nye år var der sko
lebal. Det startede med skolekomedie i
drengenes gymnastiksal. I mit første år
på skolen var det 1. og 2. mellem, der
opførte "En søndag på Amager" Da jeg
som "falsksynger" var kasseret til sang,
kunne jeg naturligvis ikke være med i
et syngespil, mens Johs, Baise og Erik
brillerede i store roller. Efter komedien
var der spisning for lærere og forældre
i pigernes gymnastiksal, mens eleverne
blev fodret af i klasselokalerne. Når gym
nastiksalen var ryddet var der bal. Mens
jeg gik i gymnasiet var vi nogle stykker,
der under en pause i ballet gik en tur på
"Hotel Dagmar". Det hørte rektor om, og
det var ikke så godt!!
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Skoleåret sluttede med det, der dengang
blev kaldt "slutningsmødet" men som
svarede til de senere translokationer.
Kantaten, der blev afsunget i mine år på
skolen, var skrevet af Charles Gandrup.
Den var ret højttravende med formanen
de vers som:
"Non scolae, sed vita - det Maal har vi sat
Som højt skal holdes i Ære/
Og da har vi Styret Jhrst rettelig ja t.
Først da kan vi samle den evige Skat
som Aiøl og Rast ej jortære"
Ved skolens jubilæum i 1945 blev Alex
Garffs flotte kantate taget i brug og ved
translokationen i 2011 fremførtes den i
en lidt ændret form.
E k sa m e n
Da vi gik i Il.g, oplevede vi den forfærde
lige 9. april, hvor landet blev vækket af
de tyske flyvere, der smed "oprop" ned. I
Ribe kunne vi i løbet af dagen se de lange
motoriserede kolonner med grønklædte
soldater køre forbi Domkirken og videre
nord på.
Trods besættelsen forløb vort sidste sko
leår nogenlunde normalt, og i juni 1941
bestod vi så studentereksamen. Vi var da
på holdet 14 matematikere, (10 drenge
og 4 piger) og 11 sproglige (2 drenge og
9 piger). Samtidig med at Hitlers tropper
var på vej ind i Rusland, kunne vi fejre
afslutningen af vor skolegang med den
traditionelle køretur, med bal på "Puggaardsminde" og med morgenkaffe på
Kammerslusen. Turen dertil måtte dog
foregå på cykel, da der ikke var benzin
til motorbåden.

Studenterne t94t.
På Augerste række siår Ausfrup tængst ttf v. og dere/ter/øtger;'eg, /oAs, Atort Krtstton, Cot/ocA, Erik og
Boise. Hasserj'is står/oron Cot/ocA og TAue siår i /ørste række tængst tit A. Xi'rsten står Age tit A. /or
reAtorMå'Amnsen.

Lad mig slutte dette indlæg med at rette
en kæmpe stor tak til Ripensersamfun
det for det store arbejde med at tilrette
lægge jubilæerne og gøre dem så festlige
for medlemmerne.

E fter sk o le tid e n
I tiden der fulgte læste jeg jura og var
derpå i 47 år ansat ved domstolene. Gen
nem årene havde jeg nær kontakt til Johs,
der som civilingeniør blev ansat ved
sporvejene i Aarhus, til Baise, der blev
landslæge på Grønland og til Erik, der
blev tandlæge i Frederikshavn. Heldig
vis svingede vore koner også godt i takt.
Ved vore studenterjubilæer var det også
hyggeligt at træffe andre fra holdet og
med dem udveksle minder fra gamle
dage samt høre nyt om hinanden. Des
værre var der med årene færre og færre,
der var i stand til at komme. I år var vi
kun Ure, nemlig Poul og Kis Hasseriis,
der var blevet gift kort efter studenterek
samen, Karl Kristian og mig.

Viborg den 5. august

t

P i/øy-Hansen
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BOGANMELDELSER
Heksenes by
Torben Bramming (s84), sognepræst ved Ribe Dom
kirke og Seem har skrevet en bog om hekseproces
ser som fænomen i tiden omkring 1600. Han beskri
ver levende hvordan man i forskellige europæiske
lande førte processer og hvad man gjorde ved de
stakkels kvinder, som blev hovedpersonen i en
i hekseproces. Han beskriver torturen, uhyggen og
overtroen, der i heksetiden gik hånd i hånd med
krig, pest og stormflod. Christian den IV var Dan
marks konge de fleste af de år, hvor hekseprocesserne hærgede. Han
var selv meget ivrig efter at få hekse dømt! Bogen gennemgår tre Ribekvinders processer med gribende beskrivelser, som har grundlag i et
enestående materiale i bevarede afskrifter af tidens retsbøger.
Bogen er udgivet på Taarnborgs Forlag og kan købes i boghandlen.
ISB N 978-87-7467-014-8
Heksenes by

Tiden i Ribe - fortællinger om en by
Torkil Funder har sammen med Ribe Kunst
museum udgivet en bog med billeder fra
Ribe, optaget gennem de mere end 40 år,
han har haft sin gang i Ribe. De er valgt ud
fra ca. 900 billeder som Torkil har taget gen
nem årene. De dannede en udstilling i for
bindelse med Ribes 1300-års byjubilæum i
2 0 1 0 , som blev vist på kunstmuseet. Bille
derne var ledsaget af tekster som er skrevet
efter udvælgelsen. Det var tekster som var
så gode og inspirerede, at mange var nødt til at bruge lang tid på
udstillingen. Torkil blev derfor opfordret til at samle billederne og
beskrivelserne i den bog, som nu foreligger. Torkil Funder kom første
gang til Ribe i 1965, hvor han som nyuddannet geograf, skulle have
pædagogikum på Katedralskolen. Her blev Lennart Edelberg hans
vejleder. Siden kom har varigt til Ribe og fortsatte Lennarts virke i
Ribe og på Katedralskolen.
Redaktøren kan anbefale bogen til alle, som holder af Ribe og som
gerne vil gense/føres til Ribes mange interessante steder ledsaget af
Torkils tænksomme tekster.
Bogen kan købes i boghandlen og i Ribe Kunstmuseum.
ISB N 978-87-993747-2-4
49

BOGANMELDELSER
Ribe, m arsken og åen
Det er titlen på en bog, som tidl. Sem i
narielærer Uwe Dall har udgivet på For
laget Liljebjerget under Sydvestjyske
Museer, Ribe. Uwe Dall har gennem de
senere år skrevet en lang række klum
mer i Ribe Ugeavis. Det har været om
mange forskellige forhold i Ribe by og
dens nærmeste opland. En stor del af
de bedste klummer er ugivet i bog
form. På det seneste har Uwe Dall så
beskæftiget sig med marsken og åen, og det er der kommet en ræk
ke interessante klummer ud af. De er nu blevet redigeret og samlet
i en meget spændende bog, som fortæller historier, som mange ri
pensere ikke har kendt, og som mange med kærlighed til Ribe kan
have stor glæde af at læse. Her er for eksempel fortællingen om
havdigets anlæggelse for netop 100 år siden.
Bogen kan købes i boghandlen og fra Museet Ribes Vikinger.
ISB N 87-89827-27-9

Æt o/ de mange Mieder fra dogen
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Ribe Jernindustri A/S er
grundtagt i 1848 som et
jernstøberi, der h u r
tigt opnåede et solidt
renommé, bt.a. for sine
landskendte støbejerns
ovne.

I 1970'eme opstartede produktionen af ptadejernsradiatorer, hvormed støberiet i Ribe btev nedtagt.

I 2004 btev Hudevad
opkøbt og i 2006/2007
btev Hudevad produk
tionen ftyttet tit Ribe.

HUDEVAD
R !O p a n e i
DK-6760 Ribe + Ttf.: 7542 0255 * Fax: 7688 2286 * www.rio.dk / www.hudevad.dk

51

Afsender:
R ipen ser-Sam fundet
v/C on n y Rom Petersen
H øjbierggårdsvej 18
2840 Holte

R ip en sersam fu n d et
er en forening af tidiigere eiever fra Ribe
Katedralskoie samt for skolens nuværende
og tidligere lærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets
dimittender og jubilarer. Den afholdes i forbin
delse med translokationen på Katedralskolen i
juni.
Foreningens medlemsblad. Ripenserbladet,
udkommer tre gange pr. år. April-nummeret
indeholder en adresseliste over årets jubilarer og
november-nummeret indeholder en stor samling
billeder fra årets jubilararrangementer.
Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på
hjemmesiden: www.ripensersamfundet.dk samt
i gruppen Ripensersamfundet på Facebook.
Medlemskab tegnes enten ved en e-mail til:
ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk, på
hjemmesiden eller ved at kontakte sektretæren.
Adresseændringer meddeles via hjemmesiden
eller pr. e-mail eller kontakt til sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad
meddeles til sekretæren eller anmeldes via
hjemmesiden med dimittendårgang, fulde navn
og adresse.

HTTEBM ET ABTMUS
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JU B IL A R
SER V ICE

Madame Butterf!y ftyver på
Ribe Katedratskote
Det btiver Ribe Katedratskotes nye Sai
der kommer ti) at iægge ramme om
en stjernebesat kammeropføretse af
operaen Madame Butterfiy tirsdag og
onsdag, d. 3. og 4. juii

Foreningens
organisation
Formand
P ovl Dons C hristensen, s .65
C arstensgade 22
1770 K øbenhavn V
20 16 22 58

Madame Butterfly blev den kongelige operas
store succes sidste år. Ikke mindst Anne Mar
grethe Dahl, der bar den store rolle rollen som
Cio-Cio, og som kommer med til Ribeopførelsen,
er en kolossal gevinst. Men også navne som
Niels Jager Riis der er Løjtnant Pinkerton, Käthe
som synges af Anne Grønne og Hanne Fischer,
som synger Zuzukis stemme er værd at nævne.
Og Guido Paevatalu bærer den store rolle som
Sharpnes til fuldkommenhed. Alle internationale
stemmer, der også har haft store roller på Den
kongelige Opera.
Kapelmester: Svend Skipper, Violin:Anton Lisane,
Cello: Juliane von Hahn, Klarinet: Anders Åberg,
Kontrabas: Henrik Simonsen.
Libretto: To kulturer mødes, og sød musik op
står i Pucclnls gribende opera, om kærligheden
mellem en japansk geisha og en amerikansk
søofficer. Men naturligvis ender det galt med
kærligheden i den opera, der er kendt som tåre
perseren over alle, da Butterfly må se sig svigtet
og alle sine drømme knust. Musik & Kulturfor
eningen Quedens glæder sig til at præsentere
operaen tirsdag og onsdag, d. 3. og 4. juli.
Vi har ønsket at trække lokale kræfter ind i Ma
dame Butterfly. Derfor bliver det et dejligt, dyg
tigt lokalt operakor, ledet af domorganist Birgitte
Ebert, der kommer til at støtte sangerne.
Billetpriser: 450,-/375,-/250,Billetsalg: Quedens tlf. 75 41 10 50

form and@ ripensersam fundet.dk

Næstformand
Tove Tranberg s.69
27 20 78 35
n aestform and@ ripen sersam fun det.dk

Kasserer
H ans Erik Christen sen , s .65
50 50 84 95
kasserer@ ripensersam fun det.dk
giro 106-6676

21 43 49 56
adresseefterforsker@ ripen sersam fun det.dk

Webmaster og designer
Søren F. Bregenov, s.01
22 58 27 30
w ebm aster@ ripensersam fundet.dk

Redaktør og arkivar
40 45 17 28
redaktoer@ ripensersam fundet.dk

Bestyreisesmediem
Jørgen M ejsen W estergaard, s .55
45 86 56 96
bestyrelsen2@ ripensersam fundet. dk
B estyrelsesm edlem
20 22 24 05
b esty relsen l@ rip en sersam fun det.d k

JUBILARRECEPTION
&edag den 29. juni 2012
på Ribe Katedralskole
Traditionen tro inviterer Ripensersamfundet til jubilarreception
i Salen (Rundgangen) lige efter skolens translokation.
Translokationen afholdes i skolegården kl. 10.00 til ca. kl. 12.00.
Kun i tilfælde af regnvejr flyttes translokationen til
Ribe Domkirke.
Til receptionen indbydes:
* Alle årets jubilarer
* Tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
* Årets dimittender

INDHOLD
Indbydelse til jubilarreception ...............................................
Formandens hilsen til årets ju bilarer....................................
Praktiske optysninger................................................................
Fortegnelse over årets jubilarer................................................
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Til årets jubilarer
M ed dette num m er af Ripenserbladet sender R ipensersam fundets
bestyrelse en hilsen til alle årets jubilarer.

Ripenserbladet udsendes med tre numre
om året. "Jubilarservice", som du har
her, er et af dem. Det indeholder navne
og adresser på alle årets 1035 nulevende
jubilarer. Det er bestyrelsens håb, at bla
det vil inspirere jer til at genoptage eller
forny kontakten til jeres kammerater og
skolen.
"Jubilarservice" udsendes til alle årets
jubilarer og derfor også til ikke-medlemmer af Ripensersamfundet. Bestyrelsen
håber at der vil være mange af jer, som
vil benytte lejligheden til at indmelde
sig i foreningen. Kontingentet er på 160
kr. om året. Hvis I melder jer ind inden
translokationen vil I få tilsendt Jubilæ
umsskriftet "Ripensersamfundet i 100
år".
I kan få en god fornemmelse af forenin
gen ved at læse referatet fra årets gene
ralforsamling sidst i dette blad.

Vi håber, at mange vil benytte anlednin
gen til at mødes ved translokationen og
de efterfølgende arrangementer, som de
enkelte hold normalt aftaler.
Skolegården ligner stadig sig selv, men
der er sket betydelige udvidelser og om
bygninger, som I kan benytte lejligheden
til at se nærmere på.
Ripensersamfundet har nu bestået i 100
år og er en af landets største og ældste
elevforeninger. Foreningens formål er at
styrke sammenholdet mellem tidligere
elever fra Ribe Katedralskole og bevare
deres forbindelse til skolen. Vi har i fe
bruar fejret de 100 år med en stor fest på
skolen, som I kan læse nærmere om an
det steds i bladet. Desuden er der udgi
vet et jubilæumsskrift, som i januar 2012
er udsendt til alle medlemmer. Det kan I
også læse om andet steds i bladet.
Foreningen forvalter Lauridsens legat og
uddeler ved translokationen legatet fra
Dimittendfonden efter rektors indstil
ling.
Efter translokationen er Ripensersam
fundet vært ved en reception for årets
studenter, årets jubilarer og skolens læ 
rere. Det er højdepunktet i foreningens
aktivitet, en festlig og fornøjelig begiven
hed.
På vores nyreviderede hjemmeside
www.ripensersamfundet.dk kan I Unde
oplysninger om foreningens aktiviteter
og benytte "Brugersiden" hvor man kan
foretage indmeldelse.

Vel mødt til jubilarreceptionen og vel
kommen til nye medlemmer af Ripen
sersamfundet!
Med venlig hilsen
p.b.v.
Povl Dons Christensen, /orm and
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HVOR UDEN GÅR

Jubiiæumsfrokost d. 29.06.2012
) nostalgiske og historiske omgivelser
tiibyder vi følgende frokoster:
Kl. 12-16
Frokostplatte med forskellige specialiteter kr. 175,2 retters frokostmenu

kr. 225,-

3 retters frokostmenu

kr. 275,-

Serveres i Restaurant Dagmar og Vægterkælderen
(husk at oplyse jubilartype og årgang ved bestilling)

På gensyn på Hotel Dagmar

H O T E L # DAGMAR
Torvet ] - 6 7 6 0 Ribe - Ttf. + 4 5 7 5 4 2 0 0 3 3 - dagmar@hoteldagmar.dk
www.hoteldagmar.dk - Cvr. Nr. 3 1 7 7 7 3 4 8
Danske Bank: 3001 001031 1306 - Swift: Dabadkkk Iban dkk: DK31 3 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 3 0 6
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Quedens Gaard & Lækkerier
Ribe Katedralskoles Jubilarreception
fredag d. 29. juni kl. 13.30

Quedens Gaard frokosttaHerken

Røget laks med purløgscreme,
Unghane-terrine med marinerede grønsager,
Kalveculotte med hjemmelavet pickles
samt peberrod og ristede løg,
Ost med rødløgskompot, chokoladekage.
Brød og smør.

Pris pr kuvert kr. 159,Bordreservation:
Quedens Gaard
Overdammen 10
tlf. 75 41 10 50
www.quedensgaard.dk
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Praktiske oplysninger
Hermed tak til kontaktpersoner og an
dre, der har hjulpet med adresseefter
forskningen. Uden jeres hjælp kunne
Jubilarservice ikke udarbejdes. Trods
megen omhu kan fejl og mangler ikke
helt undgås. Listen er baseret på de op
lysninger, vi har fået fra kontaktperso
nerne og vores medlemsdatabase. Der
er enkelte tilfælde, hvor det ikke er lyk
kedes at Unde oplysninger. I de tilfælde
har vi angivet sidst kendte adresse eller
at oplysninger savnes. Rettelser bedes
sendt til adresseefterforsker Conny Rom
Petersen, tlf. 21 43 49 56 eller pr. e-mail,
(se kolofonen side 2).
Ændringer vil løbende blive offentlig
gjort under "Brugersiden" på vores
hjemmeside, hvorfor man opfordres til
at se der inden man evt. kontakter sine
klassekammerater.
Translokation. Jubilarer, der ønsker at
overvære translokation og reception
samt deltage i eventuelle sammenkom
ster med klassekammerater, kan henven
de sig til holdets kontaktperson.

Overnatningsmuligheder er der rigtig
mange og forskellige af i Ribe. Gå ind på
hjemmesiden for Ribe Turistbureau, Tor
vet 3, 6760 Ribe, www.visitribe.dk, eller
ring på 75 42 15 00.
Gave til Dimittendfonden. Ripensersam
fundet bringer hvert år en hilsen og tak
til skolen i form af et legat til en nydimitteret student. Legatet ydes af forenin
gens Dimittendfond efter indstilling fra
Katedralskolen. Legatet har i en årrække
været på 5000 kr. I dette jubilæumsår
har vi fået mulighed for at forøge legatet,
men det vil vi også gerne kunne gøre på
længere sigt. Derfor vil det være velkom
ment, hvis I vil betænke fonden med en
gave, - stor eller lille - som kan indsæt
tes på Ripensersamfundets girokonto nr.
1066676 (kort art 01) eller på vores bank
konto, 9738 1961144, mærket: RS DF.
Billeder. Bestyrelsen forsøger at tage bil
leder til bladet fra de forskellige jubilar
arrangementer vi får kendskab til. Men
hvis I selv tager billeder, som I gerne vil
have bragt, er I velkomne til at sende
dem til redaktørens mail med oplysning
om tid, sted og navne.
Hvis I synes bladet skal bringe ældre bil
ledstof fra skolen, vil vi bede jer se i jeres
gemmer efter gamle billeder, som vi kan
få til arkivet eller låne til kopiering. Vi
vil samtidigt gerne have oplysning om
tid og sted og navne. Billedmateriale kan
sendes til redaktøren, Nørrelundparken
IB, 6760 Ribe.

Jubilarreceptionen. Hertil er indbydes
alle jubilarer, årets studenter og Kate
dralskolens nuværende og tidligere læ
rere. Den finder sted umiddelbart efter
translokationen i Salen (rundgangen),
som skolen velvilligt stiller til rådighed.
Pladsreservering til receptionen. Sa
len og Førstesalen kan rumme os alle,
men der er ikke borde og stole til alle.
Vi har en reservationsordning for de
ældste årgange, d.v.s. fra og med 45 års
jubilarer. Reservation kan aftales senest
den 25. juni med Henrik Præstholm, tlf.
40 45 17 28.
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Jubilarer 2012
(navn i parentes er fødenavn. * angiver m edlem af RS)
8 0 -å rs ju b ilæ u m

7 0 -års ju b ilæ u m
S tu d e n te r 1942

R e a list 1932
1.

Tove Garm
A n ders B illesv ej 21
7000 Fred ericia
75922517 /4 1 1 4 2 5 1 7

Grethe B u ndgaard (Jensen), Vagn N ors, Dagny Peter
sen (Olsen), A ne Edith N ielsen , A sger Finn P oulsen,

1. *

Holger Kabel
Betty Søren sen s Park 6A, st.th.
7100 Vejle
75272311

2. *

Karen O xenvad (Knudsen)
Søparken 5
4930 M aribo
53881102

3. *

Ester H olm (N ielsen)
Lystoftebakken
C aroline A m alie Vei 138, vær. 305
2800 K ongens LyngDy
45876064

7 5 -års ju b ilæ u m

2830 Virum
45858725

S tu d e n te r 1937

U lriks A lle 85 B
6270 Tønder
74727087

Set. Catharina P lad s 22, st., dør006
6760 Ribe
74426521
2.

6.

K a re n M .L ø v e n d a h l
K irsebæ rhaven 8
4330 H valsø
46561685

A nders Prinds, L eif Banke R asm ussen , Gudrun Maarbjerg (Wilkens) og Inger Skrystrup (W illum sen) er
afgået ved døden.

R e a liste r 1937

2. *

K ristian A arslev
G am m el Brandvej 4, st.tv.
6100 H aderslev
74532747

Karen Prinds (Fabricius), K nud L. Frederiksen,
K nud Aage H ansen, Peter Høy H ansen, Peter Schultz
H avem ose, H elge Brock Iversen, H erdis A. N ielsen
(Kabel), A ase Kirsten G altung (Larsen), A nders Chr.

Jørgen Bjerrum , A sger H eebøl, M agnus H øjlund,
H enning K nu dsen, Jytte Lerche-Thom sen, Erik Løven d ah l, Erik Børge M øller, O lu f N ielsen, A nker M.
Petersen, Jens P. R asm u ssen og Bente Svith er afgået
ved døden.

1. *

*

Gregers B u n d esen
F a n ø v e jl3
7200 G rindsted
75324293

R e a liste r 1 9 4 2 a
1.

Erik Jørgensen
Ston e L odge, 165 Cole Road
G uelph ON N1G 4N9
Canada

*

Bent M ilan (Andersen)
Langballevej 5 M
8320 M årslet
86291230

G erda O lling (Blom ), A n drea (Søster) M ortensen
6100 H aderslev
74534216

the W estergaard (H erskind), Sven d Erik Juh l, Erik
Strange Jørgen sen , Jens Erik Jørgensen, Viggo K it
telm ann, A ntoni K ristensen, M arie E dith L in d elo ff
(Otzen), Erik N ielsen , Kurt Nyborg, Kaj Pilegaard,
G erda H. M ørk (Poulsen), E llen A ntvorskov (StubN ielsen), A n dreas S ø lbæ k , Ingrid S ch m id t (Søren 
sen) og Grethe Valeur er afgået ved døden.

S k y tte v e j2 0 0 ,0 4 5
6760 Ribe
75420626
4.

Carlo A.R. Juhl
8920 R an ders NV
86416918

58

5. *

Carl C hristian K jæ r
L un dgaardsvej 21
6760 Ribe
75421520

6. *

P oul N oer (Nielsen)
N ordkildevej 15
3230 G ræ sted
48391443

7. *

Inger E vald Sim o n sen (R asm ussen)
Sønd ervane 44
6261 Bredeoro
74711438

8. *

S igv ald P. Toft
F asan vej 1
9330 Dronninglund
98841615

K nud A n dersen E vald, A nny H ansen, A k sel Jensen,
S v en d B øjsen Jep sen , Edith A ngelo (Banke R asm u s
sen) og Grethe Skov (Thude)

2. *

N anna K uld Jen sen (Hansen)
M osevej 2
2840 Holte
45421990
knu d.kuld@ m ail.tele.dk

3.

Birte H elm s
V ejlesøparken 13, 3.th
2840 H olte
45425264

4. *

U lla B rink H ansen (Henriksen)
Sønd ergade 6, l.tv.
6650 Brørup
75383692
ulla.brink.hansen @ dukapc.dk

5. *

Johs Jensen
Virumvej 108B
2830 Virum
45854070
johsjensen@ m ail.dk

6. *

Jørgen K ellerm ann
K ongsbjergvej 16
2830 Virum
45853015
kellerm ann@ m ail.dk

7. *

K aren L un d (Thygesen-K ristensen)
K irkeleddet 408, Båstrup
3480 Fredensborg
42224147
karenlundO 3 @ hotm ail.dk

8.

G unda N ielsen
G am m el Skolevej 11, Å lb æ k
6740 Bram m ing
75170063

K ontaktperson / P ouJ N oer

R e a liste r 1942b
1. *

A nna Grethe Sixhøj P edersen (Hansen)
Strengevej 17
6760 Ribe
75423949
tut@ sixhoej.dk

2. *

Ebba H. Jentoft (H augaard)
8109 West M orning Light Way
A Z 85743-5454 Tucson, A rizona
U SA

3. *

Ib Chr. H augaard

2830 Virum
45852157
b.b.rosenberg@ m ail.dk

9000 Æ o r g
98183119
4. *

Inge-M argrethe H ansen (Jensen)
S olg ård s vej 6, 17
6740 Bram m ing
75173620

5. *

Grethe H olm (Mahler)
Tvedvej 133, 6. -601
6000 K olding
75533918

6270 Tønder
74723947

L is Brøn dum , H elle N ørgård (Filtenborg), Vilhelm
H incheli G rønbæk, K n u d Holm , M artin Houm øllerJørgensen, Jen s Jensen-H olm , A n dreas Jørgensen,
Finn Sonn e Bergholt Larsen, Birte Bram m ing Holm
(M adsen), Tage N ielsen , A n na-Lise L u n d Pedersen
(Petersen), A n ders Stam p, S im o n Thøgersen, A n dre
as W arming og E llen Å strup er afgået ved døden.
K ontaktperson: Jørgen K ellerm an n (6)

R e a liste r 1 9 4 7 a

^

Sven d Bruun, Inger N ielsen (H orsbøll), Rita Jo h an 
sen (Jensen), Johan S. Keller, Egon Th orvald Brinke
L ind , Søren P. M ich elsen, Werner Sin n beck og Egon
von Lengern Tranberg er afgået v ed døden.

1.

Inge L ise H edegaard (Hansen)
R osen gården 2, 2.th.
7190 B illun d
75331540

2.

K irsten Toft (Jensen)
6950 Ringkøbing
21693640

6 5 -å rs ju b ilæ u m
3. *

S tu d e n te r 1947
1.

A nne E lizabeth G ood (Buhi)
605 S 194th St, Des M oines
Wa 98148 2159
U SA
+12068240768

Bertha U llerichs (Høy K ristensen)
R osm osevej 37
2650 H vidovre
36783088
P rovstevæ nget 6
4450 Jyderup
59276815

59

5.

*

7.

Em m y Dyhr (Sim onsen)
V estergårdsvej 21A , l.th .
8 2 6 0 V ib y J
51488349

3. *

H ans Ejnar Frisk
Strandvejen 108, 2.tv.
2900 H ellerup
3 9 4 0 3 8 5 0 /3 0 6 3 3 2 8 1
hefrisk@ gm ail.com

Kaj Lykkes A lié 24 A
6740 Bram m ing
75173411

4. *

M arie Hjerrild
H øjdedraget 8, B oeslum
8400 Ebeltoft
8 6 3 4 0 7 3 0 /2 0 4 7 8 1 5 1

5. *

Peter Ingvard Iversen
G r a n v e jll
6 8 4 0 O k sb ø l
7 5 2 7 1 1 9 2 /4 0 3 7 1 1 9 2

6. *

H ans Jørgen Jørgensen

In g e rH u sted (V a d )
Grønningen 15
7100 Vejle
22310944

A rne Christen sen , P oul Erik Juhl, P au la Johansen
Gry (Jørgensen), P oula Z eilau (M adsen), Edm ond
O lesen, Karen M arie Søren sen (Pilegaard) og Sven d
A age S ch m id t er afgået ved døden.

Sybergsvej 8
7000 Fred ericia
75915626

R e a liste r 1947b
1. *

7. *

8000 A rh u sC
8 6 1 9 2 9 9 7 /5 0 9 5 1 7 0 4

Jacob Frausin g
Sylen 1 6 ,1 . Bolig 204
2630 Tåstrup
43527931

2.

E lse H y ld ah l
Peter B angs Vej 25
2000 Frederiksberg
38864180

3.

Grete Jaco bsen (Hyldahl)
F redericiavej 88A , 3, dør0304
7100 Vejle
9 7 5 3 9 7 0 8 /2 3 2 6 8 0 2 3

Jytte N ordestgaard (Liehm ann Jensen)
B ald ursv ej 35
8500 G renå
86322684

6.

8.

A d o lf P aulsen
Prangervej 1 3 6 ,st.tv.
7000 Frederecia
75922970
elseogadolf@ p aulsen .m ail.d k

9. *

So n ja S ch ouboe (Schm idt Sørensen)
H avdrupvej 121
2720 V anløse
3 8 7 4 7 5 2 8 /2 1 7 7 0 2 7 4
sonja.sch ouboe@ privat.dk

10. * U lla Lom h olt (Steenberg)
M arselis B ou levard 36, 10. th.
8 0 0 0 Å r h u sC
86272577 / 20204577
ullalom holt@ yahoo.dk

Høje Glacfsaxe 118, 3. tv.
2860 Søborg
39695632
5.

L au rid s Ebbesen, K nud Høy H ansen, Poul Erik Jo
hansen, H ans El Jørgensen, Jens Jørgensen, K ristian
L un d K ristensen, Henny V illum sen (Krog), A nna
Cathrine K linge (M ikkelsen), Jette N ielsen, Werner
Ravnborg N ielsen, Bent Verner N issen , C hristian
Ring Petersen, Vagn P ræ stm ark er afgået ved dø-

A nker S ch ultz
H jo rte to fte n ll
6760 Ribe
75445818

Inger M arie Jørgen sen (Clausen), Finn Grue, Grete
H olm (D anielsen), Kaj A akjæ r Jørgensen, Karen L o
renzen (Jensen-H olm ), Inger L is F ish (Kjær-Nielsen),

K ontaktperson: U lla Lom holt (10)

R e a liste r 1952

(Pedersen), Kaj P oulsen, Inge K arkov (Præstm arL),
Solvejg Krog (Schow ), Anne-Grethe L. S v en dsen
(Stockholm Sim on sen ) og T h om as T h om sen er af
gået ved døden.

6 0 -å rs ju b ilæ u m

1. *

L is K ittelm ann Bjerring (Bang)
Ole R øm ers A llé 5
8464 G alten
8 6 9 5 0 3 4 3 /6 1 3 6 7 0 2 1
lissenkb@ m ail.dk

2. *

E v a ld B e n d ix e n
Fuldm æ gtig
Porten Toft 5
6760 Ribe
75422689
evald-ribe@ sol.dk

3. *

Inger L ise Veie (Christensen)

S tu d e n te r 1952
6400 Sønderborg
74461238
kajobo@ post.tele.dk
2.

*

P ete rN ie lsen

N y b org g ad e6,l.tv.

Parkvej 96
6710 E sbjerg V
7 5 1 5 1 9 6 9 /2 7 5 9 8 0 1 8

K nud E sm ann
Egå Strandvej 4 A
8250 Egå
86227609

60

Tvæ rvej 1 2 , l . l e j l . l
8800 Viborg
41504564
hansebbesen@ hotm ail.com
5. *

6000 K olding
75502423

Ruth E lm ing H ansen (Elming)
K ontorassisten t
L an ggade 7 7 ,1 . tv.
8920 R anders NV
8 6 4 1 7 9 8 8 /2 6 9 3 8 0 6 4
ruth. elm ing@ gm ail.com

17.

Agnete R iis C hristen sen (Pedersen)
P en sio n ist
6800 Varde
75224915

6.

Rigm or L au rid sen (Gad)
Agertoften 18, Jejsin g
6270 Tønder
7 4 7 3 4 3 5 8 /2 0 3 7 6 9 2 6

18. * A ase E llerup Jen sen (Pedersen)
Bibliotekar
V indm øllegade 18, st.
6240 Løgum kloster
7 4 7 4 4 5 4 6 /2 4 4 1 1 9 3 4

7. *

N iels G rønbæk
A dvokat

19.

A ase E lkjæ r Petersen (Andersen)
Læ gesekretæ r
Vestervang 43, Ø ster Højst
6240 L øgum kloster
74775126^/ ^51515306

20.

Bent Petersen
K øbm and
S ko rp io n en s Kvarter 56
6710 Esbjerg V

8960 R anders SØ
8642M 81^

E-17300 B ian es ^
Span ien
a lic e 3 108@yahoo. es
9.

*

21. * Inga M adsen Sch ultze
B an k assisten t
K ridthøj væ n ge 69, 2.mf.
8270 Højbjerg
86273674

A rne Ø lgaard Johansen
K øbm and
6 7 6 0 R ib e
75420482

22. * A n se S k o u (Steenberg)
7120 Vejle Øst
75815195

Fabrikant
S ievek in gsallé 56
D-2000 H am burg 26
Tyskland
4940212343

23. * Ove S trange
6715 Esbjerg N
75127442
ove-strange@ esenet.dk

Trafikkontrollør
Å lbro vej 15 A
2730 H erlev
44945899

24.

12. * R ita H ald (Lauridsen)
Fuld m æ gtig
G abelsparken 47
6740 Bram m ing
7 5 1 7 4 2 1 5 /2 3 3 4 3 1 0 4
rita-hald@ dlgm ail.dk
13.

14.

15.

Kettv Vestergaard (Thiim -N ielsen)
R efsnedevej 7A, St. Darum
6740 Bram m ing
75179218

25. * K irsten P edersen (Thom sen)
K ontorassisten t
6760 Ribe
75421773
hepkp@ stofanet.dk

Jørgen Lun dsgaard
Toldkontrollør
B rages vej 67
4220 K orsør
5 8 3 8 1 9 5 2 /2 6 7 1 9 6 5 2
j. lundsgaard@ ohr. dk

26. * K. E. Tygesen
A m bassadør
N ørrelun dparken 9 A
6760 Ribe
75443474
ketull@ stofanet.dk

Greta Eva P oulsen (Nielsen)
S k jo ld sg ad e 9 6 ,1 . Z /l
6700 Esbjerg
75180523

2 7 . * I n g r id O lesen Jen sen (Vind)
B an k assisten t
Skolevej 95
8250 Egå
86223228

E lse M argrete O xenvad (Nørr)
B ørn ehavelæ rerinde
6000 K olding
75502423
else@ oxenvad.dk

3480 Fredensborg
48476024 /4 0 5 1 9 2 4 4
dyrefo der@ fasrrvnet. dk
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Erik A u de-P edersen, E va M adsen (Jepsen), Lorenz
Lorenzen, Bente K jæ r Jensen (N ielsen), Jen s Chri
stian Pedersen, Grethe H auge A n dersen (Petersen),

10.

Ingrid D uus H ansen (Pedersen)
Fysioterapeut
G artnervæ nget 21
3520 Farum
44952558
gartner@ hansen.m ail.dk

11.

Sv en d R osenm ai
Læ rer
15 Tudor St. Surrey Hili
2010 NSW
A u stralien

12.

M ette Katrine N issen (Schm idt)
D esigner
Birkevej 15
6510 Gram
74826429

ard er afgået ved døden.
K ontaktperson: A rne Ø lgaard Johansen (9)

5 5 -års ju b ilæ u m
S tu d e n te r 1957

2950 VedbæL
45892758
storeclaus@ nielsen .m ail.dk
2. *

H anne B ertelsen (Jørgensen)
Bogholder
H olger D rachm annsvej 3
9900 F rederikshavn
98423787

3. *

C lau s N ielsen
Lektor
G øngehus vej 81
2950 V edbæk
45892758
storeclaus@ nielsen .m ail.dk

4.

L e if A gerbæ k V ilandt
Arkitekt, M A A

13. * Peter Krogh Stigsen
Lic. agro.
A llerød Park 6, 1. tv.
3450 A llerød
61106275
peterstigsen@ hotm ail.com
14. * M argrete Skov (A ndreasen)
O verlærer
G avnøvej 34
8930 R an ders NØ
86408420
m argreteskov@ yahoo.com
15. * Bente P loug (Bjersing)
Fysioterapeut
St. Valbyvei 25 B, H im m elev
4000 R oskilde
46358441
bjploug@ m ail.dk

2930 K lam penborg
39639378
l.vilandt@ m ail.dk
5. *

16. * Karen Junker Christensen
O verlærer

U lla Ishøy
Tandlæ ge
P ræ stegårdsvej 12
8320 M årslet
86290497

6823 A nsager
75297002
17.

6100 H aderslev
74528673
raki@ vip.cybercity.dk

6760 R ibe ^
75421372

18. * Birgit Gam borg L in d egaard (Holm)
K orrespondent
F årehave 110
6100 H aderslev
23964033

Sem inarierektor
San dkrogen 17
2800 Lyngby
45887116
h n j.design@ tdcadsl.dk
8.

9. *

K irsten N ielsen (Gam m elgaard)
So cialrådgiver

19. * A nna E m ilie D on slund Jensen
Bibliotekar
C hristian W inthersvej 22
6700 Esbjerg
75130927
donslund@ esenet.dk

S ven d A age B lom (Jensen)
O verlærer
M ågevej 3
6500 Vojens
75542440
runablom @ w ebspeed.dk

20. * A age Jørgensen
Lektor
B akkelodden 2
8320 M årslet
8 6 2 7 0 5 3 7 /2 1 3 9 0 8 0 6

H ans Ishøy
Direktør, cand. mere.
P ræ stegårdsvej 12
8320 M årslet
86290497

62

21. * K aren M argrethe P ihlkjæ r
Bibliotekar
E gilsvej 92
5210 O dense Nv
66159292
km p@ cdnet.dk

7.

22. * H enning Skovm ose
A dvokat
Gjutaregarden 110
68691 Sunn e

&

S ø re n je p se n
Politibetjent
P latanhaven 19
2600 G lostrup
43455401

9.

S o n ja W erborg (Koop)
Skolesekretæ r
Sv alev æ n get 6
6760 Ribe
75420116
wribe@ stofanet.dk

+46 M 5 270 10
23.

E lisabeth H ansen (Aarhus)
K ontorassisten t
M jø lsv e j9
6230 Rødekro
74662346
he-lis@ svenet.dk

11. * G erda Lagoni (M ortensen)
K ontorassisten t
H aderslevvej 120
6760 Ribe
75441192
gerdalagoni@ m ail.tele.dk

S^ov-Petersen, Peter D augaard Peters, Werner Beck
Snitgaard og G erda K rognos (Stenderup-Jensen) er
afgået ved døden.

12. * K irsten M arie Bruun (Nielsen)
N ørrelundparken 9B
6760 Ribe
75398196
km bribe@ m ail.dk

R e a liste r 1957
H ans C hristian sen
Luftkaptajn
N ordre Dragørvej 167
2791 Dragør
32531105
hcoa@ sol.dk

2. *

H ans Peter H ansen
H erreekviperingshandler
Je ls V estergade 12 A
6630 R ødding
74552120

13.

6.

E lse Sten nicke (Jacobsen)
P o stassisten t
K øbm an dsgården 42
4130 Viby Sj.
46194044

Arne Pedersen
O plysn in ger savn es

16. * G erda O lesen (Pedersen)
K ontorassisten t
H øgevænget 5
6760 Ribe
75423816
golesen@ stofanet. dk

8600 Silkeborg
86836379
Jørn Hemm et
Ingeniør
Grethe vej 22 A
7000 F redericia
75927851
j.hem m et@ em ail.dk

S o n ja Skovgaard (Nielsen)
K ontorassisten t
Tjørneallé 2, S æ d d in g
6700 Esbjerg
75150802
sahes@ esenet.dk

1 4 . * N i n a N issen
A fdelin gssygeplejersk e
Floravæ n get 11, st.th., Dalum
5250 O dense SV
66173108
15.

5.

K nud Jensen
O verlærer
Skalbjergvej 4
5492 V issenbjerg
23712040
benteogknud@ jensen.m ail.dk

1 0 . * H e lg e K ristensen
Gårdejer
Jedsted K lostervej 26
6771 G redstedbro
75431213
egely@ live.dk

R an di Jenrich (Berg Peters), Vagn C hristensen, H elga
Dejgaard, O lga P lohm ann (Skaarup Larsen), Sonni

1. *

*

63

17.

A nni W ittendorff (Poulsen)
Ban k assisten t
L ustru p vej 21
6760 Ribe
75421523
anni.w ittendorff@ m ail.dk

18.

K irsten S ch m id t P edersen (Prahl)
Tørvevei 2, Sdr. Fårup
6760 Ribe
75445164
jepskirsten@ hotm ail.com

19. * L eif Puggaard N ielsen
M askinin gen iør
Strandbovæ nget 5
2680 So lrø d Strand
56141930
leif.puggaard@ w ebspeed.dk

6.

20.

Peter K jæ rgaard S an d
Ingeniør
D agm arsgade 19
6760 Ribe
75421682

7.

H ans C hristian Sch m id t
Ingeniør
K nastvæ nget 13
5700 Sven dborg
62205444

K ontaktperson: Uffe E sk ild sen (1)

21.

Jørn Bejer P edersen
P .O .B o x 70771
N dola
02610169
H elga B. K leener (Thom sen)
6500 Vojens
74753563

S tu d e n te r 1 9 6 2 n s
1.

Elin T h om asson (Andersen)
M idterm olen 4
2100 K øbenhavn 0
39294337

2.

A ase Lam bert A n dersen
A ugusten borggade 23D 9.th.
8 0 0 0 Å r h u sC
86110404

4100 R ingsted
57614902
v.bly@ lic-m ail.dk
23.

Judith H onoré (Sørensen)
O verlærer

V esterbrogade 148 B, 2. tv.
1620 K øbenhavn V
75835658

9491 P andrup
98247354
bent.honore@ m aiI.tele.dk
24.

Carl C hristian Toft
B asem an ager
K løverbakken 22
8700 H orsens
75613528
k-bakken22@ stofanet.dk

Henning K iholm A n dersen , U lla M øller (Lind A n 
dersen), Jørn K iholm H ansen, Lars Johansen, N iels
Jørgensen, Jan H jarnø K nu dsen, Johannes Lerche-Sim onsen, A lice H enriksen (Støckler), Peter Truelsen
og H erluf A allin g er afgået ved døden.

4.

E lse H ornhaber L ind (Bruun)
Ved Krotoften 1, N ordby
6720 Fanø
75162735

5. *

Grethe Bang (Christiansen)
H yrdeengen 245
2625 V allen sbæ k
43621213
gbang@ m ail.dk

6.

SolveigC lausen
8 0 0 0 Å r h u sC
86135740

7. *

K ontaktperson: H elge K ristensen (10)

6900 Skjern
97351151

5 0 -å rs ju b ilæ u m
S tu d e n te r 1 9 6 2 k
1.

3. *

8. *

K arin A n dersen (Hansen)
Østre A lle 49
9800 Hjørring
98920641
karin@ silberbauer. dk

9. *

K irsten G adeberg L arsen (Hansen)
H estehavevej 6, B ursø
4930 M aribo
54782777

U ffe E sk ild se n
6760m be
^
75424470
uffe.eskildsen@ stofan et.dk

2. *

Inge K rause (Henriksen)
B jø rn e m o se n 5
5260 O dense S
66128455

10. * M arinus L auritzen Hartm ann
Station svej 30
6600 Vejen
75588182
m arinus82@ hotm ail.com

Karen Albert (Jørgensen)
S k ov gård salle 161
3500 V ærløse
4 4 4 7 0 0 7 0 /2 0 3 0 3 7 4 2
karenalbert@ post.tele.dk

4.

E lin K je ld g a a rd H a n se n (K n u d se n )
S tran d stien IB , 2-31, Lundeborg
5874 H esselager

5.

Dorte K it Th om sen (Pedersen)
Vejlevej 33
8700 H orsens
75647710

B od il Bruun H ansen (Dahl)

11.

P ed erH ju ler
Bjørnevej 22, G jesing
6700 Esbjerg
75130471
3872 50th Avenue NE
Seattle, W ashington 98105
U SA
(206)5221076

64

13. * K aren Krog
K lerkegade 25C, st.
1308 K øbenhavn K
40824817
karen8@ m ail.dk
14.

F lo ras A lle 7
2720 V anløse
22336896
ukj orning@ hotm ai 1.com
16. * Birgitte H aarder (Præstholm )
A fdelin gsled er
A.L. D rew sensvej 6
2100 K øbenhavn 0
30234680
biha@ kglteater. dk

19.

O lu f H ansen
K arl A n dersen s Vej 24
6710 Esbjerg V
7 5 1 5 2 0 8 1 /5 3 3 4 5 9 5 4
olufhansen@ esenet. dk

6.

H ans Hjort
8305 Eagle R idge Dr.
West Chester 45069-5925 Ohio
U SA
0015139425119
hhjort@ cinci.rr.com

7. *

Hanne K ongsdal Jensen
Clara Frijsvej 10
4600 Køge
56658334
hako j e@ gm ail.com

8. *

Peter Lungholt
A sylgad e 12
4000 R oskilde
46374657
pel@ tdcadsl.dk

9. *

H erm an Jørgen M adsen

Annette W illig (Lawaetz)
Jen s M unksgade 8, st.m f.
2100 K øbenhavn 0
24664908

15. * K nud Have
Syrenvej 6
8500 Grenå
8 6 3 2 5 8 5 8 /2 1 2 3 3 3 3 9

18.

5.

"Lindegården",
GI. K olding Landevej 4 5 ,1 ., st.8
7100 Vejle
75825642

A nna L isa F au sbø ll (Rahbek)
21 Seraph Court, 5 M oreland Street
E C l V8BE London
E ngland
lisa.fausboll@ virgin.net

10.

Flem m ing N ielsen
A stilbehaven 1 5 9 ,1 .
2830 Virum
8 6 1 8 9 2 6 3 /4 2 4 8 9 2 6 3
fcn@ m ardi.dk

11.

H enning O lesen
Fyrrelunden 103
6705 Esbjerg 0
75143572
henningtopolesen@ gm ail.com

12.

K ristian Thygesen
p rofessor
Læ rke vej 14 B
8240 R isskov
40444892
kthygesen@ oncable.dk

Inga Bech (Sørensen)
8530 H jortshøj
86999279

M erete C lausen (A ndersen), Lene D all, Ole Edelberg, K irsten K jeldgaard N ystad (K nudsen), Tove
Weber Christensen og Bente N ielsen er afgået ved
døden.

S tu d e n te r 1 9 6 2 m n a

Jørn Erik Albert og N iels C hristian P edersen er af
gået ved døden.
K ontaktperson: L au st F red slu n d (2)

8 2 1 0 Å r h u sV
86153127
oskarc@ stofanet. dk
2. *

S tu d e n te r 1962m n b

L au st F red slu n d
Am højvej 8
7300 Jellin g
7 5 8 7 1 7 9 1 /2 2 7 5 7 5 0 2
laustfredslun d@ gm ail.com

3. *

K aren M argrethe H ave (G rue-Sørensen)
Syrenvej 6
8500 Grenå
8 6 3 2 5 8 5 8 /2 1 3 3 3 3 3 9
k. have@ stofanet.dk

4.

S v en d H a a h r
overlæge
Å husevej 56, H øgild
7470 K a r u p J
29449019/^86882996

1.

N iels Biering
O plysn in ger savn es
KiliR

2.

K nud H ansen
Dag H am m erskjolds A lle 27, 3.tv.
2100K øbenhavn Ø
24272749

3. *

H enning Steen Heide-Jørgensen
G adevang 32
2800 Lyngby
45883265
hhj@ viscum .dk

4. *

A ase K vistgaard K alleh ave (Jacobsen)
L æ rer
L u n din sgad e 13 1. tv.
8 0 0 0 Å r h u sC
50918240
aase. kallehave@ gm ail .com

Kenya
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7.
6520 Toftlund
74831884

Betty O lsen (Hansen)
Sandbjergvej 42
6760 Ribe
75443274

wehner@postl2.tele.dk
6. *

7.

Fredi Von E ssen M uller
R osen dalsgad e 11, l.th .
2100 K øbenhavn 0
35382878
von essen m uller@ gm ail.com
*

Bjarne S ch ou H ansen
Ø ster V edstedvej 71
6760 Ribe
75421210

7451 S u n d s
40582288
p -n issen@ post7.tele.dk
8. *

9.

Brita M um m (Helsinghoff)
S k jold evæ n get 26
6500 Vojens
74540053

10 .

Dagny A n dersen (Jensen)
T h orm odsvej 15
7760 H urup, Thy
97951755
ravnsbaek@ m ail.tele.dk

P au l Vig N issen

L isbeth B æ k (Olesen)
6715 E sbjerg N.
7 5 4 5 4 7 1 1 /2 0 6 7 4 0 9 8

E lla Ju liu s (Jessen)
G ravsgade 38
6760 Ribe
30425171
hejulius@ stofanet.dk

2720 V anløse
3 8 7 1 2 9 6 1 /2 6 6 5 9 4 8 8
henning. paaske@ y ah o o .dk
10.

Jørgen Erik Jørgensen
St. K lit 55, R indby Strand
6720 Fanø
7 5 1 6 1 0 9 5 /2 0 8 3 3 0 9 8

M orten C halm er R asm u ssen
F æ lleslyk k ev ej 25
6100 H aderslev
74529377 / 28931008

13.

E lse Rettm er (Kofoed)

S ø b ak k evejll.Slu k efter

5 2 1 0 O d e n se N V
65942011
ere@ nypost.dk
14.

R eaH ster 1962

Vibeke K opécek
K orn vang 25
6520 Toftlund
74830533
vib@ toftlund.net
R an dy Jo n assen (Lorenzen)
K ongevejen 301, A rnum
6510 Gram
4 0 3 3 8 1 6 1 /3 6 9 3 0 4 7 0
rah@ dbm ail.dk

7400 H erning
97268425 /4 0 5 2 9 6 9 5
A n dreas C hristen sen
It-adm inistrator
M arslevvej 59, 2.tv.
5700 Sven dborg
6 2 2 2 3 6 7 2 /2 6 7 4 5 5 9 7
andreas@ nakkeboelle.dk

16.

Jette B ram sen Jensen (N ielsen)
S n ep pevæ n get 1
6760 Ribe

17.
D-17328 Shirkow

Kurt F erslev

Tyskland
00493975161905

4623 L ille Sken sved
56861380
kf@ dyppel.dk
Inger-Marie T h ø stesen (Foss)
G yvelparken 42
6760 Ribe
75421643

18.

L isa H augen (Peters)
Ø nsker ikke adressen oplyst

19.

Erik Petersen
K ærvej 6, S ku dstrup
6630 Rødding
74848897

20.
S olh o lm 10

2820 Gentofte
^
39681140 / 36720050
per@ sleim ann.dk

23629064
21.

A d olp h svej 59, 2.th.
2820 Gentofte
3 9 7 5 1 2 1 1 /4 0 3 4 6 4 3 2
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H enning Sch nor
K løverm arken 5
6771 G redstedbro
75431510
henningschnor@ stofanet.dk

L o u is P ios G ade 25, 3.th.
2450 K øbenhavn SV

9900 F rederikshavn
98438098
erso@ frederikshavn.dk
23. * Inger M arie Sch jernin g (Sørensen)
Jacob A. R iis Vej 11
6760 Ribe
75425565
ingerschjerning@ stofanet.dk
24.

Harry Thude
Rugtoften 64, Skodborg
6630 R ødding
22780171

25.

E llen Toft E hlers (Toft)
9541 S u ld ru p
9 8 3 7 9 2 1 1 /6 1 4 1 9 2 8 6

11.

Karen Fog O lw ig (Pedersen)
Skt. P eders Stræ de 26A, 4.th.
1453 K øbenhavn K
33114447

12.

N iels Svith
Bjerring Byvej 19
8850 Bjerringoro
86680092
nielssvith@ m ail.dk

13.

K irsten H offm ann (Sørensen)
Joachim Fried rich S trasse 53, D
D-10711 Berlin
Tyskland

14.

E llen W ind
Ladefogedvej 130
8200 Å rhus N
30294531

M arianne A n dersen , M orten Eriksen, A n na Bram 
m ing N ørgaard (Jensen) og Per M øller er afgået ved
døden.
K ontaktperson: K nud Erik Brøckm ann (1)

S tu d e n te r lH 67sb

4 5 -å rs ju b ilæ u m
S tu d e n ie r 1 9 6 7 sa

Vald. Sejrs A llé 4
6760 Ribe
75422404

8920 R an ders hiv'
86418329

2.

6510 Gram
74822761
rubenm andrella@ hotm ail.com

1363 K øbenhavn K
49750149

3. *

5.

6. *

John C hristian Dehn
B ox 19
6630 R ødding
74841425
john.dehn@ m ail.tele.dk

4. *

6520 Toftlund
74830021
peter-heve@ post.tele.dk

Egon H asselgreen
V andvæ rksvej 7, H ornum
9600 Års
98661486
hasselgreen@ gm ail.com

5. *

H ans Jørgen Jep sen K olm os
Professor
Carl Baggers A lle 2A
5250 O dense SV
40754626
h.j.kolm os@ dadlnet.dk

6. *

G unda Irena B oy sen (Pedersen)
Læ gesekretæ r
Parkovsvej 38
2820 Gentofte
39654027
gb@ hlgroup.dk

7.

H anne Bach
Skolein spek tør
Hvf. Frederikshøj 151
2450 K øbenhavn SV
36171444
hannebach@ fhj orth. dk

E llen M. Jørgensen

H ans K ildem oes
G røfthøjparken 164, 5-60
8260 Viby J
86281982
B ellevuvej 20
5700 Svendborg
62228234

9.

Betty F ievé (Knudsen)

Musiklærer

3100 H ornbæk
49701476
eh-kj@stofanet. dk
7.

Birgitte Krom ann H ansen
7500 H olstebro
97421508
chr.riis.christensen@ gm ail.com

7100 Vejle 0
75815554
4.

Edna Mandrella (Dahl)
Fysioterapeut
Kirkebjerg vej 21

U lla From ont (Puggaard Larsen)
K øbenhavn
ufrom ont@ hotm ai 1.com
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8.

Ove Raskm ark
S k u esp ille r
H a u g e su n d v e jl5
8200 Å rhus N
86169703

9.

M arianne H ald A n dersen
Tandlæ ge
N ørregade 28, 2
6600 Vejen
75360797
m arianneh@ vejenkom m une.dk

10.

P iaB ra n d (V itte n )

8.

H øjgårdstoften 302
2630 Tåstrup
4 3 5 2 6 4 7 6 /3 0 1 3 6 4 7 6
christian@ kaasen.dk
10. * Kurt M ehlsen
T væ rm arks vej 46
2860 Søborg
39671449 /4 0 3 8 6 4 9 3
kurt.m ehlsen@ post.tele. dk

Strandlystvej 22
3100 H ornbæk
39651003

11. * N iels W oetm ann N ielsen
H egnsvej 73
2850 N æ rum
39294024 / 30574490
nim e@ c.dk

11. * K atja F ox (Østrup)
Institutleder
B alsh avevej 66, Ndr. R an dlev
8300 O dder
86541030
institute@ m a-uri.org
12.

S o lv e jA a g a a rd
P sykolog
P ræ stegaardsvej 5, Ø ster Lindet
6630 R ødding
74846272
aagaard-larsen@ psykologerne.nu

K ontaktperson: Birgitte K rom an H ansen (3)

S tu d e n te r 1 9 6 7 m fx
Bent Seid e lin (Bruhn)
O plysn in ger sav n es

2.

Steffen Ledet C hristian sen

12.

K jeld Pedersen
Cedervangen 60
3450 A llerød
48171712 / 21767427
kjeld.pedersen @ m ail.tele.dk

13.

M aren D alsgaard (Pedersen)
A venida E stacion , L un a Park 8
12598 P en iscolo
Span ien
9 6 4 4 8 0 0 4 5 /2 1 7 9 8 7 3 2

14. * Jørgen W ilhjelm Raskm ark
W ibrandtsvej 34
2300 K øbenhavn S
32590802 /4 0 5 8 2 0 3 9
jorgen@ raskm ark.dk

Birtha Je p se n er afgået ved døden.

1.

Sv en d A age Jepsen
Tybrindvej 16, H usby
5592 Ejby
64781114

15.

8 2 1 0 ^ rh u sV
86102089

N iels T h yssen
Biolog
Bøgevang 8, Buresø
3550 Slan gerup
47334171
nth@ os.dk

Erik S an d er P edersen er afgået ved døden.
K ontaktperson: Bjarne K jem s (7)

8600 Silkeborg
20412613
christiane@ peterslyst. dk
4. *

Inger B a lsle v C lau sen (Edelberg)
A .F .K r ie g e r s v e j5 E
2100 K øbenhavn 0
35264428 /4 0 4 1 2 5 4 1

5. *

L ars Zeuthen Engraf
Barsøvej 126, Løjt Kirkeby
6200 Åbenrå
74617808 / 21687178

S tu d e n te r 1967m fy
1.

K lau s Bjerre
N o rsg aae 19
8000 Å rh u sC
86194870
klaus.bjerrel@ sk olek om .d k

2.

Per J.D. Boesen
M ejlgade 50, 3.th.
8000 Å rh u sC
86197391
perj dboesen@ dadlnet. dk

3.

U lfln gw ersen
An der H alde 8B
D-87487 W iggensbach
Tyskland
0049837097554
uhi@ delphin-tours.de

4.

O lu f Jep sen
O plysn in ger savn es

2791 Dragør
4 8 4 1 5 1 8 3 /3 0 2 9 9 8 8 3
christian .han sen @ w ebspeed.dk
7.

*

Bjarne K jem s (Jakobsen)
C ivilingeniør
Frem tidsvej 5
4600 Køge
5 6 6 6 3 2 0 8 /2 2 8 2 0 3 5 7
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5. *

6.

K nu d V. L assen
S t.St.B lich ersvej 4
8660 Skanderborg
86521787
knudlassen@ hotm ail.com

Å gæ rdet 36, Tved
6000 K olding
75533417
rip en sisl950@ gm ail.com

Søren Th erk ild sen
R eersøgade 8B 2. Dør 2
2100 K øbenhavn 0
27992740

8.

Pernille H ow itz er afgået ved døden.

Toftegade 1
4000 R oskilde
46327512
8.

L e if Vesterlund
Præ steskovvej 1
5672 Nørre Broby
62631104

K ontaktperson: Ole Beck (1)

4 0 -å rs ju b ilæ u m

Finn V esterlund
S te v n esk o w e j 8
5700 Svendborg
62222014

S tu d e n te r 1 9 7 2 sa
1.

A n na H elvig Brandt
P æ dagog
Egevæ nget 49
8382 H innerup
28184657
helvigb@ yahoo.dk

2.

Lykke Christensen
Advokat
Drengstedvej 4
6780 Skæ rbæ k
73754188

6100 H aderslev
74530013

K ontaktpersoner: K n u d V. L assen (5) og Per VejrupH ansen (7)

Erik Fogtm ann
R edaktionschef
H ans R osteårdsvej 15
3050 H um lebæ k
4 9 1 9 4 3 9 0 /4 0 3 5 3 0 9 4
erik. fogtm ann@ m ail. dk

R e a liste r 1967
1. *

Ole Beck
Frim enigh ed sp ræ st
Træ ngstrupvej 99
9541 S u ld ru p
98653230
ole@ becks.dk

2. *

H ans N. Brun sgård
Gårdejer
Varm ingvej 17, Varming
6760 Ribe
75441272

3.

Jen s Esbjerg
G rønnegade 7D
6580 Vam drup
75582875

4. *

Souschef
R åd h u sstræ d e 8, 4.
1466 K øbenhavn K
21904436
5.

3050 H um lebæ k
4 9 1 6 0 1 8 4 /4 9 1 6 0 1 8 2

6760 Ribe ^
30425408
sem ikoop@ stofanet. dk
6.

A strid Fribo

R ita A n ita R indsborg (Kristensen)
Socialrådgiver
Engbjergvej 85, Engbjerg
7620 Lem vig
9 7 8 3 6 6 4 5 /6 1 1 1 2 6 8 1
rindsborg@ gm ail.com
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Birgitte B urgw ald (Højlund)
Bibliotekar
Fuglebakkevej 14
6100 H aderslev
7 4 5 3 1 8 9 9 /2 0 4 0 1 8 4 5

6. *

G erda G adegaard M elchiorsen (Jensen)
Sogn ep ræ st
Tårnve) 1
6520 Toftlund
7 4 8 3 1 4 4 3 /2 1 6 9 5 8 8 5
ggm@ km .dk

17.

7.

R agnhild Kjær
G ym n asielæ rer
Ole R øm ers G ade 1 ,1 .
8000 A arhus C
22953820
rk@ paderup-gym .dk

18. * A n n alise Larsen (Søndergaard)
S ko leled er
Su n d g ad e 56B st.th.
6400 Sønderborg
29417499
ann alise.larsen 4@ gm ail.com

8.

E lin L assen
O versæ tter
18, Rue de la G arderie
F-78620 L'Etang la Ville

19. * Lisbeth W arming
Lærer
L æ borg Kirkevej 11
6600 Vejen
40738171
l.w arm ing@ pc.dk

0033677695065

20.
9. *

S tig Lem brecht M adsen
A rbejdsfysiolog
Frederiksbergvej 31
4180 Sorø
61776477
lem brechtm adsen@ stofanet.dk

10.

Lone L ind equist
Forstander
V inkelager 5, Ørting
8300 O dder
21604098
lone@ bhs.dk

11.

21.

K ontaktperson: G erda G adegaard M elchiorsen (6)

S tu d e n te r 1 972sb

H elene Ottesen
B u sin es analyst
Store Valby vej 27 M , H im m elev
4000 R oskilde
29234507
hottesen@ csc.com

1.

Anette A agaard A n dersen
K orsbrødregade 5
6760 Ribe
72663043
anette.aagaard.andersen@ skolekom .dk

2.

Britta Edelberg
7100 Vejle

^^

Engdraget 65, Ø ster V edsted
6760 Ribe
75423901
m eier.carlsen@ dlgm ail.dk

14. * Birgitte Cathrine Sch m id t
Lærer
Rylen 54
6270 Tønder
29806270
birgitte_schm idt@ hotm ail.com
E lse M arie P edersen (Schm idt)

Lærer

4.

E lse A n dersen (Hansen)
Tvæ rsigvej 36
6740 Bram m ing
75172369
hca@ w ebspeed.dk

5.

Eva L ind sk ov (Jørgensen)

Cand.phil.

Ege A lle 46
6710 Esbjerg V
7 515 6 M 8 / 61168682
16.

S u san n e Ø strup

Sv en Bitsch-Larsen er afgået ved døden.

Inge Søren sen (Nørgaard)

13. * M arianne Nørby N ielsen (Pedersen)
Free-lance it-support/kun sthån dvæ rker
Strandvej 82
5700 Svendborg
29271953
m ariann e.lars.nielsen@ gm ail.com

15.

N icolaj W inther-Nielsen
Lektor, teol.dr.
F red erik sborgvej205 B
2400 K øbehavn NV
3 9 6 9 7 9 2 9 /5 1 3 4 7 9 2 9
nw n@ dbi.edu

Bakken 21, Ulbjerg
8832 S kals
8 6 6 9 5 4 5 6 /6 1 7 5 2 6 9 0

M jølsvej 32
6230 Rødekro
74693339 / 29923739
inge@nethber. dk
12.

Trine S ick
K om m .rådg., cand.ling.m erc.
K astanievej 12
1876 F rederiksberg C
51516267
trine@ trinesick. dk

Solbæ rvej 6
8920 R anders NV
4 0 4 6 8 1 0 6 /8 6 4 0 1 0 7 9
lin dskov@ rds.dk

A g n ete S elv e jer
Centerleder
V æverholm 27
2970 H ørsholm
61319608
agse@ hillerod.dk

6. *

70

Inga K nu dsen L au sen (Hathaway)
R euterw eide 16
D-24808 Jevenstedt
Tyskland
494337538
ingalausen@ gm x.de

S tu d e n te r 197 2 m a
7550 Sørvacl
97438559
else.boeegh.dk
8. *

Inge A bildtrup
S tad io n A lle 33, l.th .
8000 A arhus C
20678997
in ge.abildtrup@ skolekom .dk

2.

Dorte K jem s A n dersen (Albrechtsen)
M agnoliavej 17
7 7 0 0 T h iste d
20729232

&

C a rlC h r.H a n se n
L æ rk ev e j9
8660 Skanderborg
8 6 5 2 4 1 0 2 /2 9 8 2 4 1 0 2
carlchansen@ ohr. dk

Tove M ich aelsen
8320 M årslet
72223757
tom ic@ live.dk

9. *

1. *

Birgit A. N ielsen
L æ ssø e g ad e 9 3 ,1 .
5 2 3 0 O d e n se M
66125278

4.
GL-3911 Sisim u t

5250 O dense SV
3 0 1 3 2 4 5 6 /3 0 1 3 8 2 1 7

Grønland
jettelOO@yahoo.dk
11.

K arin N ielsen
B ak k av e ie n 4
N -3579 Torpo
Norge
4732083204
niekar@ hotm ail.com

12.

Finn O kholm
Blekingevej 9
5300 M iddelfart
64412918
gokholm @ gm ail.com

13.

M argrethe W estm ark (Kirkeskov Olsen)

Skovvæ nget 14
6440 Augustenborg
7 4 4 7 1 2 3 9 /3 0 1 1 0 5 1 2
hans.lauesen@ skolekom .dk

2000 Frederiksberg
20120422
m w e@ hillerod. dk
14.

H ans-C hristian Pedersen
Tolstrupvej 66
4330 H valsø
21227779

15.

H annah R osen dahl
O verm arken 117
6670 H olsted
64473600

16.

6. *

Bent Lau rid sen
Lærer
K ogsvej 66, H aved
6780 Skæ rbæ k
7 4 7 5 3 5 7 4 /3 0 2 3 5 7 4 5
bentlauridsen@ bbsyd.dk

7.

A nne M arie Lun dsager
N ygade 38
3720 Åkirkeby
5 6 9 7 1 0 2 7 /3 0 6 8 1 7 5 4

8.

G urli Jacobsen (Nielsen)
H o v e d v e je n l4 6 ,3 .E
2600 G lostrup
43431977

6760 R il)e^ *
75445940
obeling@ gm ail.com
10. * Jann ick B. Pedersen
4000 R oskilde
46321220
jbp@ fcna.dk

S ø s (Ingelise) Tullin
11.
6800 Varcle
60876708

18.

Edith H juler

Jette W olthers
E g e a llé l2 8
8766 Nr Sn ede
75771646
jette.w olthers@ skolekom .dk

K nud R osen stand
Broager 16, 0 . V edsted
6760 Ribe
24801574
knud.rosenstand@ skolekom .dk

12. * H enning H ygum Sch m id t
R anderup 35
6261 Bredebro
74716540
13. * H ans Otto Søren sen
U llerupvej 91
6780 Skæ rb æ k
7 3 7 5 0 8 7 4 /2 1 9 0 2 2 2 4

H ans la Cour A n dersen , M ette B lad t H ansen, Birte
Jep sen , S u saim e Bech N ygaard og M arianne R iis Pe-

8 9 6 lA llin g å b r o
40865275
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15.

K aren A n na Bach P edersen (Thom sen)
L æ rer
A lm stokvej 20
7190 B illun d
61783381
karenbachpedersen@ hotm ail.com

12.

13. * Karen S øren sen (M ikkelsen)
V e ste rb æ k v e j6 9 ,S ig
6800 Varde
kssport@ m ail.dk

K ontaktpersoner: H ans L au esen (5) og Carl Chr.
H ansen (3)

14. * H anne K jæ r F len sborg (N ielsen)
K aløvej 26, Eskerod
8543 H ornslet

S tu d e n te r 1972m t)
1. *

15. * Preben H ardy N ielsen
N ø rretoft8
6760 Ribe

Børge Birk
Enebjerg 5
6400 Sønderborg
74434041
Birk.6400@ tdcadsl.dk

2. *

Inger M argrethe A n dersen (Bom berg)
N ørrevang 2
6780 S kæ rb æ k
Ingseandersen@ m ail.dk

3. *

W erner Burgw ald
F uglebakke vej 14
6100 H aderslev
74531899
w b@ hhs.dk

4. *

Carsten Colfach

16. * Lorentz K orsgaard (Petersen)
A m selw eg 9
D-24376 K appeln
Tyskland
lorentz@ korsgaard.de
17. * Peter Seeberg
Krøyer K ielbergs Vej 7 b, st. th
8660 Skanderborg
2141 7954
pse@h-uit.dk
18. * Søren Seeberg Søren sen
T elem ark en 4
8 2 0 0 Å r h u sN
soren.sorensen@ skolekom .dk

Kongebakken 20, 1. tv.
4000 R oskilde
4 6 3 2 4 8 6 2 /4 0 2 6 2 0 7 3
cc@ lsb.dk
5. *

6. *

7. *

8.

9. *

19. * Peter Vad
6760 Ribe
epvad@ yahoo.dk

Bent G yldenh of
E ngsig 10
6200 Åbenrå
74629385
gyldenhof@ dadlnet.dk

K ontaktperson: A n ders Jørgen sen (10)

R e a liste r 1972

H anne Dam gaard P o ulsen (Hansen)
K ornm arken 85
8800 Viborg
hdp@ agrsci.dk
L e if B lock Jacobsen
K astan jegade 5
8200 Å r h u sN
86163856
A xel G adegaard (Jensen)
B yen s M ose 7
4400 K alundborg
5 9 5 0 3 0 0 2 /2 0 1 3 6 7 5 9
axel.g@ plakaten.dk

1.

N ils L a Cour (A ndersen)
Ø sterlågen 11
2700 Brønshøj
20458760
nils@ nilslacour.dk

2.

Jen s Beck
N atskyggevej 2
8920 R anders NV
86417535
jens.beck@ w ebspeed.com

3.

K irsten D ons Christensen
K lostergade 1
6760 Ribe
75424062
kirsten.dons@ skolekom .dk

4.

Peter H ansen
Vænget 33
6618 Arre
7 5 1 9 2 2 1 7 /7 5 1 9 2 0 6 9
ph@ dana-kontorm iljoe.dk

5.

M ich ael Jessen

C onja Jensen
6630 R ødding
23363568
conja@ rnet.dk

10. * Anders Jørgensen

11.

K arl Lund
P ræ stegårdsvej 15
6823 A nsager
klu@ km .dk

K løverm arken 6
6683 F øvling
75398389
jorgensen-a-fovling@ post.tele.dk
K arin Laut
P ræ stegade 27
6760 Ribe
75424035

6760 Ribe
75443254
m ichael.jessen @ skolekom .dk
6.

karin.laut@fc.sdbs.dk
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A nne M arie Bjerg B eck Lind
Barrvågen 5
S-74340 Storvreta
Sverige
+ 4 6 18366616 /+ 4 6 7 0 4 2 5 4 2 5 3

7.

A rne N ielsen
GI K oldingvej 8
6760 Ribe
75424751
info@ asgaardribe.dk

2.

Pia C hristiansen
Å m o sev e j2 8
4450 Jyderup
59272562
tristan@ p.c.dk

8.

M a iN ie lse n
Å d alsp arken 29
6710 Esbjerg
75159011
post@ m ai-nielsen. dk

3. *

L isa Falk
K yshøj 27, H øruphav
6470 S y d als
23462202
lisa.falk@ hotm ail.com

9 .*

Jytte O lesen

4. *

Søren Peter F oldberg
Station svej 34 A, H olm e-O lstrup
4684 H olm egaard
5 5 5 3 0 3 2 3 /5 1 2 3 5 6 8 2
foldbirk@ privat.dk

5.

M inna Christine Tornøe Forchham m er
Virupvej 46 E
8530 H jortshøj
8 6 2 2 7 0 1 0 /6 1 4 6 8 6 3 1
m inna.forchham m er@ skolekom .dk

6.

K irsten E lisab eth Grønne
H øjvangshaven 60
6700 Esbjerg
24478999
keg@ lite.dk

6760 R i b e ^
75421217
jholesen@ stofanet.dk
10. * Bente R osen stand
G røndalsvej 68, st
2000 Frederiksberg
3 8 1 9 5 1 5 6 /6 0 9 4 8 8 0 0
ddlhhj@ get2net.dk

3 5 -års ju b ilæ u m
! S tu d e n te r 1 9 7 7 a
1.

Hl

Si^ne H ansen

Inger Grethe Bjerrum
Stu rsbølvej 10
6560 Som m ersted
7 4 8 4 6 4 8 3 /2 7 1 8 4 1 9 2
sm ukkegrethe@ hotm ail.com

8300 O dder*'
40925803

Restaurant Sttifutruieu
v/Rinda Kiausen
Skibbroen 13 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 09 46 - Fax 75 4 ! 04 31
www.saeihunden.dk - saeihunden@stofanet.dk
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8.

Benedikte H avgaard E de (R asm ussen)
Vester A lle 27, A ssen toft
8960 R an ders SØ
86198990 / 28198992
bhavgaardede@ hotm ail.com

9.

Søren H olm
K ertem indevej 27
5540 U llerslev
65351054
sholm @ m e.com

10.

L ars Reno Jacobsen
G øngehus vej 256
2970 H ørsholm
51408350
larsram bo@ hotm ail.com

Ved Eltham 3, 3. th
2900 H ellerup
3 9 2 0 5 1 3 6 /2 5 8 8 2 5 0 7
m ettethorsen@ w ebspeed.dk
E lise Jen sen D all er afgået ved døden.

S tu d e n te r 1977b
1.

E lisabeth A gerbæk
H elgavei 19
5230 O a e n se M
6 6 1 4 9 4 5 2 /4 0 2 9 7 0 1 5
ela@ sde.dk

2.

K aren A gerbæk
Ørnfeltvej 3, 3.tv.
5230 O d e n se M
6 6 1 7 7 3 8 9 /5 1 8 0 7 3 8 9
agerbaek@ w ebspeed.dk

3.

E va H olm A n dersen (A ndersen)
Fæ lleslyk k evej 26
6100 H aderslev
74532143

13. * Bente L u k assen (Lorensen)
Jasm in park en 23
6760 Ribe
75424238
lukassen@ stofanet. dk

4.

Elin Beier
S kovlun dgård svej 116
8260 Viby J.
53232418
elin.beier@ gam m elgaardsskolen.dk

14.

Inge N issen
S k olesti 1, N ordby
6720 Fanø
61689593
inge.nissen@ skolekom .dk

5.

Peter Berke
Chr. K o id s Vej 39
8660 Skanderborg
30685148
peter.berke@ m ail.dk

15.

Birgitte Bu rich (Overballe)
Ry es M øllevej 10
6100 H aderslev
74525231
birgitte@ burich.dk

6.

F rid a C aroline S. H am ann (Christensen)
H errestedgade 9
6520 Toftlund
29876171
frida.ham ann@ nordea.dk

16.

Inge Pedersen
L u n d e v e j8
8800 Viborg
86622576
ipsparring@ hotm ail.com

7.

Dorte Finn em ann (Christiansen)
D alstrøget 58
4340 Tølløse
27512432 / 30554517 ^

8. *

K arin F ølster Sloth u u s (Følster)
Bakkevæ nget 35
6520 Toftlund
74832813 / 22370942
K arin.s@ toftlund.net

18. * D inna G raulun d Jørgensen (R asm ussen)
B angs Boder 4
5000 O dense C
6 4 8 6 1 4 1 9 / 20270419
dij@ km .dk

9. *

M onika H oeck Petersen (Hoeck)
N edergaden 4, M jang
6470 S y d a ls
7 4 4 1 6 3 0 2 /5 1 2 9 4 3 6 8
petersen.per@ get2net.dk

19. * Gitte S an d N ico lajsen (Sand)

10. * U lla H eln æ s Jakobsen
P ræ steløkke 9
6630 R ødding
23809341
uj@ ecco.com

11. * A n na M agrethe Jakobsen
F ysioterapeut
2820 Gentofte
3 9 6 8 3 2 2 0 /2 7 2 9 3 4 4 5
anm aj a@ fasttvnet.dk
12. * K irstin e Frank Jensen
Stift fu ldm æ gtig
H ans Jacobs Vej 55
6760 Ribe
20621758
k.f.j@ m ail.dk

17. * Lene Jacobsen (Petersen)
6630 R ødding
74842047
leneblock@ hotm ail.com

6771 G redstedbro
7 5 4 3 1 7 9 6 /2 3 4 6 9 4 6 4
gilaisen @ stofan et.dk
20. * Peter K jæ r Sch m id t
Strandvejen 7
4733 Tappernøje
55965946^/ 2 M 4 5 9 4 6

11.
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S u sa n n e je n se n
G esingvej 18
6780 Skæ rb æ k
74752496

12.

13.

S tu d e n te r 1977x

C hristian Ju u l Jessen
General B ah n son s Vej 9, l.tv.
2000 Frederiksberg
20953698
jessenchristian@ h otm ail.com
Hanne G yde Pitters (Jørgensen)
Bryeeervaneen 13
7120 Vejle 0
7 5 8 1 4 5 5 6 /2 6 6 0 2 6 0 6

1.

Lars Liith A n dersson
H olm 43, 2., H olm hof
D-24937 Flen sburg
Tyskland
60846630
la@ vucsyd.dk

2. *

K arl Johan Ben dorff
Jedsted M øllevej 8
6771 G redstedbro
7 5 4 3 1 6 2 9 /4 1 3 1 5 2 6 2

5220 O dense SØ
65931414
kleim inger@ m ail.dk
15.

17.

18.

1264 K øbenhavn K
40700465

L one Rigm or K jæ r Larsen
5 Tunstall R oad
S carsd ale NY 10583
U SA ^
^
^

4. *

Ellebrinken 89A
8520 Lystrup
28430367
K lavs@ lindequist. dk

A nette Bruun
K unneruphøj 34, Kolt
8361 H asselager
8 6 2 8 0 3 1 5 /5 1 5 7 5 1 9 4
ac@ac-annoncer. dk

5.

K irsten Bruun N ielsen
Brushøj vej 2, Kvottrup
8471 Sabro
2 3 2 4 3 5 1 2 /2 5 4 7 4 6 4 4
kirstenbn@ hotm ail.com

Gitte C lausen
E ngled det 5
8320 M årslet
8 6 9 2 8 3 8 9 /2 1 1 9 3 8 3 6
gitte_clausen@ skolecom .dk

6.

Vagn Bruun Petersen
13, Elean or C lose, L ew es
B N 71 D D
England
00447548985946^

M arie Johann e Hjuler
M enesvej 4
5672 Broby
62633906

7.

E lse B ollerup Høgh (Rix)
Gytjevej 68
6960 H vide San de
97312497

Skolegade 16
6780 Skæ rb æ k
51464482
skbyggecenter@ petersen.m ail. dk
20.

8541 Skød stru p
86993808
b o .b j erre.j akobsen@ p ost. tele.dk

Lone Svith
9.

T h orkild Jakobsen
Sem in arievej 92
6760 Ribe
75411728

10.

T h orkild R eikjæ r Larsen
R osen væ n gets A lle 59
6700 Esbjerg
75128474

8 0 0 0 Å A u sC
86126676 / 51512032
21. * E llen Tryk
Solbakken 19
6100 H aderslev
7 4 5 3 0 9 8 8 /3 0 6 1 4 9 8 8

KO UV i G
RESTAURANT & CAFÉ
75

Tif: 7541 0488 - Fax: 7541 0483

11.

H enrik M ørk
V esteriøkken 9
5700 Svendborg
63210115
henrik@ dellefryd.dk

12.

P aul R oland Reim er
V esteriøkken 9
5700 Svendborg
64762226
reim er@ fam ilie.tele.dk

13.

H enri Rix
B redgade 8, le j.201
6000 K olding
2 2 6 7 6 8 1 5 /2 3 3 3 8 8 4 5
henri.rix@ hotm ail.com

14. * Lone Skriver K lenø (Skriver)
N ørregårds vej 63
2610 Rødovre
36708058 / 40796163
k lenoe@ m ail.tdcadsl.dk
15.

16.

H elene M argrethe Terkelsen
H øjager 56
8530 Hjortshøj
86228919
lene@ tiscali.dk

L ise Ø llg aa rd
N o r d r u p v e jl0 4
4100 R ingsted
57644024 /4 0 1 5 4 0 2 4
liseoellgaard@ hotm ail.com

K nud A bildtrup
A lk e n v e il6 1
8600 Silkeborg
86577276

4.

Peder Buck
S o p h u s B au d itz Vej 28
8230 Å by høj
86577276

5. *

L one H erbst N ørgaard (Hansen)
E lboparken 30, Pjedsted
7000 F redericia
28569830
lone.norgaard@ nordea.com

K jeld Erik K jeldsen
Direktør, cand mere
M ågevej 23
8240 R isskov
21750085
k jeldkjeldsen @ w ebspeed.dk

9. *

Preben M arius K nu dsen
Ingeniør
D am gade 72A, 1.
6400 Sønderborg
61301958

10.

Jørn M athiesen
Ø nsker ikke ad ressen op lyst

11.

Inga Filtenborg (N ielsen)
S k o v d al A dserbølvej 13
6650 Brørup
23809013

12.

Bolette O kholm -H ansen
V erm undsgade 15
8 2 6 0 V ib y J
86116606

13.

H ans Pitters
Bryggervangen 13
7120 Vejle Øst
20832656
hp@ bygdata.dk

17.

C hristian Bjerre
Solbrink en 3
7480 Vildbjerg
97132180
cbj@ blaakors.dk
K rista Bjerrum
M idtgårdsvej 8
6683 F øvling

8.

16. * H elle B rodersen (Skriver)
U lrik salle 53
6270 Tønder
74725095

S tu d e n te r 19 7 7 y

3.

M ai-Britt K eller
N issu m sg ad e 3
6780 Skæ rb æ k
74752742

15. * K aren Skjødt
G auerslu nd Skovvej 116
7080 Børkop
75861922 / 61665484

K ontaktperson: K arl Johan B en do rff (2)

2.

7.

14. * Torben S ch ultz
Å k æ r e t 7 ,3 .s a l,3
7100 Vejle
23302369
schultz007@ live.dk

Solveigh F alk enløve P aahus (Erichsen) er afgået
døden.

1.

Ole N ordah l Jensen
P ræ stem arken 1
8752 Østbirk
75780329

PrebenKnudsen@post.cybercity.dk

K arin Jen sen (Sørensen)
Ottersbølvej 6
6780 Skæ rb æ k
2 9 9 3 2 3 5 8 /7 4 7 5 2 3 5 8
kaot@ m ail.tele.dk

17. * Inga Terkelsen
H am m ershusvej 56, 4. th.
8 2 1 0 Å r h u sV
86983326
18.

6. *

N in aT e lle r
G lente vej 63
6760 Ribe
75420691

18. * C hristian Juh l T h yssen
Lyngholm park 71
3520 Farum
44990348
19. * Søren Peter V illadsen
H øjløkkevej 46, Linnet
7100 Vejle
40194771
villadsen @ m ail.m ira.dk
20.

Ole W ind
K jæ rgårdsvej 26
6740 Bram m ing
75172780

K ontaktperson: C hristian Bjerre (2)
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30-års jubilæum

14.

Ingelise S im ested (M ikkelsen)
N ørregade 78
6600 Vejen
75364952
in gelise.sim ested@ get2net.dk

15.

A n na M arie ("M ie") N ielsen
R ebbøl vej 28
6392 B olderslev
22375398
theo. devos@ adr. dk

S tu d e n te r 1 9 8 2 a
1.

2. *

3.

4. *

5.

6. *

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

H elene A. Juel (Andersen)
V.Vedsted Byvej 49
6760 Ribe
helene.juel@ psyk.regionsyddan m ark.dk
A nn Fenger Benw ell
G alionsvej 12, st. tv.
1437 K øbenhavn K
32953560
ann.benw ell@ gm ail.com

16. * San n e From berg K iehn (Nielsen)
B a rsø v e j5
7000 F redericia
75933672
safki@ dongenergy. dk

Bente Breum
A lleen 3
6520 Toftlund
73830033
bente.breum @ skolekom .dk

17.

Vibeke M adsen Green
K ernevej 31
6940 Lem St
9 7 3 4 3 1 0 3 /2 1 1 5 0 3 7 8
vtgreen@ postl 1 .tele. dk

Dorte Gram Pedersen
G algetoften 55
6630 R ødding
30323722
dorthe.gram @ hotm ail.com

18. * Lene Floor K ousgaard (Pedersen)
F en n e v e j5
6270 Tønder
74726540 / 28920349
lenekousgaard@ yahoo.dk

Inger M arie A n dreasen (Hansen)
F re d e rik sb e rg g a d e l9
6670 H olsted
75393251
m ail@ h-m -andreasen.dk

19.

Lone R asm ussen-O tten (R asm ussen)
Selm sd o rp 28
D-23701 G ross M ein sd orf
Tyskland
00494521794764
loneo@ t-online.de

20.

Jette H erm ansen
H venekildeløkken 138, 1 -2
5240 O dense NØ
53571176
jettebj erreherm ansen@ gm ail.com

H enning Robert S ch u lz
H edegårdsvej 3
6760 Ribe
21218725

21.

L in d a Juu l Jørgensen
H o v g å rd sallé5 7
2680 So lrø d Strand
36789990
lba@ ium .dk

Gitte Trøst Søren sen
U n sgårdsgade 20, st.
5000 O dense C
27626777
gittetrost@ stofanet. dk

22.

H anne K lau sen
Å rh u sgade 29, 3. tv.
2100 K øbenhavn 0
5 0 1 1 5 9 3 0 /3 6 9 9 0 4 0 0
hanne.klausen@ hom e.se

Tove Bjørnbak Tygesen
Vester V edsted Byvej 49
6760 Ribe
76888000
tove-tygesen@ pri vat. dk

23.

Birgitte E lise Weltzer
Tryggevældevej 16a
2720 Vanløse
38742442
birgitteelise@ hotm ail.com

M artin Anker W iedem ann (Hansen)
K ongshøj A lle 12
5300 K ertem inde
65325063 / 20138291
m aw @ w i-wi.dk

L is K jæ r (K lausen Kjær)
Tranevej 71
8721 D augård
75896214
ls.hansen@ hafnet.dk

Kontaktpersoner: Lene F loor K ousgaard (18) og Ivan
K ousgaard (12)

M ichael K jæ rsgaard
Fruenshøj 2
8541 Skø d stru p
40941016
m k@ scs.dk

S tu d e n te r 1982b
1.

Vivi K jeld sen (Berg)
6630 R ødding
30740213

Ivan K ousgaard
Fennevej 5
6270 Tønder
7 4 7 2 6 5 4 0 /3 0 5 3 2 6 9 3
ifk@ post.tele.dk

2.

P oul C lausen K ru use
B akketoppen 13, Bellinge
5250 O dense SV
65963582

Flem m ing B u ndgaard Borring
N y lan d sallé 11
8700 H orsens
76258989

3.

Lone F alck H ansen
G esten K æ rvej 22, Engvang
6621 G esten
76972223
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4. *

5. *

H ans H olm
Østre Station svej 3, O llerup
5762 Vester Skerninge
62243903
dolm erholm @ yahoo.dk

Ruth B an k (Jacobsen)
O plysn in ger sav n es

7.

Agnete R aahauge (Krarup)
H ørup Bygade 12
6470 S y d als
20605676
araa@ km .dk

8. *

Hanne Lassen
B ordingsvej 9
6760 Ribe
28436198

9.

B od il F. H ejlsvig (Lauridsen)
B allek æ r 19
6880 Tarm
23744718

10.

U lla Lerche-T hom sen
H ans Jaco bs Vej 36
6760 Ribe
24816340

11.

Jakob Bo L in d eq u ist
M øgelm osevej 10
8 2 6 0 V ib y J
29729087

13.

14.

15.

16.

1.

C lau s Bonne Bohn
R esid en ce OCARINA,
351 Ch. Des B a sse s Breguires
F-06600 A ntibes

2.

Lene Ø vlisen Brun
D igtervæ nget 165
9550 M ariager
4 0 1 6 4 5 5 2 /6 0 6 5 4 4 8 6
lenebrun@ m ail.tele.dk

3.

Lone Ø vlisen Brun
N ørrevænget 166
8316 Tranberg J
28495736
lone-brun@ stofanet. dk

4.

K irsten Cordoba (Carstensen)
Birkevej 5
4270 Høng
58858085

5.

Lena K jem s (Christensen)
Vestre Stran d alle 68
8240 R isskov
51501092

6.

K arlG u sta v se n
So cialrådgiver
Lan gegade 5 5 ,1 .
5300 K ertem inde
61349037
kagukarl@ hotm ail.com

7.

A n na M argrethe Johansen (Hansen)

M ette Voigt (Ingvordsen)
K lostergaae 32
6760 Ribe
20698236
m ettevoigt@ hotm ail.com

6.

12.

S tu d e n te r 1982c

+33 4 9333 3407

L ise S a n d e r sO le se n
K astan ievej 8
4800 N ykøbing F
54826650

8. *

K lau sP e d e rse n
K løverb lad sgad e 6 st.
2500 Valby
21439777

Birthe P oulsen (Hansen)
Sø n d ergade 77
6500 Vojens
7 4 8 7 1 3 5 6 /2 8 7 3 8 2 1 8

9.

Lone A lsted G rejsen (A lsted Pedersen)
F årup vej 28
6760 Ribe
25337115

H enry K och H ansen
Engparken 95
6740 Bram m ing
75102271

10.

Gitte H enningsen
H erm elintoften 17
6760 Ribe
74753221

11.

Lone Ingvorsen
W ergelands A lle 11
2860 Søborg
39565243

6760 Rt^e
26518422 / 26531978

Lene Pihlkjæ r
S pik ergad e 22
6270 Tønder
87257004
lp@ toender-gym .dk
A nette S o lem (Thygesen)
K o n g e å d a l15
6 7 7 lG re d ste d b ro
20639027

17.

K athrine H alby Petersen (W estesen)
M ølleparken 15
7184 Vandel
22949540

18.

T h om as W ind

12. * John Krom ann
V irksom hedskonsulent
Sønderm arken 11
5580 Nørre Aaby
64481256
krom ann@ postlO .tele.dk
13.

3400 H illerød
fam .w ind@ get2net.dk

Bolette K æ stel
Egevej 21, Østerby
8305 S am sø
86593200

2700 Brøns&øj
3 8 2 8 9 9 8 8 /2 6 2 9 2 8 9 9

Anette N ielsen (Jensen) er afgået ved døden.
K ontaktperson: Mette Voigt (5)
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15.

S u san n e O m m anney (M athiesen)
V ille rsle w e j 87, G am m elby
7755 B ed sted, Thy
28124001
susanne.om m @ gm ail.com

16.

Tina Najbjerg
O plysn in ger sav n es
U SA

6.

M arianne D ollerup
Pæ dagog
F rejas A lle 10
6705 Esbjerg 0
7 5 4 7 0 1 9 0 /2 9 4 7 8 9 5 7
frejasallelO @ gm ail.com

7. *

C laus F eveile
A rkæ olog
K orsbrødregade 18
6760 Ribe
7 5 4 2 1 6 5 0 /5 0 5 0 4 4 8 3
feveile@ c.dk

8. *

Sven d Anker Fogh
D algårdsvej 143
6600 Vejen
7 5 3 6 6 3 1 1 /2 5 7 2 9 5 1 4
svend.anker.fogh@ get2net.dk

9.

Conni F rost W ang (Tjørnelund Frost)
Lergård 20
6200 Aabenraa
7 4 6 3 2 2 8 8 /2 8 5 6 2 0 8 7
cfw @ initzial.dk

10.

Bente L u n dsgaard

17. * A nne Røm er L un d (N issen)
G am m eltoftsgade 16, l.tv.
1355 K øbenhavn K
33131243

6000 K olding
23819320
19.

Lene R asm ussen
L un dgårdsvej 27
6760 Ribe
75420313

20. * Birthe Tranberg
Lektor
F in sen sv ej 17
6760 Ribe
7 5 4 1 0 3 5 8 /6 2 6 6 2 7 4 9
btra@ ucsyd.dk
21.

6683 F øvling
7 5 3 9 8 5 6 9 /3 0 5 0 3 3 8 6
bente.lundsgaard@ hotm ail.com

K im A askov
Set. Jørgensvej 3
47334339^

11. * Erik Q virin H ansen
Byløkken 18
8240 R isskov
8 6 2 1 7 9 2 0 /2 0 9 2 7 9 2 0
q@it.dk

^

12. * K im Toft H ansen
K øbstedvej 28, Tornby
9850 H irtshals
3 0 2 8 7 9 0 4 /3 0 2 8 9 7 7 9
kim _t_hansen@ yahoo.dk

S tu d e n te r 1 9 8 2 x
1. *

2.

3.

Per B u ndgaard Th ellersen (Andersen)
Projektleder, civ.ing.
A ak jæ rs A lle 26
2860 Søborg
3 9 6 ^ 5 9 6 / 40416303

13.

Conny Barsballe
M iljøtekniker
Solbakken 11
6510 Gram
20962497
cbb@ gram bynet.dk

14. * Gert H edegaard (Jensen)
Lektor
N y vej 8, O verlund
8800 Viborg
30635614
gerthj@ gm ail.com

L au Beck
Ingeniør
A m Aulterberg 18
D-51491 Overath
Tyskland
49220475532

4.

K jeld V ognstrup Christensen
M askiningeniør
San d gad en 16, St. Darum
6740 Bram m ing
7 5 1 7 9 2 4 6 /2 0 9 9 0 3 2 0
kjeld@ darum .dk

5.

Peter O vesen Ø llegaard
K on sulen tch ef
G udenåvej 14, G rauballe
8600 Silkeborg
8 6 8 7 7 6 7 5 /2 3 9 5 0 0 1 1

Carl H eln æ s Jacobsen
Slag elseg ad e 11
7400 H erning
9 7 2 1 1 7 6 9 /2 1 6 6 7 2 6 9
cs jmn@ get2net. dk
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15.

H anne Jensen H aricharan
30 R avensberg Avenue
ZA -7700 N ew land
Sydafrika
harichar@ icon.co.za

16.

Christa H vidbjerg (Junker)
F uglsan gvej 145
8500 G renaa
8 6 3 1 8 3 3 1 /2 3 4 4 1 6 8 5
christa@ apath.dk

17.

Torben G raum ann K ulm bach
F uglsan gvej 1
4800 Nykøbing F
28833822

Økonom
L ille Strandvej 1, st.tv.
2900 H ellerup
3 9 6 1 0 1 0 4 /2 0 4 6 8 9 1 8
vibeke.jesper@ privat.dk
19. * M aj-Britt Pedersen
H aderslevvej 103
6760 Ribe
7 4 5 7 1 7 0 7 /6 0 9 2 7 6 1 0
m aniped2001@ yahoo.dk
20.

Kent H. Søren sen
S lotsgad e 24
9000 Ålborg
20734113

21.

Bo Th am drup
S ad o lin sg a d e 71
5230 O d e n se M
66116867
bot@ biology.sdu.dk

22.

A n na M arie S ø n d ergaard T h østesen
V esterlundvej 89C, V irklund
8600 Silkeborg
30127083
annam arie@ post7.tele.dk

8. *

A xel Ohrt Johansen
Dyrehaven 1 6 , Brejning
7080 Børkop
75831228

9. *

Ole Ju u l Jørgensen
D agm arsgade 17
6760 Ribe
75421942

10.

Dorthe B. K iilerich
Å b ak k ev ej54
5464 Brenderup
66191777
brohu m legaard@ dlgm ail.dk

11.

Per Lauritzen
Tangevej 117
6760 Ribe
75425552

12.

K im O. M øller
Vestre A llé 13
6780 Skæ rb æ k
74751443
kom @ danishcrow n.dk

13.

Jen s Toftdal (Pedersen)
6600 Vejen
75366070
jt@ aller-aqua.dk

K ontaktperson: Per Bu n d gaard Th ellersen (1)

S tu d e n te r 1982y

6600 Vejen
75361350^ ^

^

1294 Bear M ountain Ct
B ou lder CO 80305
U SA
+17203042728
3. *

4.

B od il Bruun
T h orsgade 20
5000 O dense C
66115326
bodil.bruun@ skolekom .dk

Bjarke Son n ich sen
Lan dgan gen 1, st.th.
6100 H aderslev
' h

dk

17. * Peter Straadt
Ju liu s B echgårds Vej 6
8 0 0 0 Å r h u sC
86144141
pst@ as3.dk

Jen s Peter C hristen sen

18.

Jørgen Søndergaard
Æ røvej 42
6100 H aderslev
74525978

19.

Jette Tjørnelun d

W illy R in gsted Fløe

4130 Viby S jæ llan d
46140089
jtj@ topotarget.com

Jakob Toft (Jensen)
9260 G istrup
98322001
jtoft2001@ yahoo.dk

7.

15.

16. * Helle Storgaard
F u gld alen 32
8680 Ry
86891004
helle.storgaardl@ sk olek om .dk

3460 Birkerød
45822064
6. *

Anette M øller (Petersen)
G rønnegade 12
6600 Vejen
75363299
asm @ sy dbank. dk

75425555 ^

2980 K okkedal
49140605
jpc3939@ gm ail.com
5. *

14.

20. * E sth er Vase
6510 Gram
74820515
esther.vase@ skolekom .dk

M ona Birgitte Z oln ier (Jessen)
4 Green Way
WA 6230 Lesch en ault
A u stralien
lm zolnier@ bigpond.com .au

John V. Rattenborg er afgået ved døden.
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S tu d e n te r 19 8 2 z
1.

2.

Jø rn M o ritzA tz en
A k adem iingeniør
Falkevej 14
3200 H elsinge
4 8 7 9 6 7 2 7 /2 2 7 0 9 6 0 9
jatz@ lem u.dk

3.

K aren Bom berg K rarup (Bomberg)
Indkøbschef
K ildevangen 59
8382 H innerup
61651812

4.

E lin Foru m H ansen (Forum)
H osp icesygep lejersk e (team leder)
M ejerivej 3
6771 G redstedbro
7 5 4 3 1 5 9 8 /5 1 3 3 4 5 7 5
elinogpalle@ bbsyd.dk

5.

M orten Dam gaard Franch
Bygningskonstruktør
Præ stehaven 76
8210 Å rhus V
8 6 1 8 8 0 1 5 /2 9 6 2 5 0 4 2
m fr@ adm .au.dk

6.

7.

8.

9. *

10.

12. * H anne Van K ints (Jepsen)
Data Stan d ard s sp ecialist
B ellish av en 36
2625 V allensbæ k
43644924 / 30795243

Bente M øller A ndersen
Ingeniør
R ib e v e j6 6
6780 Skæ rb æ k
7 4 7 5 3 1 7 2 /2 2 8 0 5 7 1 3
virkely st6 780@ gm ail.com

13.

Ejner K abel
Søkildevej 93
8680 Ry
8 6 8 9 0 8 6 6 /5 2 1 8 9 0 8 9
kabel@ privat.dk

Sven ne Friis
V ideoproducer
A horn sgade 17, 2.sal
2200 K øbenhavn N
3 5 3 5 9 5 1 4 /2 0 1 2 6 3 1 4

14.

H eidi K iilerich K ristensen
R edaktør
Blæ sbjergvej 5
7323 Give
20834109
hkk.langelund@ gm ail.com

15.

M alene Lerche
E rnæ rings- og hush.økonom
B o e slu n d e v e j2 2
2700 Brønshøj
38804404
jam astib@ com xnet. dk

16.

Berit N ørregaard
A fdelin gsbioan alytiker
R ughaven 30, U lsted
9370 H als
9 8 2 5 4 4 3 9 /4 0 5 0 8 1 8 1
beritnoer@rn. dk

17.

Peter Ebbe R asm ussen
P ostarbejder
74835858
^
ebel@ dbm ail.dk

18. * John Ravn
Direktør
G rydagervej 1, E stru p M ark
6600 Vejen
7 6 6 0 0 0 7 6 /4 0 3 3 5 6 3 0

Bent W arming H ansen
Vice P residen t G lobal O ffshore B u sin e ss
S o l vænget 29
2680 S olrød Strand
45760178
bw hansen@ os.dk

19.

Inger Brorsen H ebsgaard (Hansen)
C ivilingeniør
Ferslev Byvej 36
9230 Sven strup
98380928^

H ardy Rix
Tjener
GI. U llerupvej 4
6780 Skæ rb æ k
21461358

20. * Irene S an dh o ldt
Projektleder, K lin isk forskning
Skovklinten 19
4220 K orsør
5 8 3 7 6 4 3 1 /2 0 1 5 7 0 3 3
irene.sandholdt@ hotm ail.dk

K irsten H olst
C hefkonsulent
Røhrt Skovvej 14, N eder R an dlev
8300 Odder
8 6 5 6 0 7 3 3 /2 0 9 3 0 9 6 5
kirsten.holst@ agrsci.dk
Bente L au rsen R in dum (Jensen)
H jem m esygeplejerske
Flensborgvej 124, B roderup M ark
6360 Tinglev
74642033
k.rindom @ m ail.dk

11. * Flem m ing O.E. Jensen
Svagstrøm singeniør, softw areudvikler
Jakob P alu dan s vej 5
9200 Aalborg
9 8 7 9 1 7 4 7 /2 0 7 7 2 0 4 7
foej@ gvdnet.dk

21.

Ole Z ach arias H olst Søren sen
Sen io r B u sin e ss D evelopm ent M anager
Røhrt Skovvej 14, N eder R an dlev
8300 O dder
86560733 /4 0 2 8 0 3 1 1
ole-zacharias@ m ail.tele.dk

22.

N iels H enrik Tornbjerg
C ivilingeniør
Blich ersvej 73
5230 O d e n se M
6 6 1 3 2 6 6 3 /2 3 3 2 1 1 7 2
henrik. tornb j erg@ gm ail.com

K ontaktperson: E lin Forum H ansen (4)
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25-års jubilæum
6100 H adersiev
27468731

S tu d e n te r 1 9 8 7 a

15. * A n na Mette L un d (Sørensen)
H yltebjerg A lle 72D, 2.th.
2720 V anløse
3 8 7 4 7 4 5 1 /3 0 8 3 3 6 0 6
m -lund@ sol.dk

6690 Gørding
75178537
jboesen@ m ail.dk
2.

T in e B ro ck d o rff
127 Albert Road, London
N 22 7AG London
E ngland
+442088889551
tine@ netcom uk.co.uk

3.

E va Lyngbye (Dencker)
K astan ielu n den 13
6705 E sbjerg 0
75141461
eva.lyngbye@ esenet.dk

4.

L issi E nevoldsen
A lsæ d v e j 2 D, St Darum
6740 Bram m ing
21926167
darum 2d@ m ail.tele.dk

5.

16.

A nni S ven sson (Thøstesen)
Bjerreskovparken 48
6760 Ribe
20352081
k arsten sven sson @ m aill. stofanet.dk

17.

M alin K. W esterlund
M arien dalsvej 67, 3.th.
2000 Frederiksberg
20670253
w esrelund_m alin@ hotm ail.com

K ontaktperson: A n na Mette L u n d (Sørensen) (15)

S tu d e n te r 1987b

H elen K ock (Fuglsang)
Nybro Vænge 13
2800 K ongens Lyngby
4 5 3 6 1 2 4 3 /2 3 7 4 1 9 4 6

1.

H elle Dahl Ziem ann (Dahl)
Achtern K nick 16
D-25474 H asloh
Tyskland
0049410669007
hdz@ hotm ail.de

2.

Kresten-Erik Dahl
A bel C athrinesgade 6, 3.tv.
1654 K øbenhavn V
61687293
m cked@ get2net.dk

3.

L ise Dahl Borup (Dahl)

9260 G istrup
53153339
gitric@ get2net.dk
7.

Inge Bjerrum H ansen
6760 Ribe^
42607181
bjerrum .lykke@ m ail.tele.dk

8.

9.

10.

11.

12.

2960 R un gsted Kyst
38804080
d ahl.lise@ gm ail.com

Sofie Jørgen sen (Anne Sofie Jørgensen)
Åbakkevej 53, 2. tv.
2720 V anløse
31618655
6em us@ ts-tolk.dk

4.

A n ne M arie Krom ann
N ørregade 3, 1.
6622 Bæ kke
41685332
annem arie@ pro6berm ail.dk

Charlotte D algaard
H a ra ld sv e j2 8 ,G ra m
8660 Skanderborg

5580 Nørre Aaby
64422704
m fd@ odense.dk

Charlotte Larsen
Je d ste d K lostervej 75
6 7 7 lG re d ste d b ro
29136222

6.

Anne Eising
912, Chem in du Riou
F-06140 Vence
Frankrig
anne@ eising-6*ance.com

A n ders From berg N ielsen
S tad io n A llé 24, 4. tv.
8000 Å rhus
22556825 ^
^ ^

7.

A lice O kholm
Sletten 10
6800 Varde
75460794

8.

677 lG re ciste d b ro
75432116
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H anne Puggaard O lsen (Hansen)
A chen bach S trasse 6
D-60596 Frankfurt am M ain
Tyskland

Carsten Holst

F a lk e v e jl6 ,H e ld u m
7620 Lem vig
30592345
holst-jensen@ privatm ail.dk

9.

S tu d e n te r 1987x

Inger Brøgger (Krarup)
Stillin gevej 53
4200 S lagelse
40478373
ikbrog@ yahoo.dk

10. * Tina H augsted K odbøl (Larsen)
Holm evej 14
6760 Ribe
75224481
kodbol@ m sn.com
11.

U lla L assen
K eilstru p lu n d 57
3460 Birkerød
39209171

12. * Jen s Jacob B. M unksgaard
Tranebanken 15
4681 Herfølge
56216151
jen s.m un ksgaard@ callu na.dk
13.

N ico lai A n dersen
C ivilingeniør
Sorgen& i væ n get 41
2830 Virum
45852598 / 28940882
nicolai@ snaft.dk

2.

Jan H ansen
Lundsm arkvej 8
6760 Ribe
75446032 /4 0 2 2 8 6 4 9
hogstad.hansen@ hotm ail.com

3.

Lene W ind (Hansen)
K am m erslusevej 5
6760 Ribe
75431982 / 61103938
p ele.w in d@ tdcadsl.dk

4.

N iels E sk ild sen (Hansen)
Strandvejen 24 7K
2920 Charlottenlund
33257711
nes@ designersrem ix.com

5.

N iels Jørgen R. Heebøl (Hansen)
Skovh aven 17

L a u stF a llN ie ls e n
2840 Holte
3 2 9 6 9 3 4 3 /3 0 3 4 9 8 6 1
laustfalln ielsen@ hotm ail.com

14.

1. *

Erik A n sgar H. O kkels
V årliveien 15
N-9012 Trom sø
Norge
4791844354
erik_okkels@ hotm ail.com

64441333
^ ^
n.j.heeboell@ m ail.dk
6. *

Jan Birck (Jensen)
VP P eriod & Projects
9 H olland G ardens
TW 8 OBE Brentford
E ngland
+ 4 4 2 0 8 8 4 7 1 4 8 8 /+ 4 4 7 7 2 0 8 1 4 3 7 5
jan@ birck.m e

15.

O lav Peder H. Okkels
N dr L an devej 7
6270 Tønder
74726463
peder.okkels@ m ail.dk

7. *

16.

(Selm a) M arie L un d E riksen (Olesen)
R åd h u s A lle 10D, 1., lejl.9
3650 Ø lstykke
47101012
snaketow nbigcity@ m ail.tele.dk

Jane Landergren
L y k k e g å rd l4
6440 A ugustenborg
7 4 7 4 3 9 9 3 /3 0 5 8 0 8 4 3
jane@ landergren.dk

8. *

17.

M argit P oulsen
D aneng 13, Ø ster Vedsted
6760 Ribe
24816110
m a@ jelsskole.dk

Birgitte K jæ r Boel (Lassen)
K æ rgårdsvej 24
8660 Skanderborg
87943600 / 20424019
4boel@ m ail.tele.dk

9.

18.

H anne L ise S am p so n

E va Brigitte Lau
Sped itø r
M oldaugade 9 ,1 . th.
2300 K øbenhavn S
32971887 / 24419873
eva. Iau@get2net. dk

10.

Christoffer Moltke-Leth
82-94 Darlinghurst Rd 29A
2011 S id n e y

6760 Ribe
^
75423694
hann esam pson @ gm ail.com
19.

20.

Karin Y de W aidtløw
6000 K oidin g
38102522
tilkarin@ yahoo.dk

11.

A llan Tilgaard A askov
Islevm ark 9
26 1 0 R ø d o v re
44941491
a. aaskov@ m ail.tele.dk

Lone Thrane S øren sen (Nielsen)
Æ røvej 13
8370 H adsten
87613444
lonets@ sol.dk

12.

M ich ael Riber Pedersen
S ø n d erv o ld 2 5 2
7200 G rindsted
7532^838 /^30958095

cm oltkeleth@ gm ail.com

K ontaktperson: L au st F ail N ielsen (13)
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13.

Henri-Arne Ploug
M u lvadvej 26
6740 Bram m ing
75174103

14. * S u san Rosenberg
S p e c ia llæ g e i alm en m edicin
Tu dskæ rvej 42
2720 V anløse
3 2 6 2 3 8 8 8 /2 2 8 1 2 0 8 3
s.scholten@ dadln et.dk
15.

Bjarne Skov
Ø ster A lle 94B
6600 Vejen
75367313
bs.skov@ gm ail.com

16.

S id se S te p h e n se n
Skovh averne 5, Skovkrogen
5683 Haarby
64771717
sist@ tv2fyn.dk

K ontaktperson: N icolai A n dersen (1)

9.

A n ders H arpsø (Jensen)
R ib e v e jl,E g e b æ k
6760 Ribe
75446606
andersharpsoe@ h otm ail.com

10.

A nne M øller Danø (Jensen)
Chefkonsulent
G rønnevang 27
2970 H ørsholm
anne.danoe@ gm ail.com

11.

Mette L ørup Lauritsen
H ybenvej 5
8240 R isskov
bendixen.m ette@ gm ail.com

12.

K irste n M ad sen
B renn erpasset 89, Harte
6000 K olding
75505333 / 26220158

13.

L ars M arkussen
O plysn in ger savn es

14.

Peter L. M øller
D uem osepark 158
3520 Farum
61713520

15.

K arina S ch au L au rsen (Petersen)
Kuffen 31
6710 Esbjerg V
75461545 / 60955445
kuffen31@ gm ail.com

16.

U lrik A lbers Petersen
T o u sru p v e j2 4
8472 S poru p
ulrik.albers.pedersen @ jyskebank.dk

17.

Steen U h reR ah bek
Advokat
V ibem osen 80
2670 Greve
43411940
csrahbek@ tdcadsl.dk

18.

L ars S te m
H ø v eltsbjergvej8
3450 A llerød
48170199 ^

S tu d e n te r 19 8 7 y

2500 Valby
35340978

^

2. *

Preben Vinkler L ind gaard (Andersen)
Director, G roup A ccountin g
L arse n sv e j2 8
2950 V edbæk
45663500 / 61204744
preben.lindgaard@ gm ail.com

3.

A n ders A ntonsen
2830 Virum
3 0 6 5 9 2 8 0 /3 3 2 3 5 3 7 3
a n d ers.antonsen@ sbstv. dk

4.

O le Breer
B ø r u p v e j2 1 lD
8310 Tranbjerg J

5. *

A n ders Hahn K ristensen
C ivilingeniør
Terose vej 11G
8541 Skø d stru p
86126980

19. * K ristiane B røndum Vandborg
Sigrid s vej 10, st.
2900 H ellerup
39612422
kristiane@ kristiane.dk
K ontaktperson: Dorte R einholdt (7)

S k o v b o g årc ^ sA llé l2
2500 Valby
36305037

S tu d e n te r 1987z
Indretningsarkitekt
Storke vænget 14
3460 Birkerød
4 5 8 1 ^ 6 2 / 302M 262

Strøm gade 2, 2.th.
9800 H jørring
41223244
dorte.reinholdt@ hjoerring.dk
8.

2.

Peter Christensen
O p ly sn in ger sav n es
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L aila S ch m id t (Bleeg)
Laboratorietekniker
M arken 19
6715 Esbjerg N
51515871

3.

M artin Bregnballe
N y Carlsbergvej 11, st
1760 K øbenhavn V
31517179
m b@ m artinbregnballe.dk

4.

K arrina C lausen
K o n s .Sygeplejerske
Hørret vej 31
8320 M årslet
26189323

14.

Torben Ryttersgaard
Direktør
A m erika P lad s 3e 3.tv.
2100K øbenhavn Ø
9 8 9 0 1 1 6 1 /2 5 1 8 8 7 5 1
torben.ryttersgaard@ gm ail.com

15.

K aren M arie Banke Uggerhøj (Sørensen)
Baidæ bo 12
9240 Nibe
9 6 7 1 0 5 4 5 /2 5 3 0 7 6 2 0
rie@ banke-uggerhoj. dk

16.

L isbeth R unge L arsen (Sørensen)
Fysioterapeut
Langager 46
5471 Søn d ersø
28192823
lisbeth@ sendetpostkort. dk

17.

G ertrud Sabroe Term ansen
F otograf
H olstengang 8
D-24937 Flen sburg
T yskland
0 0 4 9 4 6 1 8 0 7 2 6 5 5 6 /0 0 4 9 1 5 7 7 4 9 4 4 5 4 8
post@ sabroen.dk

6 7 6 0 R ib e ^
^
40310282
pee@ volund.dk
6.

7.

8. *

Britta Eriksen
Tandlæ ge
P rins A ages A lle 1
5250 O dense SV
2 1 3 9 4 6 9 3 /2 6 8 3 5 0 7 4
brittaeriksen@ dsa-net. dk
A n dres Flensburg
Bæ kvej 26
6760 Ribe
76880092
conchem @ m e.com

18. * C lau s Prien Tobiasen
Ingeniør
N ørrelun dparken 6C
6760 Ribe
7 4 4 1 1 5 7 0 /2 7 7 4 1 0 8 7
tobiasen@ ju-jitsu.dk

Birgitta B ruun B ojesen (Jepsen)
P æ dagog
Broager 11, 0 . V edsted
6760 Ribe
30529 6 3 7 ^

19.

sE ovtoftebakken 32
2830 Virum
4 5 8 3 1 2 8 0 /3 0 2 9 1 2 8 0
dkvoss@ gm ail.com

K ontaktperson: Bjarne Voldbjerg Tornbjerg (19)

10. * Charlotte Lykke
Læ rer
K ab b elejev ej7
3390 H undested
4 7 9 8 0 7 1 2 /5 3 6 3 1 3 3 9
charlotte.lykke@ skolekom .dk
11.

12.

13.

Bjarne V oldbjerg Tornbjerg
Taxavognm and
R olighedsvej 18
6771 G redstedbro
7 5 4 3 2 3 6 6 /2 5 3 4 1 4 6 7
2rnbjerg@ stofanet.dk

2 0 -års ju b ilæ u m
S tu d e n te r 1 9 9 2 a

Jen s Krøyer M aasbøl
Film fotograf
K øbm agergade 61, 4.
1150 K øbenhavn K
40757676
jens@ m aasboel.com
M ich ael M øller Bjørnø
E jen dom sfun ktionæ r
B øgegårdsvej 44
5471 S øn d ersø
40282586
m m @ m icm oe.dk
M ichael Sm ed egaard
Direktør
Ved Fortunen 2B
2800 Lyngby
42674200
sm edegaard@ gm ail.com
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1.

A nne M arie K aae Svan h ede (Andersen)
Islan d sgad e 13
8200 Å rh u sN
86138873
svanhede@ m ail.dk

2.

Dorte B u ndegaard A n dersen
S kan derup gad e 21
8660 Skanderborg
86512564

3. *

Mette M arie Dons Christensen
Sø n d erlu n d svej 22
4000 R oskilde
35397606
m m dons@ hotm ail.com

4.

E lisabeth D am kjær
Ny M unkegade 75, st. tv
8 0 0 0 Å r h u sC
21454110

18.

S u san n e G otthardsen
O plysn in ger sav n es

Brian Petersen
P h.d.-stipendiat
Frankrigsgade 32, 3.th.
2300 K øbenhavn S
24246773
bripet@ 24b.dk

19.

7.

M ikkel H ald
G o d th aab sv ej2 2
4300 H olbæk
22401554
m ikkel@ airspace.dk

D iana V iola Ploug
Lyshøjen 5
7400 H erning
97266006
dk_viola@ hotm ail.com

20.

8.

L ars Peter H am m el
P latanvej 7, 8. 036
1810 Frederiksberg C
61688030
lpham m el@ gm ail.com

Vibeke M eiz (Stokbæk)
P ræ stevæ n get 3
6630 R ødding
42407484
m eiz@ os.dk

21.

9.

M ette Jørgen sen (Hansen)
Storm van 's-G ravesandew eg 79
N L-2242 JD W assenaar
H olland
0031(0)705112546 / 0031(0)622166599
m ejorgen@ gm ail.com

P ern ille Søborg
D annebrogsgade 5, st.
8000 Å rhu s C
22339033

22.

R andi T h onesen H ostrup (Thonesen)
Folevej 11, Fole
6510 Gram
74823191

5.

Birgitte Buchert E skildsen
Jagtvej 72, 2.th.
2200 K ø b en h av n N
25679966
birgitte-eskildsen@ ohr. dk

6.

10. * Jen s Jakob H artm ann
In gerslevsgad e 172, 2.
1705 K øbenhavn V
3 6 4 6 0 8 6 8 /5 1 5 6 4 1 7 1
jens.jakob.hartm an n@ dlanordic.dk
11.

12.

S tu d e n te r 19H2b

Johan E ske Jelsberg
S lo tsg ad e 14
6760 Ribe
23469456
eskejelsberg@ hotm ail.com
K arin Ingrid Jensen
Sm ed estien 13, Løgten
8541 Skø d stru p
86104347

1.

E liza N orm an B rorsen (A ndersen)
Sygeplejerske
By væ n get 12
6690 Gørding
23625816
eliza_brorsen@ yahoo.dk

2.

K ristin a N ielsen (Andersen)
6760 Ribe

^

13.

A n ja M athiesen (Lydiksen)
E g ev e j5
8680 Ry
86183356 / 61700296
anja. ly d iksen@ em ail.dk

3.

Vicki M adsen (Andersen)
V estparken 13
6740 Bram m ing
75101995
vickim adsen@ hotm ail.com

14.

N in a D akstad (Mentzel)
S p u rv e v e j7
4100 R ingsted
22875257
nina@ dakstad.dk

4. *

15.

Jan N issen
F in lan dsp ark en 115, l.th .
7100 Vejle
76418816

M alene R efshauge Beck (Beck)
M u seum sin sp ektør
Skolebakken 2B
5800 Nyborg
3 8 3 4 9 4 3 4 /2 2 9 5 4 7 9 5
m rb@ svendborgm useum .dk

5.

H eidi Bjergbæ k
P æ dagog
P orsholtparken 58

16.

75144814
^
bjergbaek@ esenet.dk

Jakob Chr H ellberg O kkels
H ogtrycksgatan 1 1 ,2 .
S-41841 Goteborg

6. *

0046762365224
okkels@ gm ail.com
17.

A nne Weber
N ja lsg a d e l6 ,5 .t v .
2300 K øbenhavn S
26364672

K irsten Bruhn A n dreasen (Bruhn)
Lærer
K o n g e å v e jl3 4
6660 Lintrup
74855700

3500 V ærløse
20928412
pbgre ve@ gm ail.com
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M arianne G oral Krogh Johansen (Krogh) er afgået
ved døden.
6 7 7 lG re d ste d b ro
75133410
9.

10.

K ontaktperson: M arianne G oral Krogh Joh an sen nå
ede lige at væ re k ontaktperson en sid ste gang.

Julie Birgitte D am lund (Dahl)
G en to fte g ad e 5 6 ,4 .tv .
2820 Gentofte
jbd@ km .dk

S tu d e n te r 1992x

K aren D egenkolw
Enghave P lad s 20, l.th .
1674 K øbenhavn V
20958416

2300 K øbenhavn S
32956496

11. * Rikke W ind Gram M illan d
Bøgely, Jæ gersp risvej 2, K arlskov
7323 Give
75344404
m illand@ m ail.tele.dk

2.

N ikolaj C hristian Bang
A d i ls v e j9 ,l.
2000 Frederiksberg
30162121
nikolaj@ bangster. dk

12.

3.

B etina B eck A askov (Beck)
Roagervej 396A
6760 Ribe
21690006
fam .aaskov@ live.dk

4. *

A n ders Georg Bruun
Snogegårdsvej 127
2860 Søborg
22332095
ag_bruun@ hotm ail.com

5.

Lene D am gaard
Sandbjergvej 2, V oldbæk
8220 Brabrand
30288626

8270 Højbjerg

7.

Turi Fæ rgem an n Tycho (Nielsen)
Sygeplejersk e
H yttelunden 3
2665 V allen sbæ k Strand
51928874^

Peter Eriksen
L ille Stran d stræ de 2, 2.
1254 K øbenhavn K
28140403
shareholding@ hotm ail.com

8.

U lrik F redensborg

Mette Ingvartsen
A lle g a d e 5
6690 G ørding
75456376

8000 A rh u sC
75725263

U d vekslin gsstud en t fra A rgentina
R osario, San ta Fe, U SA
15.

T h om as M ich aelsen
Fuglebakken 254
5210 O dense NV
23963537

65923592
17.

^

8541 Skød stru p
8 6 7 8 9 9 2 9 /2 2 6 6 5 0 2 3
B orup s A l l e l 0 3 , 2.h.
2000 Frederiksberg
53304936
bjarkeo@ yahoo.dk
19.

20.

21.

9.

Gitte V inding Slyngborg Jo lly (Slyngborg)
Sygeplejerske
Tonager 13
6660 Lintrup
75383236 /6 1 1 8 8 9 3 2
poo73@ hotm ail.com

Terkel G ad
S ø n d erh e d ev e j4 7
6780 Skæ rb æ k
60215520
teg@ lrs.dk

10. * Lene H ostrup Ib (Hostrup)
V esterled 5
7171 U ldum
61274773
lene.h.ib@ gm ail.com

A sger T h oru lf
Carl P lo ugs Vej 128, 2.tv.
6000 K olding
75525015

11.

R asm u s H elm inW ellin g
L æ rer
Sohen dalvej 9, Strib
5500 M iddelfart
75533515
razm et@ get2net.dk

Dorte B ørsm ose Jakobsen
Porten Toft 32
6760 Ribe
75411914
dorte@ 75411914.dk

12.

C hristina Søn d ergaard (K am strup)
L ille M øllevej 4
75727799 ^
ckam strups@ grundfos.com
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13.

S tu d e n te r 1992y

M orten A sser K arsdal
Eckersbergsgade 13
2100 K øbennavn 0
21900221
m k@ nordicbioscience.com

8860 U lstrup
20955860
jan esusand @ sol.d k

14. * C hristina K lingenberg
D ronning D agm arsvej 81
3650 Ø lstykke
29935142
christina.klingenberg@ gm ail.com

2.

6200 A abenraa
61726965
m artinbrunsgaard@ gm ail.com

15. * Jette L a Cour Landergren
6500 Vojens
73591112
la co u r@ p o stll.te le.d k
16.

3.

Bitten G uldbjerg (Christensen)
P elø k k evej33B
5900 R udkøbing
23866264
m issguldbjerg@ hotm ail.com

4.

Janne H usted Christensen
A d o n isvej 15
7100 Vejle
25780942
janne.husted@ get2net.dk

5.

S v en d H enrik W. Friedrich sen
L u n sh eid e 8
D-27616 Beverstedt
Tyskland
31654954946
svendfriedrichsen@ hotm ail.com

6.

Dorte Jepsdatter Gram
Otto R ud s G ade 42, 2.
8200 A a rh u sN
29281246
jepsdatter@ m e.com

C lau s H enrik Bred N ico laisen
6710 E ^ je r g V
22529173
chbn@ tiscali.dk

17. * Christine Seru p D itlevsen (N ielsen)
Tranevej 101
8 7 2 lD a u g å rd
22260393
Stine, ditlevsen@ sol.dk
18. * K ristian Toft N ielsen
6780 Slåerbæ k
7 4 7 5 2 1 2 6 /0 0 1 7 1 3 5 0 1 0 7 2 5
kristian.nielsen@ cbre.com
19.

20.

^

R ikke S ku db ø l N ielsen
Engvej 17
9400 N ørresundby
40955249

7.

24.

M ichael G risell

8.

M ette Drejer (Jensen)
T o ftlu n dvejlO
6760 Ribe
42329344
m ettedre jer@ vip.cybercity. dk

9.

R asm u s M øller Houborg (Jensen)
V icolo S p alato 16
1-21012 (VA) Laven-M om bello
0039 3208880687
rm houborg@ gm ai 1.com

K a jS ü n k se n
6622 B æ kke
64655442
kaj.sunksen@ gm ail.com

23.

*

8700 H orsens
86979793
m ichael.grisell@ m ail.dk

Rikke R ohrsted
A dvokat
S m a lle slip p e 4
6760 Ribe
75420402 ^ 4 0 4 4 6 9 1 9

21. * L ars A d sersen Stenger
L æ rer
Syrenparken 8
6760 Ribe
40507272
larsastenger@ gm ail.com
22.

M artin Helt Brunsgaard

Gert Thøger Grønborg Søren sen
Ole Jørgen sen sgad e 2, 2.tv.
2200 K øbenhavn N
41621124^

10.

Jane U hd Jep sen
H åkøyveien 423, H åkøya
N -9 1 0 0 K v alø y sletta
Norge
004741765419
jane.jepsen@ nina.no

11.

M orten Joh ansson
Chr. Frederikke Vej 20
6100 H aderslev
30910372
m o.johansson@ gm ail.com

12.

R o b e r tA n d r e a s S .Jø n s s o n
GI. K ongevej 88, 4.th.
1850 F rederiksberg C
22570390
rob@ get2net.dk

Jacob Vind
H. Sch n eekloth s Vej 3, 3.tv
2000 F rederiksberg
30266200
jacob@ vind.to

K ontaktperson: C hristine S eru p D itlevsen (Nielsen)
(17)
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13. * Frank Jørgensen
H ellevad 28, Frankfri
5690 Tom m erup
26211494
14.

2.

Trine C lausen C hristen sen (Andersen)
Bioanalytiker
6622 Bæ kke
75389556

E sk ild T h om sen Krab
6700 Esbjerg
7 5 1 6 6 8 6 4 /2 1 8 4 6 4 9 8

K lokkelyngen 29
8800 Viborg
62229094
brom er@ obr.dk

S to r e g a d e 2 7 ,l.tv .
6740 Bram m ing
75173217 /4 0 2 7 3 8 2 2
privat@ lm jensen.dk
16. * L isbeth H in dkjæ r Laursen
Toftevej 1 2 , H viding
6760 Ribe
75446810
laursen@ live. dk
17. * A nne A hlm ann N ielsen
Langø væ n get 39
8381 Tiist
8 6 2 4 1 6 1 5 /6 1 1 4 5 8 1 5
anne_ahlm ann_nielsen@ yahoo.dk
18.

M aria W alsted Nyboe W agner (Nyboe)
N ym arksvej 6, Hornborg
8762 Flem m ing
7 6 9 0 0 6 0 6 /2 6 1 4 1 6 8 6

19.

Lars Raae (Olesen)
H estebakken 37
9240 Nibe
larsraae@ gm ail.com

20.

4.

A n ders K rintel H ulgaard
H am m ersvej 4
6000 K olding
76319141

5.

D aniel D ich D yssel
Via C. M orin 44
interno 1000195 Rom a
Italy
00393467600528

6. *

H enrik H elth H ansen
Sønderbro 9 ,1 . Th
6800 Varde
75224599
hhelth@ m ail.dk

7.

2200 K øbenhavn N
20437730
kekh73@ yahoo.dk

K im H ollæ nder Petersen
R evisor
G old bæ k A lle 15
6000 K olding
30934726

8.

Je sp e r A strup Harder
R igensgade 6, st.tv.
1316 K øbenhavn K
41416191

9.

A nders H essellun d
Skelbæ kvej 8
8240 R isskov
86109944
hessellu nd@ dadlnet.dk

10.

C hristian Jensen
S jæ llan d sg a d e 22, 2.
2200 K ø b en h av n N
40 9 8 9 7 6 0 ^

11.

Jesp er M unk Jensen
L illegad e 50
8500 G renaa
86195763
m unk@ geo.aau.dk

12.

Inge Jesse n P edersen (Jessen)
Tornum s A lle 5
6760 Ribe
75411031 /4 2 1 8 7 6 0 1
kreativtli v@kreati vtliv. dk

13.

G itte Jo se p h se n H ø je n
Solhøj 24
6100 H aderslev
74533376 / 50947585

Solbjæ rget 30
3460 Birkerød
21142074
m ajken.brian@ m ail.dk
22.

K enn-Erland K ru se H ansen

M e tte Sø ren sen
Ø nsker ikke ad ressen oplyst
H olland

23. * Mette Øtoft
Søn d erp o rtsgade 16
6760 Ribe
22911878
m eotoft@ hotm ail.com
K ontaktperson: Jane S u san n e A n dersen (1)

S tu d e n te r 1992z

6752 Glejbjerg
75198677
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14.

15.

N ete A llso p p (Karlby)
V am æ svigvej 17, V arnæ s
6200 Åbenrå
21714950
nal@ agram kow .com

1 5 -å rs ju b ilæ u m
S tu d e n te r 1997a

Jen s Colberg-Larsen (Nykjær Larsen)
GI. Landevej 10
7100 Vejle
75737910
jenscolberg-larsen@ hotm ail.com

16. * K lau s A nton L un dgaard
W ebm edarbejder
K ong C hristian s A lle 2
9000 Ålborg
21781202
tyrolerm anden@ gm ail.com
17.

L ou ise M ønsted
Åvang 11
6000 K olding
7 5 5 0 5 0 2 6 /2 3 3 4 9 4 3 5
lou isem onsted@ hotm ail.com

18. * A n na B u sch N ielsen
Gyvelvej 6, R ebild
9520 Skørpin g
8 6 1 9 5 4 4 0 /2 2 3 4 5 4 4 4
19.

Lone A n dersen (N ielsen)
Jupitervej 14
9200 A alborg SV
9 8 7 7 0 2 2 6 /2 3 2 5 8 3 8 7
jenlojupiter@ gm ail.com

20.

Christine L o u ise Bréhinier R aundahl
Bjergevæ nget 16, A n dst
6600 Vejen
21279138
christine_raundah l@ yahoo.com

21.

M ette G røndahl R osen stand
Søpark en 48, 1., 1
8722 H eden sted
28516284
m rosenstand@ gm ail.com

22.

M arlene E m ilie R iis (Schultz)
Fyrrekrogen 15, Egebæk
6760 Ribe
75446164
tm riis@ c.dk

23.

Bjarne L un de Søren sen
Bjergbakkevej 260
2600 G lostrup
40803206

24. * P ern ille H vid Tønder
Ingeniør
Løvtoften 23
2630 T aastrup
43719098
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1.

E llen M argrethe Boesen
A dvokat
32 M ill Street, Stanton St. John
0 X 3 3 1HN Oxford
England
0044788437424
em boesen@ yahoo.com

2.

K ristine Bunde
Borger W iths Gate 17
N 0482 O slo
Norge

3.

Jep pe Just Christensen
V esterbrogade 96, 3.th
1620 K øbenhavn V
26809546
jeppejust@ hotm ail.com

4.

L asse Stjernholm D etlevsen
Esbern S n ares G ade 3, l.tv.
1725 K øbenhavn V
40437765

5.

L isc a M aria Find ah l
Egebjergtoften 161
2750 B allerup
27207912
lisca.6n dahl@ hotm ail.com

6.

W innie G aarde
A djunkt
Vænget ID
7700 Th isted
23742427^

7.

L isbeth T h ygesen Gellert
W ilhelm inevej 5
5000 O dense C
25122005
lgellert@ gm ail.com

8. *

P ern ille L au sen H ansen
Bredahlsvej 8, 3.th
2500 Valby
23620098

9.

R ichard R ønholt H ansen
Sortem ose 8
6760 Ribe
20633753

10.

Rikke Brom erholm (Hansen)
Jedsted K lostervej 55
6771 G redstedbro
28731930

11.

San n e A m di Holm
Peder Hjorts Vej 1, 4.m f
2500 Valby
36300666
sanneah@ gm ail.com

12.

Pia H olst
G utenbergstrasse 54
CH-3011 Bem
Sch w eiz
00410793425748
pia5@ hotm ail.com

13.

14.

15.

16.

S tu d e n te r 1997b

Pernille L un d Stenger (Jensen)
P æ dagog, ergoterapeut
M idtfenner 14, 0 . V edsted
6760 Ribe
28347976
plstenger@ hotm ail.com

1.

Rikke Jen sen M ich elsen (Jensen)
Ergoterapeut
A a v e j3 3
6771 G redstedbro
60607915

Birgit W ind C hristoffersen
Fysioterapeut
H ilm ar F in se n s G ade 21, 2.
6400 Sønderborg
29243610
birgit.w ind@ hotm ail.com

2.

Tore Vind Jensen
R an tzausgade 50 C, 04.
2200 K øbenhavn N
30267710
torevind@ gm ail.com

S u san n e K ofoed D itlevsen
G ym n asielæ rer
G u n h ild sv e j3 ,2 .tv .
8920 R anders NV
22729445
susen dusen @ yahoo.com

3.

A n ja Enem ark-Laursen (N issen Enem ark)
K un stp æ d agog
O ttosgade 19
6000 K olding
3 6 4 4 7 7 1 9 /2 4 2 7 7 6 0 2
m ail@ anjaenem ark.dk

4.

K ristian Erbou
System udvikler/datam atiker
Vejlevej 55
7300 Jellin g
61776200
kristianerbou@ hotm ail.com

5.

A lice F alk S idelm an n (Falk)
Folkeskolelæ rer
R o sen lyp ark en 204
2670 Greve
7 5 4 2 5 2 1 4 /2 4 2 3 7 7 4 3
alice@ falksidelm ann .dk

6.

A nne Line Dam H ansen (Kjær Hansen)
P sykolog
K urveholm en 2, st. tv.
6760 Ribe
50569285

7.

C hristina Søe (Schou H ansen)
Selv stæ n d ig
M arskvej 16
6760 Ribe
30351733
christina@ w hichw ay. dk

8.

A nne B æ rsk og Hauger
Sk u esp iller
R åd m an d sgade 23, 2.tv.
2200 K øbenhavn N
28907970
annehauger@ gm ail.com

9.

H eidi H ollesen L adefoged
S alg sc h e f
H am peland 20
2700 Brønshøj
26139666

Je sp e rJe sp e rse n
Socialp æ d ag o g
F uglebakken 60
8382 H innerup
51347050^

17.

Bertil Videt K nudsen
P.D. L øvs A lle 9a, st.th.
2200 K øbenhavn N
40632596

18.

Kenneth M adsen
P æ dagog
N ygårdterrasserne 269A
3520 Farum

19.

Lena Roed T h inn esen (M ortensen)
P æ dagog
Bavnebjerg 7
6720 Fanø
51264803

20. * H eidi Grønhøj (Nielsen)
B adstu egad e 1 2 ,1 .
6100 H aderslev
40573818
heidigronhoj@ gm ail.com
21.

A nita Fogh Pedersen
Fysioterapeut/stu d.m ed .
Ø sterbrogade 111
2100 K øbenhavn 0
20620234
senoritaanita@ hotm ail.com

22.

Rikke H olm gaard Ben m ou yal (Pedersen)
N ørrebrogade 7A, l.th .
2200 K øbenhavn N
22232909

23.

K im B ruu n R osen m ay
M askinsnedker
L erdalen 55
8270 Højbjerg

10.

Katrine T h oru lf
E rhvervskorrespondent
E nghaven, H aveforening 45
8230 Åbyhøj
51805496

Trine H yo-Sang Jensen (K nold Jensen)
International M arketing A ssistan t
Vester Sø gad e 64, 5.th.
1601 K øbenhavn V
22940215
trinesw orld@ hotm ail.com

11.

Bettina M ain dal K jæ rgaard (Jørgensen)
Leder, DII Sm ilehu llet, Tiist
K ongefolden 32, l.tv.
8660 Skanderborg
20727910

24.
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2000 Frederiksberg
28128795
p aulin asw orld@ hotm ail.com
13.

M im i Lytje
Cand.jur.
1610 Park R oad NW, Apt. 302
20010 W ashington, DC.
U SA
0012029575948^

1.

Rikke N yholm Christensen
A djunkt
K ronens Kvt. 4E
2620 A lbertslun d
61510249
rikkenyc@ hotm ail.com

2.

Rikke Forsberg
A djunkt
H ans Broges G ade 25, l.tv.
8000 A arhus C
50482856

B isp ebjerg Torv 16, 2.
2400 K øbenhavn NV
29269126 ^

6630 Rødding
74822886

Ga^e^sparken 27
6740 Bram m ing
23824030
hjem m e@ h oscam illa.dk
16.

Fregatti 6
FI-67300 Kokkola
Finlan d
cilleskat@ gm ail.com

Jesp er Em il R au ff

5.

Mette Sch u ltz Søren sen
Lærer
H erm elintoften 3, E gebæk
6760 Ribe
22902982
pum uklen@ m ail.dk

6.

L ise Wind
Pæ dagog
Sdr. Fasan vej 65, st.th.
2000 Frederiksberg
51884931
lisew ind@ hotm ail.com

7.

M aria Birk R ask (Andersen)
D istriktskonsulent
H olstebrovej 431, H vidbjerg
7860 Spøttrup
61780568
m ariarask@ hberpost.dk

8.

A gusta E d d a B jornsdottir
Projektleder
H austakur 7
IS-210 G ardabæ r

B rum leby 18C
2100 K øbenhavn 0
23489954
j erauff@ gm ai 1. com
17.

Jesp er Seeberg
6630 R ødding
7 4 8 4 2 2 6 5 /2 6 2 9 8 9 3 5

2200 K øbenhavn N
28580777
m rsin clair@ w ebspeed.dk
19.

Ditte Maj Sjø rslev
M øgelm osevej 14
6630 R ødding
20770361
Sp ecialsk o lelæ rer
Bandsbyvej 19
6950 Ringkøbing
26816025
ninaaarup@ gm ail .com

21.

22.

3546942440

R ikke N ielsen (Thom sen)
Pæ dagog
B reidavej 18
5210 O dense NV
25153977

8200 Å rtiu^N ^
40865671

Charlotte T h o ru lf
H olm e M øllevej 103
8270 Å rhu s N
30272078
thorulf@ yahoo.com

K ontaktperson: S u san n e K ofoed D itlevsen (2)
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10.

D ennis Borgvardt
A djunkt
Istedgade 58, l.tv.
1650 K øbenhavn V
60711768
dborgvardt@ gm ail.com

11.

Tonny N ielsen Bruun
Selv stæ n d ig
K lintevej 6
6700 Esbjerg
20929360^

12.

13.

14.

S tu d e n te r 1997x

Rene Eriksen
Eks. m anager
H ørhaven 30
8920 R anders NV
20783203
rene2507@ gm ail.com

1.

Jakob W arming Jensen
Læ rer
Ø ster V edstedvej 36, Øster V edsted
6760 Ribe
21300014

Tenna W arming A n dersen
Læ gesekretæ r
E ddavej 10A
5210 O dense NV
22630902
klausogtenna@ hotm ail.com

2.

T h om as C lausen
U dvik lingsk onsulen t
P ilegården 28
5240 O dense NØ
28730300
thcclausen@ hotm ail.com

3.

M ikkel A b ildgaard D itlefsen

A n ders B ast (Kristensen)
M usiker
H usum gade 24, l.th .
2200 K øbenhavn N
28199083
rhythm ranger@ hotm ail.com

15.

K ristin a M øller K ristensen
Kobjergvej 13
7190 Billun d

16.

R olf W ulff Ljungberg

5000 O dense C
23317997
m ikkel@ ditlefsen.eu
4.

S ara G erm ansen Tranberg (Germ ansen)
Sanger, san glæ rer
Torpvej 4
8752 Østbirk
86157069
njtranberg@ hotm ail.com

5.

K im G ro sm an n
Bakken 47
7441 Bording
29937245

8240 R isskov
20136151
rolf.w .ljungberg@ gm ail.com
17.

Tina G rønlund H ansen (M adsen)
D rosselvej 7
6740 Bram m ing
tinagm @ bram m ingnet. dk

18.

H anne Jørgensen (N ielsen)
Pæ dagog
Veids H usevej 19
8830 Tjele
hnstrudsen@ hotm ail.com

19.

K lau s Ø stergaard N issen
Controller
P.G. R am m s A lle 61, l.th .
2000 Frederiksberg
24645799
klausnissen @ ad slh om e.dk

20.

H enrik Clem m ensen Pedersen
Lektor
Granbakken 4
9210 A alborg SØ
98141086 / 30622507
hcp@ et.aau.dk

21.

9330 D ronninglund
26173103

6700 Esbjerg
28927422
boris_jensen@ hotm ail.com
8.

3520 Farum
40794612
elkejakobsen8@ hotm ail.com

Je sp e r Lykke Pedersen
Ingeniør

9.

C hristian K aas
G odthåbparken 22, l.tv.
6740 Bram m ing
31130106

10.

M ad s K ortegaard K nu dsen
Brom bærvej 11
8410 Brande
26286398
knudsen44@ gm ail.com

11.

S isse l K ondrup
Ø strigsgade 18, 5.th.
2300 K øbenhavn S
28724643

6000 Kending
^
40113391
jesperlykke@ m ail.dk
22.

M artin Tam bor Petersen
Projektleder
Ø sterbakken 15, A d sbø l
6300 Gråsten
51513789
tam bor6@ hotm ail.com

23.

Jacob H øjgaard Thinggaard
A djunkt
Vinkelvej 38B
8800 Viborg
2 8 8 4 1 4 9 4 /8 6 1 4 4 6 5 5
jacobthinggaard@ gm ail.com

Elke M aria A n thon isen (Johansen)
B ankrådgiver

12. * H anne K uckelhahn R osen kvist (Kiickelhahn)
Aktuar
Skan selyet 8
3400 H illerød
20661735
kuckelhahn@ hotm ail.com

K ontaktperson: M ette Sch u ltz S øren sen (5)
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13.

14.

15.

Per A sger U lsro d M adsen
Project m anager
Bøgevæ nget 205
7330 Brande
28963759
perulsrod@ hotm ail.com

K ontaktperson: H anne K ückelhahn R osen kvist (12)

S tu d e n te r 19H7y

A nn W ind M ortensen
Vejleder, d iæ tist
Tornum gårdsvej 13
6660 Lintrup
23710741
ann_w ind_m @ hotm ail.com
Bo Pedersen

1.

Rune R ødgaard A n dersen
A lp e d alsv e j 62
6000 K olding
61706130

2.

H ans H erluf B oisen
I.P. Jacob sen s Vej 23
8230 Åbyhøj

3.

Rikke O bling Dinesen
7/95 West Street, Balgow lah
2093 S id n e y NSW

Vittenvej 68
8382 H innerup
28728794
bo@ bos-have.dk
16.

Pia Pedersen
N ygårdsvej 29
6740 Bram m ing
25537777
knu dsen2@ m ail.dk

17.

A strid T h ad e N ørrem ark (Petersen)
Dyrlæ ge
Foldin gbrovej 46
6650 Brørup
22976562
astridthade@ hotm ail.com

18.

Esben N ed en skov Petersen

0061424636772
D anas P lad s 12, st.tv.
1915 Frederiksberg C
61461327
n ielsenem aerke@ gm ail.com
5.

6705 Esbjerg 0
61302954
m aripors@ yahoo.com

2200 K øbenhavn N
40896199
esben.petersen@ gm ail.com
19.

21.

Tina Sch m id t Førby (Schm idt)
S p ed itø r
Jelsvej 9
6630 R ødding
22630777

24.

Jacob Guldberg
O plysn in ger savn es
(jacobg@ m aill. stofanet. dk)

8.

Søren K yster H velplun d
V algårdsvej 9, l.tv.
2500 Valby
23952068
sorenkysterhvelplund@ gm ail.com

9.

Jakop U h d Jepsen
O plysn in ger savn es

10.

M arlene D ochw eiler Jessen
O plysn in ger savn es

11. * M on ica Brockdorff Jørgensen
R olighedsvej IB
6740 Bram m ing
30482330
m o n ical504@ you m ail.dk

Torben B ech Sch ned ler
O rganist
B jergbygade 2OB
4200 Slag else
58586328^ ^ ^
^

22. * L ou ise Sejer S v en d sen (Skole Sørensen)
Controller
R ådyrvej 7
8450 H am m el
50965901
23.

7.

JetteP etersen
Stejlbjerg 8
8542 H ornslet
28436821

20.

Anders Otto Gothenborg Frederiksen (Frederiksen)
R ingstedvej 66, S lag lille
4173 Fjenn eslev
57809274^51421980

Sab in e F eld th aus V igsø
Id ræ tsp æ d ago g
T oldstedvej 5, O bbekæ r
6760 Ribe
51342977
sabine919@ hotm ail.com

12.

M artin K jeld g aard
Forårs vej 81
9220 A alborg Øst
9 8 1 8 8 9 1 1 /2 6 7 0 7 9 1 1

13.

W innie L au gesen
B ræ n dstrupvej 6, Fole
6510 Gram
30638083

7100 Vejie
^
32958191
sim onlorenzen@ hotm ail.dk
15.

Diana Volsgaard Christensen (Sonne Volsgaard)
Trane vej 41
8721 D augård
76401680
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Sim o n e M erola
O plysn in ger savn es

16.

N anna Å rsnes (Thoustrup N ielsen)
P orcelæ nshaven 4E, st.th.
2000 Frederiksberg C
2 8 7 1 9 6 1 6 /3 8 6 0 2 8 5 5
n an nuscha@ gm ail.com

17.

R asm us Bjerre N ielsen
R an tzausgade 54, 2.tv.
2200 K øbenhavn N
22992336
rasm usb jerre@ hotm ail.com

18.

19. * Charlotte R ah lf
V illavej 2
8660 Skanderborg
21697292
crahlf@ yahoo.com
20.

Rune R asm ussen
W eidekam psgade 43, 2.th.
2300 K øbenhavn S
51582913
rune@ runerasm ussen.dk

21.

Søren Berg R asm ussen
S tatsviden sk absstu d eren de
Laurin m åen polku
FIN -00440 H elsinki
Finlan d
00358-504646464
soeren.berg@ gm ail.com

23.

K ristian N iels Frederiksen
Sen ior C on sultan t
K langhøj 48
8670 Låsby
40377601
kristian.frederiksen@ gm ail.com

3.

Pernille Dorthea Frederiksen
N utrition S cien tist
H olm e Parkvej 149
8270 Højbjerg
22289768
pernille.dorthea@ gm ail.com

4.

H enriette G uldager (Schm idt H ansen)
K oncept K oordinator
K lapskovvej 8, Vitten
8382 H innerup
51208818
henriette.guldager@ arlafoods.com

5.

S u san n e H ansen
Politibetjent
Jægersborgvej 68, st.tv.
2800 Lyngoy
40143705
zanhanse@ hotm ail.com

6.

K nud K alff
G ym n asielæ rer
Stilun dv ej 18
6621 G esten
61266660
kkalff@ hotm ail.com

7.

Jacob K ejser

H annah O 'R eilly P oulsen (O'Reilly)
5250 O dense SV
22679598^
^

22.

2.

2300 K øbenhavn S
41166338
kejserjacob@ gm ail.com

Torsten Oster Sch m id t
S ch legels A lle 2, st.
1807 Frederiksberg C
20613570

8. *

C am illa Løntoft Nybye
Arkitekt m .a.a., M Sc.
K rystalgade 11A , 2.sal
1172 K øbenhavn K
22386229
cam illanybye@ hotm ail.com

9.

L o u ise Bruun O kholm
Sm ertepsykolog
Stilun dv ej 18
6621 G esten
61261978
lbokholm @ hotm ail.com

10.

Lars O lesen
Lærer
P rin sessegad e 6 2 ,1 . sal
7000 F redericia
40944581

Britta K jeldgaard (A rdahl Skjøth)
9220 A alborg Øst
^
28762711
brittakjeldgaard@ hotm ail.com

24.

Rune Slo th u u s
Tornebakken 154
8240 R isskov
31101097
sloth uu s@ p s.au. dk

25.

A n ne S ø lbeck R avn (Gernager Sølbeck)
Høgsbro vej 52, Høgsbro
6760 Ribe
26808441

26.

Charlotte F riis Vinkle
B S3 2L S Bristol
UK ^
^

Aut. V eterinæ rsygeplejerske
H ølleskovvej 54, 0 Å bølling
6760 Ribe
30620983
sarahl3@ hotm ail.com

K ontaktperson: Charlotte R ah lf (19)
12.
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1.

Dan Aggertoft Christensen
Produktions- og Logistik ch ef
8462 Harlev
27527687
aggertoft@ gm ail.com
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A nne Sch m idt
Ergoterapeut
Lun dvej 227
6800 Varde
60664514
Tange227@ gm ail.com

13.

Iben Sch m id t
H jem m evejleder
Svingelen 27
6780 Skæ rb æ k
21943632
ibenschm idt@ Iive.dk

14.

L ine M ika Skov
Cand.jur.
Q attaaq 2 6
3905 N u u ssu aq
G rønland
61664468
linem ika@ gm ail.com

2.

S abin a Bjork G ud m un dsdottir Bøg
(G udm undsdottir)
E fterskolelæ rer
T ornskadevæ nget 7
6760 Ribe
40947233
sabina_b j oerk@y ah oo. dk

3.

Ditte A ae N ielsen (Christensen)
C and.m ere.-studerende
H erninggade 7, 3.tv.
2100 K øbenhavn 0
30759555
ditte@ aae-nielsen.dk

15.

A nne Sten bæ k
P ostdoc.
L .I.B ran d e s A l l e l l , 3.tv.
1956 F rederiksberg C
22618373
annesten@ dsr. k v i. dk

4.

M ie B ir k H a lle r
A ntropolog, ph.d.-studerende
Dr. M argrethes Vej 57
8200 A arhus N
61680622
m iehaller@ gm ail.com

16.

N iels Sten bæ k
Cheføkonom
A m agerbrogade 127, 2.tv.
2300 K øbenhavn S
30161105
niels.storm .stenbaek@ gm ail.com

5.

M arete H ollæ nder
Lærer
K n u drisgad e 2 5 ,1 .
8000 A arhus C
20976897
m hollaender@ sol.dk

17.

Steffen S ko v sgaard Strunge
Funktionæ r, Logistikkontrolcenter
Egevæ nget 140
8310 Tranbjerg J
60614061
ssstrun ge@ yahoo.com

6.

C atharina M øbjerg H ansen (Knudsen)
L æ rerstuderende
K urveholm en 2, l.th .
6760 Ribe
51896101
catknudsen@ sol.dk

7.

K are n K o n d ru p
C and.com m .
B lågård sgad e 21, 4.th.
2200 K øbenhavn N
51761335
kk@ karenkondrup.dk

18. * Gert K ruchov Sønderby
F ylkinggatan 25C
S-21229 M alm o
0046760493832
gert.sonderby@ gm ail.com
19.

M ette K jæ r Søren sen
Folkeskolelæ rer
V iuf Station svej 49
6052 V iuf
29936253
m etteks@ m etteks.dk

8.

M arie L ou ise Bon al (Kulm bach)
Læ rer
Blokvej 4D
6760 Ribe
28556022^^

20.

Th om as H agen Søren sen
Ingeniør
N ovrupvej 23
6705 Esbjerg 0
29721496
thom as_h_s@ hotm ail.com

9.

A nne Larsen
U d vik lin gsk on su lent
L an g elan d sv e jl5 , l.th .
2000 Frederiksberg
26818307
anniel@ live.dk

21.

Trine Søren sen
PR og kom m unikation
K irkegårds A lle 5B, 1.
5000 O dense C
26330901
trine@ teaterm om entum . dk

10.

H elle Steen Lau rid sen
P æ d agogstud erend e
R ørholm sgade 6, st.tv.
1352 K øbenhavn K
22550055
hellesteenla@ hotm ail.com

11.

Thorbjørn L austsen-Jen sen
M issio n æ r/p æ d ag o g
O d e n se g a d e 3 1 ,4 .tv .
8000 A arhus C
23309444^

K ontaktperson: C am illa Løntoft Nybye (8)

10-års jubilæum
S tu d e n te r 2 0 0 2 a
1.

K aren Johann e Bruhn
S tu d io M anager, K onsulen t
N ørrebrogade 192, 2.tv.
2200 K ø b en h an v n N
61776209
karenbruhn@ gm ail.com

GL-3900 N uuk
G rønland
299264816
andreas@ lysholt.net
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Ergoterapeut
Fasan vej 11
6760 Ribe
41567421
1751 K øbenhavn V
29246339

Sygeplejersk e, in ten siv
K ongehøj 185
6600 Vejen
40340855
m ettethnielsen@ yahoo.dk
15.

U lrik Barkentin Overby
K om m un ikationsm edarbej der
Ebbe R odes A lle 5, 3.tv.
2500 Valby
61302524
o verby@ m ail. dk

16.

A nne Engholm H edegaard (Pedersen)
Psykolog, ph.d.-studerende
E ngd als vej 32
8220 Brabrand
21172893

3.

M arie R o sen stan d H ansen
A U N ordre R inggade 4
8000 A arhus C
24592788

4.

Idunn H araldsdottir
G asvæ rksvej 29, 5.
1656 K øbenhavn V
22644645

5.

A n dreas H jørnholm
H erninggade 20
2100 K øbenhavn 0
40318831
a.hjornholm @ gm ail.com

6.

Lene A m di Holm
N iels Bohrs A llé 23, st. 3019
5230 O d e n se M
60956034

N iels Ju els G ade 19, 4.th.
8200 A arhus N
20244871

19.

1708 K øbenhavn V
32145056
8.

1656 K øbenhavn V
28303337
julie.rasm ussen @ gm ail.com

M arie B æ k Iversen
Thronkærvej 229
8541 Skød stru p
61657113

9.

Anette R ihnstrøm Sch m id t
A C-konsulent
Ny d am s vej 16, l.th .
8200 A arhus C
30222342

A nette T h im Jacobsen
N ørregade 35
6740 Bram m ing
20977092

10.

K irstin e Thurø Jensen
O plysn in ger savn es

11.

M arie Lynge Jørgensen
Nørre S id e allé 5, 3. tv.
2200 K øbenhavn N

Lærer
Skanderborgvej 31, 5. tv.
8 0 0 0 Å r h u sC
51802093
j_silberbauer@ yahoo.dk
21.

V esterbrogade 138 A , 3 TV
2100 K øbenhavn 0
35420810
m lk84@ hotm ail.com

Anne-M ette Stein m eier

13.

T h orvald sen svej 13
1871 Frederiksberg C
22464513
rm cannem ette@ gm ail.com
22.

C asp er K lin dt Sølbeck

P0STGAARDEN

Ved A ndebakken 8, 3.th.
2000 Frederiksberg
casperks@ hotm ail.com
23.

M ia G rabski Larsen
Elm e A lle 20
8600 Silkeborg
22153392

Ida M arie H abekost Søren sen
Projektleder
N ørrebrogade 174, 3.tv.
2200 K øbenhavn N
29624641

Nederdammen 36
6 7 6 0 Ribe
Tlf. 7 5 41 01 12
jens@postgaarden-ribe.dk
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14.

M aria L o u ise M arquardsen
Charlotte M uncks Vej 32, st. th.
2400 K øbenhavn NV

15.

C am illa Terp N ielsen
R osen van gs A lle 124
8210 Højbjerg
60131587

16.

L isb eth O h lsen

5.

S ara Ingem ann H olm -N ielsen
Trend forecaster, con cept stylist
L undtoftegade 48, 4.th.
2200 K øbenhavn N
61281618
saraingem ann@ gm ail.com

6.

S ara F riis D algaard (Jensen)
A n k lager(can d .jur.)
H øjdiget 12
2730 H erlev
28181407
sara@ cdj.dk

7.

Lene V asun dh ara G ylling A lm osetoft
(Kristensen)
Pæ dagog
F irrin g v ej6
6650 Brørup
24660778
l.alm osetoft@ hotm ail.com

8.

K ristin a Q uist Konig
A dv.fuldm æ gtig (cand.jur.)
Æ girsgade 8 0 ,1 . tv.
2200 K øbenhavn N
30785728
kkg@ accura.dk

9.

A nna Law aetz
Studeren de
N yhavn 23, 1.
1051 K øbenhavn K
51892197
sortenflab@ gm ail.com

10.

Jenny L un d M adsen
M anuskriptforfatter (cand.m ag.)
G asvæ rk svej 29, 5.
1656 K øbenhavn V
29822475
jelum a@ gm ail.com

11.

Tanja M attrup
P rod.leder (cand.m ag.)
K alkæ rparken 52
8270 Højbjerg
28547248
tam a@ dr.dk

12.

M iriam K nudby N ielsen
Lærer
c /o E va K ristensen, K am trup Skole
6630 R ødding
28357856

8600 Silke!)org
23672568
m am uro@ obr. dk
17.

A n dreas Tophøj R asm ussen
2300 K øbenhavn S
61652661

18.

P ia D am kjæ r Sch m id t
Jern banegade 35, 2. tv.
6000 K olding

19.

Anne-M ette S ch ultz
Peter F abersgad e 16 st.tv.
2200 K øbenhavn N
29823376

20.

M arianne K jæ r Søren sen
Ib Sch ønbergs A lle 9 l.m f
2500 Valby
25398769
m axpow er@ chicks. dk

21.

22.

T h o m as V ilstrup
S to re g ad e 6 8
6100 H aderslev
30329569
M ia H åhr Østergård
Carit E tlars Vej 23, st. tv.
8230 Åbyhøj

K ontaktperson: M arian ne K jæ r S øren sen (20)

S tu d e n te r 2002c

8 0 0 0 Å rL u sC
27215200
cathrine_boisen@ hotm ail.com
2.

3.

4.

A sger Bolvig
M arketing M anager (cand.m ag.)
S jæ llan d sg a d e 31, 4.th.
2200 K øbenhavn N
61277485
asgerbolvig@ gm ail.com

13. * Trine A akjæ r N ielsen
Jordem oder
H yltebjerg A lle 6, 3.tv.
2720 V anløse
24645786
traani@ obr.dk

Ann Skyggebjerg (Christiansen)
S p ed itø r
M usvitvej 24
7100 Vejle
60127352
skyggeb j erg@obr. dk
A n ders Vedel H adberg

14.

Tina Tønder Sch m id t
Lærer
Viborgvej 146, l.th .
8210 A arhus V
302M 828

Civ.ing.
Bogensegade 10, 3.th.
2100 K øbenhavn 0
51766475
lene_skygebjerg@ hotm ail.com

2200 K øbenhavn N
28753832
lot51@ hotm ail.com
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16.

17.

18.

S u san n a Søberg
Sygeplejerske
Tom K risten sen s Vej 24, 6.th.
2300 K øbenhavn S
22992757
lillesus@ hotm ail.com
Jørn Fyhn Lykke Søren sen
B u sin e ss Controller
G øhlm annsvej 114
6000 K olding
20944705
joernfls@ yahoo.com
Birgitte A ger Vejrup
Stud.scien t.san .
D ronningensgade 43, 1-87
1420 K øbenhavn K
31343395

M aja F riis K ristensen
G odthåbs vej 53
2000 Frederiksberg
35819751

10 .

Søren R ø dsgaard L au esen
K ertem indegade 11 3th
2100 K øbenhavn 0
61672923

11 .

T h om as R in dsig L aursen
Plantagevej 20
6740 Bram m ing
96300704

12.

G am m el Kongevej 86A
1850 Frederiksberg
29712899

19. * H elene B eck Wind
D esign studerende
47 A lbem arle Street
W lS 4JL London
UK
7894704450
helenew ind81@ hotm ail.com
20.

9.

Jakob O lesen Zerahn
Producer

13.

A ne W ille Lunde
San dbjerggade 44
2200 K øbenhavn N
29891406

14.

A nette Tranberg N ielsen
Stensbjerg vej 14, A rnum
6510 Gram
28352649

15.
6760 R & 3 ^
61701223

80 0 0 A arh u sC
50590427
jakob@ m oerkvaerk. dk

16.

K ontaktperson: S ara F riis D algaard (6)

2100 K øbenhavn 0
25135654

S tu d e n te r 2002x
1.

2.

3.

4.

5.

Jen s Ebsen Boldt
Trøjborggade 1
1757 K øbenhavn V
51921643
Dorte B eck C hristoffersen
Vårlyngen 43, Stige
5270 O dense
60185678
M alene V esterager Drøgem iiller
Set. Jørgen sgade 6
6760 Ribe
60681982
E v a je n se n
Vester G asse 16
6780 S kæ rb æ k
74750717

6.

K ristian F red slu n d Jen sen
Trørød K ollegiet
2950 Vedbæk

7.

A n ders K ann Kofoed
D ir c h P a s s e r s A lle 9 s t .t h
2000 Frederiksberg
38882673

8.

2400 K øbenhavn NV
30282363

Mette Som m er A n dersen
Strandparken 43 1 1
8000 A arhus C
25325272

18.

Søren Tolsgård N ielsen
F un d ers A lle 19
6740 Bram m ing
61668126

19.

Jacob Lykke Pedersen
E n glan dsgad e 35, 3
6700 Esbjerg
22320391

20.

N ikolaj Iversen
R udholm svej 35, Søhale
6515 Esbjerg
27203699

21.

Søren Seier Skaastrup
O ehlen schlæ gergade 44 A3
1663 K øbenhavn V
29881263

22.
O plysn in ger savn es
23.

M erian D rescher Søren sen
Tovskovvej 59, O ksenvad
20940382

24.
Vittenvej 16
8382 H innerup
60461488

K ristian B ast K ristensen
H usum gade 22.2 th
2200 K øbenhavn N
32137200
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25.

M ette Vigsø
V inrosevej 14
8541 Skrød strup
20863381

26.

A n ne Vind Vogt
Søv æ n get 18
6230 Rødekro
20976937

27.

P ern ille B en dix en W olderslund
R eberbanegade 35 1. th
2300 K øbenhavn S
28891101

L o u ise Hørlyck
N ordborggade 17, st. 2
8 0 0 0 Å r h u sC
60946264
louisehorlyck@ hotm ail.com

12.

T h om as Peter Jensen
Bjørnevangen 3 1 ,1 . 03
5260 O dense S

13.

San n e Lysgaard Jesp ersen
M orbæ rvej 104
6600 Vejen
24464268

14. * A nne Line K am edu la
Lærer
G røndals Parkvej 4B 2.tv.
2720 V anløse
22922230
anneline-kam edula@ ohr.dk

K ontaktperson: M ette Som m er A n dersen (1)

S tu d e n te r 2002y
1. *

11.

C h ristina Bom berg A ndersen
G eolog

15.

Per Lyhne Løkkegaard
R an tzausgade 38, l.tv.
2200 K øbenhavn N
51348380

16.

Ida E lisab eth H uitfeldt M adsen
S lan geru pgade 1A, 3.mf.
2200 K øbenhavn N
26334684

17.

K arin a N issen
K ogs vej 62, Rejsby
6780 Skæ rb æ k

18.

A n ders Brandt Sch m id t
Darum vej 125
6700 Esbjerg
30323723

19.

Je sp e r Thygesen
R osen væ n gets A lle 47
6700 Esbjerg

20.

S id se l Petersen W arming
O lo f P alm es A lle 42B, st.
8200 A arhus N
32116548

IS-170 Seltjarn arn es
41315330
2.

Je sp e r Kliborg A n dersen
G ræ kenlan dsvej 29, st.th.
2300 K øbenhavn S
32106127

3.

W inni Sch iitt A n dersen
Jernkærvej 23
6760 Ribe
27282938

4.

N in n a A n dreasen
O plysn in ger sav n es

5.

A lek san der Bjerrum
Store K an nik estræ de 2,2
1169 K øbenhavn K
22841205

6. *

7.

Søren B oldin g C hristian sen
A rkitektstuderende
K aløgade 12, 4. th.
8000 Å rhu s C
61771055

21. * Esther W issels
K astan ie A lle 18
6760 Ribe
29668040

H enning G ram H ansen
Stu deren d e
E riksgade 15, 2.th.
1708 K øbenhavn V
61701454

22.

T h om as Ørum
B aggesen sgad e 1, 2.tv.
2200 K øbenhavn N

K ontaktperson: Søren B old in g C hristian sen (6)
8.

9. *

10.

Tom M ikkel K am stru p H ansen
N yvang 11
6762 G lejbjerg
30740982
at@ hansen.m ail.dk

S tu d e n te r 2002z

Ina C hristen sen H olden
Sygeplejersk e
Storm gade 14, l.th .
6700 Esbjerg
22724243
inaholden@ hotm ail.com
C hristian N ed ersk ov H ovm ann
Skovburren 262
4700 N æ stved
32139389
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1.

Sign e P latz Bertelsen
H araid sgade 7B l.th .
8260 Viby J.
30525292

2. *

A sbjørn Skjøth Bruun
c/o Jørgen Bruun, Sekæ rvej 4, Nr. H olsted
6670 H olsted
20492539

3.

M artin R isum B øndergaard
H essen sgad e 20 st.tv.
2300 K øbenhavn S
40875319

4.

D ennis R abæ k Christensen
Langager 3 , 0 . V edsted
6 7 6 0 R ib e
61300941
m ail@ denn ischristensen.dk

5.

L ouise M argrethe S ch øler Christensen
K antorvæ nget 1 ,2 .2 5
8240 R isskov
50714740

6.

Helge G am m elgaard
Vesterå 17 l.tv.
9000 A alborg
40633299

7.

15. * Lea L adegaard
N ygårdsparken 32
6740 Bram m ing

Lars M øller H eick-Christensen
T åsingegade 12, 2. 02
8 2 0 0 Å r h u sN

2500 Valby
31754763
9.

10.

11.

Carina K ruse Jessen
Skejbytoften 121 3.4.
8200 A arhus N
22994044
Pernille Skaaru p Johansen
Sdr. V ollum 1
6261 Bredebro
27364872
sk aaru p j ohansen@ m ai 1. dk

16.

G unvor Laurberg
A llersgad e 9, 3.4.
2200 K øbenhavn N
51781518
gunvor@ohr.dk

17.

Jan L auridtsen
O plysn in ger savn es

18.

M aja M atzen Lysgaard
S ø n d e r v a n g s A lle lO A s t.
2500 Valby
61786661

19.

Sim o n M orris
F lo rs A llé 1
6630 R ødding

20.

K ristine M øller-N ielsen
G I.Å rh u sv ej 161D
8800 Viborg
51905741

21.

A n ders B rundt Thom sen
N iels Jen sen s Vej 8
8000 A arhus C
22841368

23.

T h om as W ollsen

6670 H olsted

Anette Brink Johnsen
Jom borgsvej 21 st.th.
2900 H ellerup
40507962
anette.b.johnsen@ gm ail.com

6300^bråsten
74650742
K ontaktperson: Anette Brink John sen (11)

12. * D idde C asp ers Juu l
Læge
Islan d s Brygge 77A
2300 K øbenhavn S
40461979
dijuu@ m ail.dk
13.

A nja D alsgaard Jørgensen
V indegade 2 th
5000 O dense
30323683

14.

N is Sun e N ielsen K jæ rgaard
M øllegade 3, Holm
6430 N ordborg
97702730
nissem an2001@ yahoo.dk

HOTEL^pDAGMAR
Hotel Dagmar - Torvet 1 - 6760 Ribe - T)f. 75 42 00 33
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Afsender:
R ipen ser-Sam fundet
v/C on n y Rom Petersen
H øjbierggårdsvej 18
2840 Holte

R ip en sersam fu n d et
er en forening af tidiigere eiever fra Ribe
Katedralskoie samt for skolens nuværende
og tidligere lærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets
dimittender og jubilarer. Den afholdes i forbin
delse med translokationen på Katedralskolen i
juni.
Foreningens medlemsblad. Ripenserbladet,
udkommer tre gange pr. år. April-nummeret
indeholder en adresseliste over årets jubilarer og
november-nummeret indeholder en stor samling
billeder fra årets jubilararrangementer.
Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på
hjemmesiden: www.ripensersamfundet.dk samt
i gruppen Ripensersamfundet på Facebook.
Medlemskab tegnes enten ved en e-mail til:
ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk, på
hjemmesiden eller ved at kontakte sektretæren.
Adresseændringer meddeles via hjemmesiden
eller pr. e-mail eller kontakt til sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad
meddeles til sekretæren eller anmeldes via
hjemmesiden med dimittendårgang, fulde navn
og adresse.

HTTERM ET ARTMUS

D/n /o/ta/e købmand;

"Lars"
S ø n d e r p o r ts g a d e 2 4
6 7 6 0 R ibe
Tlf. 7 5 4 2 0 0 4 9

^ ^ D S tE K JØ B M A N D S F o ^
^

"

PRØV VORES ^
PORTVINSMARINEREDE
FRUGTER
^ PEDERSEN-RIBE

Ribes Biomsterhus
Mathiesen
Seminarievej 6 - 6760 Ribe

75 42 08 33 - 75 42 49 61
Mail din bestilling på 5402@interflora.dk
www.lnterflora.dk

Foreningens
organisation
Formand
Povi Dons Christensen, s.65
Carstensgade 22
1770 København V
20 16 22 58
fbrmand@ripensersamfundet.dk

Næstformand
Tove Tranberg s.69
27 20 78 35
naestfbrmand@ripensersamfundet.dk

Kasserer og webmaster
Hans Erik Christensen, s.65
50 50 84 95
kasserer@ripensersamfundet.dk
webmaster@ripensersamfundet.dk
giro 106-6676

Sekretær og adresseefterfbrskning
Conny Rom Petersen, s.76
21 43 49 56
sekretaer@ripensersamfundet.dk
adresseefterfbrsker@ripensersamfundet.dk

Redaktør, kommunikation og arkivar
Henrik Præstholm, s.60
40 45 17 28
redaktoer@ripensersamfundet.dk
arkivaren@ripensersamfundet.dk
kommunikatton@ripensersamfundet.dk

N

o r d e o ^

Kommunikation
Søren F. Bregenov, s.01
22 58 27 30
kommunikation@ripensersamfundet.dk

Kommunikation

R ib e afd elin g
Sem in arievej 8 - 6 7 6 0 R ibe
Tlf. 7 5 41 11 11

Hanne Krag Fuglehoim, s.84
20 22 24 05
kommunikation@ripensersamfundet.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Mejsen Westergaard, s.5 5
45 86 56 96
bestyrelsen 1@ripensersamfundet.dk

Forvarsel

Ordinær Generalforsamling og Årsmøde
Lørdag den 23. februar 2013 kl. 14:00
i Vartov, København.
Forsiag, der ønskes behandlet på generaiforsamiingen,
skal være bestyrelsen i hænde inden 1. januar 2013, jfr. vedtægternes §9
I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement.
Efter generaiforsamiingen, klokken cirka 15, vil Bertel Haarder, MF (V)
fortælle om "Et liv med højskole og politik"
På gensyn

VÆRD
AT
HUSKE...

Katedralskolens juleafslutning 2012
foregår i Domkirken den 21. dec. kl. 13.30.
Generalforsamling og Årsmøde:
lørdag den 23. februar 2013 kl. 14 på Vartov i København.
Jubilarreception i 2013:
fredag den 28. juni fra kl. ca. 12 efter translokationen.
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AH industries
improving sortions together

JENS
PEDERSE^

lndustr¡ve¡4
6760 Ribe
Tlf. 76 88 1 4 8 8

Aut. EL ¡n sta H a te r
0 . V e d ste d v e j 3 2
TM. 7 5 4 2 3 2 3 2

K O L V ÍG
R ESTA U RA N T & CAFÉ

MeNemdammen 13 - 6760 Ribe
Tif: 7541 0488-Fax: 7541 0483

Restaurant Sæfittnniett
v/Rinda Klausen
Sklbbroen 13 - 6 7 6 0 R ibe - T lf. 75 42 09 4 6 - F ax 75 41 04 31
w w w .saelhunden.dk - saelhunden@ stofanet.dk
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Transtokation oq Jubitarreception

forsamlingen sang godt med på "Den s/gnede dag" mens solen brød igennem.

Daqens forløb
Dagen begyndte med skyer og nogle regn
byger. Rektor Karsdal troede dog endnu en
gang på vejrudsigten fra Skrydstrup. Pedel
lerne var derfor næsten færdige med at stille
stole op i gården, da bestyrelsen ankom lidt
før kl. 9. Solen var lovet i glimt hen mod
kl. 10, og den var der, så rektor kunne i sin
velkomst til den store forsamling ønske os
alle en god festdag.

Rektor bød velkommen.

Det blev en Hot dag for de 165 studenter
og de 49 hf-studenter, som i år kunne di
mitteres fra skolen.
Efter kantate, talerne, uddeling af eksa
mensbeviser og legater sang vi alle til sidst:
"Hvor smiler fager".
Det er beskrivelsen af en helt sædvanlig
translokation, og det var den for så vidt
også. Alt klappede, og lyden var i år væsent
lig bedre, også nede bagved, så jubilarerne
havde ikke den undskyldning for at stå og
udveksle minder og erfaringer.

Det var der alligevel nogen der g/'orde.
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Men for de mange fremmødte jubilarer,
som ikke havde været på skoien siden for
fem år siden, var der tale om en fornyelse.
Det var Kantaten! Fornyelsen kom egent
lig allerede i forbindelse med Ribes 1300
års byjubilæum i 2010. Ribes "stadskom
ponist" Bo Gunge havde lavet nye, mere
rytmiske arrangementer til de fleste af de
velkendte sange. Endvidere var der nye me
lodier til to nye sange skrevet af lektor Bent
Mortensen.
Translokationen adskilte sig på endnu et
punkt fra de tidligere års. Det er jo i år 100
året for Ripensersamfundets stiftelse. Det
markerede vor nye formand, Povl Dons
Christensen i sin tale og ved uddeling af det
sædvanlige dimittendlegat, der i år var for
øget til i alt 7.500 kr. Herudover blev der
uddelt to 100 års jubilæumslegater på hver
5000 kr.
Jubilarreceptionen var igen i år et tilløbs
stykke. Vi skønner at mere end 500 har

< ,? ,- „
AUMT S M i t s ^ M * , ' * ^ " , *

," " S

JBMSEM < 9 2 t-„^

deltaget og der var igen travlt ved fadølsha
nerne. Vin, vand og snitter slog til, og alle
hyggede sig i de nye omgivelser. Det var
endda nødvendigt for formanden at bede
de sidste om at finde andre græsgange, da
vi skulle have ryddet op, så lærerne kunne
komme til at dække op til deres afslutning
om aftenen.
Der var i år som de ældste fire 70 års
realister fra 1942. Vort tidligere bestyrelses
medlem Poul Noer var en af dem. Herud
over var næsten alle jubilarårgange repræ
senteret.
Jubilarreceptionen er Ripensersamfun
dets hovedaktivitet og bestyrelsen vil gøre
alt, for at det skal blive en god oplevelse.
Det er blandt andet et stort arbejde at sam
le adresseoplysningerne ind, så hvis vi skal
kunne blive ved i de kommende år er det
vigtigt at fa flere medlemmer fra de yngre
årgange.
I det følgende bringes de forskellige taler
samt billeder fra dagens begivenheder og
jubilarernes arrangementer, i det omfang
vi i bestyrelsen hk kendskab til dem, og
derfor kunne komme og fotografere. Nogle
hold har selv sendt billeder med tilhørende
navne til redaktøren, og det er meget vel
komment.
Bestyrelsen rakker for godt samvirke med
skolen og alle deltagere.

EU JESSEN t.BYBBAt t t * t - ] ^ ,
BW CV At. IHAYSEN JOHANSEN < * < < - , * «
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" VtHBFEM-HANSEN < !* s — „ 4 ,
SVEND JAK9B KJÆ, < * t * - t * l !
VAGN AAGE HANSEN <904—191!
V 9 ,E KAMMEEAIEE.SBM MAAITE GtVE
B E ,E S UV ! KMGSAAMNE 1*49 — <91!.
ÆEET VÆEE BE,ES M!NBE

MMKSEO-SAMH'KMT

Der var b/omsfer ved mindepladen.
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Jeg p/e/'er af 73 brød /d. 7 7.

Dorte og /C/rsfen 5agde /arve/.

f/offe besfe var parate.

Hvad s/;er der nu?

/Vu er 5a/en /t/ar.

A/u s/rer det ^narf.

5fudenterbuerne /ysfe op.

På før$fesa/en sad "de yngre".
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Rektors beretning 2012
Translokationen er den festlige afslutning
på et skoleår og for studenterne også afslut
ningen på 2 eller 3 års uddannelse her. Det
er det vi i fællesskab skal fejre i dag.
Så hovedbegivenheden er, at Ribe Ka
tedralskole i år dimitterer 214 studenter
—nemlig 165 fra gymnasiet og 49 fra højere
forberedelseseksamen, fil næste år optager
vi 168 gymnasieelever i l.g. og 84 hf-elever
i 1.hf. Så det går godt - både med antal stu
denter og kommende elever og dermed også
med skolens økonomi. Det har givet og vil
give et godt grundlag både for de mange
tilbud, vi kan give eleverne og for de flotte
fysiske rammer, vi efterhånden har faet.
Og så er det da glædeligt, at vi kan være
en så stor skole i den trods alt lille by Ribe.
Det går også godt rent uddannelsesmæs
sigt. Vi har i de sidste år tilbudt megen
støtte til lektier og skriftlige opgaver —i hf
i form af studietimer og for begge uddan
nelser i form af lektiecafeer. Det har været
en succes, og det vil vi selvfølgelig fortsætte
med. Men vi vil også gerne gøre det bedre
for dem, der godt kunne bruge endnu flere
faglige udfordringer. Så næste år har vi nog
le nye tiltag. Vi har meldt os til et projekt
for sciencetalenter der omfatter 8 camps
fordelt over 2 år. Vi er ligeledes tilmeldt et
talentplejeprojekt i latin. Og vi har fortsat
elever med i alle de faglige konkurrencer, vi
kan. Og så vil der også fortsat være plads
til studiekredse. Dermed bliver tilbud til
talenter en uddannelsesmæssig linje, vi vil
fastholde.
Hvert år sine byggerier - til og med i år.
En tilbygning til idrætshallen er lige ved at
være færdig. Det bliver en ny hal med be
vægelsesrum, styrketræningsrum og rum til
spinning. Dermed far idræt væsentligt flere
muligheder at byde på.
Og den gamle rektorbolig, villaen, bliver
totalrenoveret med nyt tag, nye vinduer og
fugning af murværk. Indvendigt bliver der
i stueetagen et stort og lyst atelier til billed

kunst. Så billedkunst får et tiltrængt byg
ningsmæssigt løft.
Og så har vi naturligvis kunnet glæde os
over at kunne bruge Salen og Førstesalen i
den ombyggede Rundgang. Det har givet
plads til mange arrangementer f.eks. forårs
koncerten, ro til arbejde i det daglige og en
ny kantine. Det kan gamle elever og gæ
ster se ved receptionen bagefter. Så sammen
med renovering af laboratorier og ny byg
ning i Sviegade er det den største ombyg
ning i skolens historie, siden den blev flyt
tet fra domkirkepladsen og hertil i 1856.
Udvikling af nye tilbud og endnu mere
ombygning har også krævet noget af alle
ansatte. Det vil jeg gerne sige tak for og
for den undervisning og løsning af mange
pædagogiske opgaver, der nu en gang er
grundlaget for det hele.
Vi har også i år haft lærerkandidater, der
har gennemført den pædagogiske uddan
nelse ved Ribe Katedralskole. Jeg vil derfor
også benytte lejligheden til at sige tillykke
til Anne Hammersholt, Karen Haahr og
Malene Fletcher Hansen med pædagogi
kum.
Der er imidlertid to, jeg gerne vil rette
en særlig tak til. Det er først Dorte Stig
Madsen.
Dorte Stig Madsen har været ansat ved
Ribe Katedralskole siden 1. august 1977 og
dermed været lærer her i 35 år. Det er en
lang årrække og en stor og omfattende ind
sats, der ligger bag.
Du blev oprindeligt ansat med fransk som
hovefag og russisk som bifag. Nu kender
eleverne dig bedst som spansklærer. Men
sådan har det ikke altid været. Du har også
i en lang periode været studievejleder i 15 år
fra 1978 til 1993. Hensyn til den enkelte,
forståelse og indlevelse —navnlig for dem,
der selv gjorde noget var nøgleordene.
(Fransk og russisk og studievejledning
fyldte det hele - i timetal, i dine kurser og
i dine rejser. I 1989 gav en gymnasiereform
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Dorte % også ert bufref.

anledning til bekymring. Hvordan skat det
gå latin, græsk, russisk og fransk? Men det
løste du selv. Du søgte optagelse ved spansk
studiet, og blev optaget. Og gjorde det Hot.
Og det bar skolen i den grad haft glæde af.
Så nu Hk vi også en engageret spansklærer.
I det hele taget har dit professionelle liv
været sprog. Og så har de små sprogs vil
kår ligger dig på sinde, selv om ikke alle vil
kalde russisk og fransk små sprog. De har i
dig i forhold til ministerium og skolen haft
en beskytter —både i tale og i praksis f.eks.
ved dit medlemskab af opgavekommissio
nen i russisk. Og så har du hele tiden været
optaget af, om og hvordan man bedst kan
fastholde faglighed i dine fåg.
Skolen har meget at sige tak for. 35 års
sproghold. Men også alle de opgaver, der
følger med 2 større reformer af gymnasiet,
de udfordringer elevernes ændrede sprog
valg giver. Du har været loyal over for alle
ændringer, og du har til det sidste vist din
glæde over sprog. Og så vil jeg også sige tak
for, at du ville tage et halvt år til, og være
vejleder for en ny spansklærer.
Til sidst endnu en gang tak for 35 år i
gymnasiets og i denne skoles tjeneste. Og

hertil skolens ønsker om mange gode år i
fremtiden.
Så er det Kirsten Beck.
Kirsten Beck kom hertil i 1990 med ho
vedfaget engelsk og bifaget dansk. Du må
have vidst hvad du gik ind til, for du er jo
student fra skolen i 1965- Derefter har du
gjort dig udenlandske erfaringer - fra studie
ophold i Oxford og engelsklærer i Tanzania
til cand. mag. med hovedfag i engelsk og
bifag i dansk.
Inden du kom her var du højskolelærer
på Rønshoved Højskole. Og været en del
af den kultur, der karakteriserer højskolen.
Det frie ord, oplysning, vægt på den enkelte
eller en verden langt fra eksaminer, kompe
tencer og formel organisation. Der tror jeg,
at du har taget nogle værdier med, som en
gymnasieskole også kan bruge i tillæg til al
det, vi skal.
Det er mest som engelsklærer, du har fun
geret her. Og netop som engelsklærer har du
deltaget i mange studierejser. Du var en gang
med i en større udveksling med Skotland.
Det er jeg sikker på, at du befandt dig godt
med. Du har selv taget initiativ til en ud
veksling med en engelsk skole. Men det en
gelske skolesystem egner sig ikke til udveks-

7alr for d/n f/d ved sfo/en.
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ling over en lang periode. De dytter rundt i
England og i Skotland, far nye stillinger, og
andre kommer til. Udveksling kræver både
engagerede lærere og stabilitet. Du repræ
senterer begge dele —det er anderledes i den
angelsaksiske verden. Men det var udbytte
rigt, mens det var. Du har bestemt også ydet
din store andel i studierejser.
På lærerværelset har vi i mange år sat pris
på dine velmenende og præcise taler ved læ
reres mærkedage. Det vil jeg også sige tak
for og for mange års godt samarbejde. Til
sidst vil jeg endnu en gang sige tak for dine
mange år her og ønske dig mange gode år
fremover. Dem er sikker på, at du nok skal
fa udnyttet med alle de interesser og kon
takter, du har.
Så vil jeg også sige tak til Malene Fletcher
Hansen og Marianne Skriver for henholds
vis 2 og 1 år her ved skolen. De Hytter til
henholdsvis Århus og Midtfyn. Held og
lykke der.
Der er opstået den tradition, at lærerne
far gaver af eleverne, når vi holder sidste
skoledag med underholdning og nogle hip
til lærerne. Det nåede 2 p ikke. Til gengæld
bad de om et par minutter her til uddeling.
Det far de nu.
Som I kan se af programmet har vi nu
en opførelse af en ny og af en nyarrangeret kantate. Uropførelsen fandt sted i 2010

717/yk/te med eksamen.

i anledning af Ribes 1300- års jubilæum.
Skolens kantate er skrevet af Alex Garff og
komponeret af Poul Schierbeck i 1945. 6
sange har Bo Gunge nu givet et nyt arran
gement og 2 melodier er helt nye og som
nævnt med tekst af Bent Mortensen. De
kommer i anden halvdel.
Men nu til første del.

Kantaten.

Mdt/e/te rector
ttM^/ewterne.
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Rektors trans!okationsta)e 2012
A)mendanne)se - at kunne reflektere oq se tingene i en større sammenhæng
Alen?
Hjertelig til lykke med eksamen. Det er je
res eksamen, vi fejrer det, og det gør vi ved
at holde translokation. Det betyder egent
ligt at Hytte til et andet sted - sikkert både
fysisk for de Heste og også uddannelsesmæs
sigt, og det er også et nyt stadium i livet.
Og så kan man spørge, hvad tager I så med.
Ud over formler, gloser, stile, litteratur, bio
logiske rapporter, synopser, kompetencer,
forhåbentligt mange gode oplevelser, erin
dringen om lidt nervøsitet over at skulle til
eksamen og så her til sidst —tilfredsheden
med at have præsteret noget.
I er blevet studerende, I har fået kompe
tencer - personlige, faglige og sociale. Og I
har også laet det, vi kalder almendannelse.
Gymnasielærernes fagblad havde for nogle
måneder siden nogle artikler om almen
dannelse. Det kunne godt give anledning
til et par overvejelser over, hvad I også brin
ger med herfra.
1 formålet med hf og gymnasiet står
blandt andet, at uddannelsen skal være stu
dieforberedende og almendannende. Hvad
betyder så det? Studieforberedende —det er
at udvikle speciHkke kompetencer, så man
f.eks. kan optages på universitetet og hono
rere de krav, der stilles. Men almendannen
de eller almendannelse? Det er måske det,
der skal sikre bredden i jeres viden.
Vi møder ordet første gang omkring
1850. Gymnasiet skal være almendannende
stod der i loven dengang, og de bærende fag
var latin og græsk. Den deHnition kan vi
ikke bruge længere. Omkring 1900 så man
nu også de naturvidenskabelige fag som al
mendannende. Og fra 1960'erne også sam
fundsfag.
I en periode, hvor det danske sam
fund var mere homogent, og globaliserin
gen ikke var et tema, da har man opfattet

7rans/ofaf/or), l/ffens ef Arf/bus, Rekto/;
.Studenter....og en and.

dansk sprog og litteratur som grundlaget
for almendannelse. For nogle år siden var
vi optaget af at udarbejde lister over, hvad
man burde vide —såkaldte kanoner- en for
kunst, en for litteratur og en for demokrati.
Det kunne man også se som et forsøg på
at indkredse almendannelse. Professor Ove
Korsgård mener endda, at demokratikano
nen er den form for kanon, der er mest i
overensstemmelse med den almendannelse,
der er brug for i en samfundsmæssig sam
menhæng, fordi det vi er fælles om er at
være borgere i et samfund.
Men hvis ikke en kanon - lister over begi
venheder, kunstværker, forfattere, man bør
kende, udgør almendannelse, hvad gør så?
Jeg fandt et bud hos Steen Beck, Institut for
FilosoH, Pædagogik og Religionsstudier ved
Syddansk Universitet. "Hvor almendan
nelse i en lang periode i det 20. århundrede
var et relativt stabilt begreb med udgangs
punkt i traditioner, så er almendannelse nu
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om stunder defineret som en parathed til at
beskæftige sig med det, der er oppe i tiden."
Altså at forholde sig til de problemstillin
ger og udfordringer, vi har i vores samfund
- om så det er den økonomiske krise, vel
færdsstatens fremtid, verdens energiforbrug,
C 0 2 udslippet, kunstens vilkår, betydnin
gen af sociale netværker og mediernes rolle
— 1 kan fortsætte rækken af temaer. Ifølge
den opfattelse så må almendannelse være
lysten og evnen til at engagere sig i væsent
lige spørgsmål. Det har I også skullet her,
og det håber jeg også, at I tager med herfra
som en del af de kompetencer, der skal sikre
jer en videregående uddannelse.
Almendannelse — forstået som parathe
den til at beskæftig sig med det, der oppe
i tiden - er måske ikke knyttet alene til fa
gene, men nok i højere grad til de samarbej
der, der ligger mellem fagene, og hvor man
selv formulerer og henter inspiration og
oplysninger flere steder fra. Det er vel det,
der særligt udvikles i kultur- og samfund og
i den naturvidenskabelige fagpakke i hf. Og
det, der er hovedsagen i almen studieidrberedelse i gymnasiet. Der håber jeg også, at
vi har givet jer lyst til at være nysgerrige og
engagere jer.
Jeg fandt også en anden måde at se al
mendannelse på. Formanden for Dansklærerforeningen siger i et interview, at de for
skellige kanoner er at et udtryk for, at det

klassiske dannelsesideal er ved at uddø. De
blev lavet som et museum over klassisk dan
nelse. Det er ikke brugbart i nutidens sam
fund. Hvad er det så, kunne man spørge.
"Det er, siger formanden for dansklærerne,
at kunne reflektere og se tingene i en større
sammenhæng." Det er at kunne analysere,
at kunne gennemskue ting, at møde verden
åbent og kende til andre synspunkter. Det
er det undervisningen også skal føre til. Det
er også det, I skal have med herfra. I skal
selvfølgelig bruge jeres kompetencer i jeres
videregående uddannelser, men I skal også
bruge den viden og det overblik, I har faet,
til at forstå, hvordan verden hænger sam
men og til at debattere de emner, I synes
er centrale. Til det hører også at bruge jeres
viden til at se jer selv i en større samfunds
mæssig sammenhæng.
Derfor vil jeg ønske for jer, at I vil bruge
jeres eksamen og jeres kompetencer til vi
dere uddannelse, og at I må blive optaget
der, hvor lyst og evner bliver udnyttet, og
at I vil være gode til at reflektere og tænke
efter og se tingene fra flere sider.
Og med det endnu engang tillykke med
eksamen gymnasiets og hfs studenter år
gang 2012.
Æzrrdzt/

/Arr/rcr
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Hf studen tern es tate:
Lærerne:

Unge mennesker:

Jeg vil gerne starte med, at takke lærerne
for deres rigtige gode indsats i, at undervise
de studenter som sidder her i dag, og jeg vit
bede dem om, at give dem selv et stort klap
på deres skuldre. For jeg har været enormt
glad for den hjælp og vejledning, som jeg
har faet igennem min tid på Ribe Katedral
skole og er stadig glad for al den tid, hjælp
og vejledning, som lærerne har givet sig
tid til at give os. Selv om vi ikke altid har
været lige lette, at have med at gøre. med
vores facebook på computeren i stedet for,
at følge med i timerne, og høre den vigtige
viden, som i har at tilbyde os til at tage med
på vores vej igennem livet. Bortset fra det
har de aldrig opgivet deres job, som er at
gøre os der sidder her i dag til studenter og
jeg må sige at det har de gjort godt. Jeg vil
her også sige tak til Bjørn Poulsen og An
nemarie Gammelgaard for en rigtig dejlig
tur til Berlin og det vil jeg med fornøjelse
sige fra hele 2.P Og tusind tak for alt hvad
i har gjort for os.

Vi har nu erfaret efter disse gode år på
Ribe Katedralskole, at det har været både
hårdt og godt at skulle leve op til det, at
være STX eller HF elev. For vi kom her på
skolen, som nogle uerfarne mennesker, idet
at vi er kommet fra enten folkeskolen eller
efterskole osv. I at have det ansvar, som vi
har med at være et skridt nærmere på vores
tilværelse, som selvstændige mennesker.

Jesper 5/mon.sen fa/fe foriifhoidet.

Giade bf'ere.

Venner oq Veninder:
Da vi nærmede os skolestarten, var vi jo alle
spændte på at se hvem vi skulle tilbringe de
her år på skolen og i klassen med. Vi var
nysgerrige efter at vide hvem der var hvem,
og hvem kunne godt lide hvem, men vi
fandt hurtigt talegaverne frem og begyndte,
at lære hinanden at kende. Den erfaring jeg
har gjort mig i klassen, har været rigtig for
nøjelig, idet at jeg har haft med nogle fan
tastiske mennesker at gøre, men ikke kun
i skole tiden. Også i vores kære fritid, det
vi nu havde, der var alle klar til at støtte
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og hjælpe en med de probtemstiHinger man
blev sat over for. Det kan vi prise os for,
da vi nu har mødt så fantastiske mennesker.
Jeg siger tak tit atte fra min klasse og til re
sten af skolen for at have gjort de her år så
fantastiske.

Kamp:
Vi har jo måttet forudse, at det at have det
her store ansvar har i nogle perioder, været
en brav kamp mellem en selv og de kære
bøger, afleveringer og de store opgaver, som
vi er blevet stillet overfor igennem tiden
på skolen. Vi har alle måttet bidrage med
et rigtigt stort stykke arbejde, men som vi
kan se i dag har det givet os den fornøjelse,
at vi i dag kan kalde os selv studenter. Det
at vi er studenter er en stor dag for os alle

sammen, men de store udfordringer venter
stadig på os derude og de udfordringer skal
vi være forberedt på at ikke alle bliver, som
leg men det er der heller ikke nogle af os der
forventer i og med at det jo er den store ver
den, som vores forældre snakkede, om da
vi enten blev konfirmeret eller her til sidst
i vores skole gang på gymnasiet. Her vil jeg
bare sige tak for kampen til Ribe Katedral
skole, det har været en kæmpe fornøjelse, at
slås med jer.
Her til sidst er jeg blevet opfodret til at
sige "1 would like to thank google, wikipedia and who hell that invented copy/paste".
,Sz7?M7Mf72
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Håb og drømme fulgte os for så længe
siden, da vi første gang øjnede skolen og
afsøgte hinandens ansigter for spor af den
samme spænding og uro, der fyldte os på
et fremmed sted. Modtaget med smil - og
vand — blev vi indført i skolens traditio
ner; vi indrettede os, vi knoklede i klassen
og uden for murene, og skønt nogle faldt
fra, er vi omsider nået dertil, hvor kapitlet
slutter, lyset slukkes, og bøgerne lukkes. Ve
modigt og sagte siger vi farvel til hinanden,
men med fest og farver fejrer vi også, at det
nu endelig er overstået, og at vi kan tage hul
på et nyt kapitel.

Vi er én årqanq ud af manqe
1 århundreder har Katedralskolen dannet
ramme om en søgen efter viden og oplys
ning, og de, der har gået under det samme
tag som os, har formet skolen, så den er ble-

S/mon fsbjergf fa/fe for sfx bo/def.
vet præcis, som den er i dag. Alting Ryder,'
sagde Heraklit meget passende i det gamle
Grækenland. Intet forbliver det samme, og
alting forandrer sig til stadighed - også sko
len. Det er vores handlinger gennem de sid
ste år, der vil forme skolens fremtid. Hvert
et ord, vi har sagt, og hver en tanke, vi har
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tænkt, hvor beskeden den end måtte virke,
får sin liHe plads i skolens historie, når man
om mange år tænker tilbage på vores år
gang. Det er vores skole, og det vil den også
være resten af livet, når vi igen er her for at
fejre, at de kommende generationer har fået
deres eksamen, som vi engang gjorde det.
Vi klarede det - men det var ikke uden
kamp.
Hvem blandt os, der efter så lang tid er
samlet her i dag, har ikke følt det uover
skuelige og håbløse i det at gå her? Har vi
ikke alle delt den samme byrde, når afle
veringernes frister rykkede stadig nærmere,
og vi vidste, at vi aldrig ville nå at få søvn
nok? Der er få, der kan sige, at de aldrig
har misset en lektie eller en aflevering; at
de aldrig har siddet bagerst i klassen og
ønsket, at timen var forbi; at de ikke blot
talte timerne, mens de ventede på, det blev
fredag, og med usigelig længsel så frem til
weekendens tiltrængte pusterum.
Hvem har ikke blot en enkelt gang følt,
at livet ramlede sammen, og at enhver sø
gen efter mening bundede i - intet? At vo
res stræben efter succes og accept var nyt
tesløs, og at vi, skønt vi altid var omgivet
af venner, var de ensomste mennesker i
verden? At vores tid forsvandt, og at presset

fra alle sider oversteg, hvad vi kunne levere
- og hvad vi burde levere.
Vi har alle delt de samme tanker og de
samme bekymringer, og det har - til tider
—været hårdt.

Men vi har oqså deit de
samme qiæder
De samme venskaber har bundet os sam
men. Vennerne, der trofast og med smil
stod ved vores side, selv når det var værst.
Vennerne, der altid lige kunne undvære den
tår øl, man trængte til, eller den opmun
tring det krævede at blive færdig med SRP.
Venner, man har festet med, grint med,
slidt med, studeret med og dimitteret med.

Venner hete vejen
Vi har delt den samme kærlighed, der i kor
te glimt har rørt os eller for fuld udblæsning
har overmandet os; den samme lykke, der
gennemstrømmede os, når livet pludselig
gik op i en højere enhed, og vi følte, at der
faktisk var en mening med det hele. Vi har
delt de samme byture - og de samme tømmermænd.
I løbet af vores tid på skolen har vi alle
haft vores kampe; vores nederlag og vores
sejre.

fn /ang dag venter
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Intet sødt uden surt og intet surt uden
sødt. Vi er mennesker, der har oplevet tidt
af hvert, og nu er vi - tangt om tænge og att
for hurtigt - studenter.
Når vi har været på tur med hestevogn og
bus - og når en det har været på Roskitde
- skal vi videre. Nogie ved atterede, at de vit
studere, nogte har bestuttet sig for at hotde
et friår, og nogle aner ikke, hvad der skat
ske. I virketigheden, så er det nok de fær
reste, der ved, hvad der skat ske... Det kan
være skræmmende, etter det kan være spæn
dende at træde ind i det ukendte, men fæltes
for atte gætder det, at I ikke er atene. Hvis
I kigger jer omkring, vit I se, at der sidder
omkring 200 andre unge, som står over for
de samme vatg og de samme udfordringer
som jer. I er atdrig atene, uanset hvor tangt
I rejser væk, etter hvor meget I begraver jer
i bøger. Der vit attid være mennesker som
husker jer og tænker over, hvordan det går
jer, og hvis I tøfter mobiten og ringer tit
dem, så vit mange af dem nok også savne
jer. Husk, at I har venner, setvom I skibes.
Hvad vi nu gør, når vi fortader skoten, er
op tit os selv. Andre må komme med vel
menende råd, men det er vores tiv og vores
fremtid, og de. der bedst kan vætge, hvad

der skal ske, er os. Stot på, hvad der føies
rigtigt og begynd ikke på noget, fordi I fø
ler, I er tvunget tit det. Gør det, I har tyst
tit og det brænder for. I skat nok klare jer
attigevel.
Havde det ikke været for denne skote,
dens traditioner og dens særprægethed, så
havde vi måske atdrig mødt hinanden. Der
er skikke og traditioner her, som ikke findes
noget andet sted i landet, og der er rammer,
som har bragt os sammen.
Vi har ikke været på skoten i tige lang tid;
nogte har brugt to år, andre tre og enkette
fire. Men på godt og ondt har skoten været
et andet hjem for os, i den tid vi har titbragt
bag dens trygge mure.
Venner. Studenter. Lad os rejse os, og tad
os sammen med huerne i hånden udbringe
et trefotdigt teve for skoten.
RIBE KATEDRALSKOLE LÆNGE
LEVE! HURRA! HURRA! HURRA!
Sz77!OM

2. ¿¡M

Hurra for s/to/en.

118

2.de/áf^anfafen.
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Rektors uddeling af legater 2012
Ribe Katedralskoles legater består af Am
bassadør Frodes Schons Fond og en række
andre legater. Legaterne i Frode Schons
Fond tildeles efter ansøgning og gives til
studerende, der er godt i gang med deres
uddannelse, og som har et godt projekt.
Der er typisk et studieophold ved et uden
landsk universitet eller et praktikophold
ved en udenlandsk institution.
Der er i begyndelsen af juni uddelt 6 por
tioner å 11.500 kr. til følgende studenter fra
skolen: Lise Marie Nissen (2006), Amanda
Lassen (2006), Rasmus Riisgaard (2006),
Kristoffer Tophøj (2005), Mikael Madsen
(2008) og Thomas Kuhi Winther (2007).
Skolen har også en del legater, der er til
uddeling nu. Kriteriet er for alle legaterne
dygtighed samt forhold til kammerater
og skole. Teamlederne og jeg har sammen
fundet en række studenter, der opfylder de
kriterier. Derfor vil jeg bede de studenter,
som jeg nu nævner, komme herop og mod
tage legat, så vi alle far lejlighed til at sige
tillykke.
Thorsens Legat
Lise Lotte Jandt Nielsen, 2 o ............ 2.000
Laura Elisabeth Ahlqvist, 3 v ............ 2.000
Brock Iversen og Jens Thue Jensens Legat
Casper Appel Nielsen, 2 p .................] .000

Jubilæums Legatet
Laura Plougmann Vejlgaard, 3 z .......1.000
Sydbanks Legat
Alina Sarah Straarup-Jensen, 3 s ........ 1.000
Frøs Herreds Sparekasses Legat
Johanne Vejrup Andersen, 3 x ............1.250
Nanna Ladefoged, 2 p .........................1.250
Jyske Banks Legat
Mette Schou, 3m .................................1.250
Marie Elisabeth Nørgaard
Munkner, 3 s........................................ 1.250

Danske Banks Legat
Anne Baden Bertelsen, 3 t .................. 1.000
Anita Block Jacobsen, 3 z ................... 1.000
Nordea's Legat
Mai Sønderborg Petersen, 3v........... 1.000
Skjern Banks Legat
Julie Morthorst, 3y............................. 1.000
Andelskassen i Gredstedbro
+ Støttefonden
Trine Brix Andreassen, 2o.................. 1.000
Støttefonden
Majken Lyhne Jessen, 3 y ................... 1.250

Haunstrup Andresens legat,
Ellen Reinekes Legat og
Søløjtnant Grønbæks mindelegat
Nanna Louise Nielsen,3 m ................. 1.000
Laura Kley-Jacobsen, 3s......................1.000

Herudover har jeg diplomer og gaver til ele
ver, der har udmærket sig i faglige konkur
rencer i skoleåret 2011-2012.

Sechers Legat
Nikolaj Roth, 3 x .................................1.000

Det er Skolens Sprog-OL-hold i spansk,
Elma Pilakovic og Edris Faiz 3v,der nåede
den nationale semifinale.

Greisens Mindelegat
Tine Aae Nielsen, 3 t........................... 1.000
Jens Chr. Petersens Legat
Karin Holst Lauridsen, 3x

Skolens Samfundsfags-cup-hold, Helene
Thestrup Christiansen, Marie Dahl Boch
og Johan Rathcke Poulsen, 2s, der nåede en
regional finale i Århus.

1 .0 0 0
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Skolens EUSO-hold (European Union
Science Olympiad), Naja Toudal Rath lz,
Andreas Ingham, Christian Skalborg Jen
sen, Peter Granum Nielsen lx, der: vandt
sølv ved dansk EUSO finale i Sorø.
Jacob Lauge Toft Hansen 3s, der nåede til
den nationale semifinale i "NaturgeografiOL".
Nikolaj Roth 3x, der kom til den nationale
semifinale "Kemi-OL".
Simon Niels Esbjerg 3x, der vandt den na
tionale finale i "Georg Mohr" og kvalifice
rede sig dermed til "Nordisk Mesterskab i
Matematik".

Majken Lyhne Jessen 3y, der vandt den na
tional finale "Biologi-OL" og kvalificerede
sig til den "International finale i Singapore"
her i sommer.
Charlotte Kjær Madsen 2x, der vandt Pla
katkonkurrence om klimaforandringer på
Grønland, præmien er 3 uger til Grønland.
Hun sidder netop nu i flyveren på vej til
Grønland.
Kasper Fyhn Jacobsen 2r har som klas
sisk talent-elev fået 2 ugers Sommerskole i
Rom.

rcÁtor Æhrtt/t/ otz/cr ri/
yí?7*77M71¿/ Æ ? f / Do7M C/?W&WC71.

.%o/ens dygtige e/efet
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R ipensersam fundets ieqatuddeiinq
Ålen?

Ripensersamfundet vil først og fremmest
bringe foreningens hilsen og lykønskninger
til årets studenter fra gymnasiet og hf.
For 100 år siden dimitterede i alt 16
studenter her fra katedralskolen. Og helt
usædvanligt var én af studenterne en kvin
de! I år dimitteres i alt 214 - og mere end
én er kvinde.
Dengang drog alle studenter til Køben
havn til videreuddannelse, og mange gange
følte de unge studenter sig fortabte i den
store og fremmede by.

Pov/ Dons Christensen.

En gruppe på 80 agtværdige tidligere stu
denter fra Ribe Katedralskole fik derfor den
gode ide, at lave en forening, hvor alle stu
denter fra Ribe kunne netværke og hjælpe
hinanden i de første ikke altid nemme år.

Foreningen fik navnet Ripensersamfun
det, og den har nu i 100 år været med til at
fastholde båndene mellem skole, studenter
og Ribe.
1 dag er netværksmulighederne natur
ligvis helt anderledes med mobiltelefoner,
sms, e-mail, facebook og andre sociale me
dier. Og det er derfor en anden forening,
end for 100 år siden.
Men stadig skaber Ripensersamfundet
kontakterne mellem årgange og skolen
gennem Ripenserbladet og ikke mindst
gennem de årlige Jubilarreceptioner, som
foreningen arrangerer sted her på skolen
umiddelbart efter translokationen.
Det kan godt være, at I ikke de første år
synes, at det er særligt interessant at deltage
i Ripensersamfundets aktiviteter, men tro
mig. Når I bliver 10, 15, 20 osv års jubi
larer, vil I vende tilbage og glædes over de
smukke rammer for et nostalgisk gensyn
med skolen og ikke mindst med hinan
den.
En anden vigtig Ripensersamfunds opga
ve er at administrere og uddele legater, som
foreningens medlemmer gennem årene har
testamenteret og doneret til studenter fra
Ribe Katedralskole.
Gennem en årrække har vi uddelt et
Dimittendlegat, og i år kan vi øge beløbet
gennem to gaver. Fra skolen har vi modta
get 1.500 kr. til årets legat og fra en ano
nym giver, har vi modtaget 25-000 kr. til
øgning af legatets hovedstol, så vi kan der
for i år uddele 7.500 kr. i Dimittendlegatet.
Tak til skolen og vores trofaste støtte for
disse gaver.
Her i jubilæumsåret kan vi endda sup
plere de ordinære legater med to helt spe
cielle 100-års jubilæumslegater på hver
5.000 kr. Den ene legatportion blev bevil
liget på foreningens generalforsamling, og
det inspirerede et af vores medlemmer til at
dublere beløbet. Tak til 50-års realistjubilar
Per Sleimann for denne flotte gave.
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Med tildeling af to legatportioner af Lauritsens legat tidligere i år uddeler Ripen
sersamfundet således i alt legater for over
35.000 kr. i år.
Vi håber, at det vil inspirere andre til også
at bidrage til foreningens legater.
Foreningen udgav i anledningen af jubi
læet en lille bog om de 100 år. Denne bog
kan man erhverve under den senere recep
tion, hvis man vil støtte foreningen økono
misk. Alle indkomne midler vil ubeskåret
gå til et jubilæumslegat næste år.
Med disse ord vil jeg vende mig til til
delingen af dette års dimittendlegat og de
to jubilæumslegater. Indstillingen af legat
modtagerne er foretaget af skolen, og jeg
henholder mig her til skolens begrundelser:

Dimittendleqatet
Årets modtager af Ripensersamfundets Di
mittendlegat på 7.500 kr. er en person, som
ikke først og fremmest har gjort sig bemær
ket ved at føre højrøstet tale i forsamlingen.
Der er ikke tale om én, som udmærker sig
ved store armbevægelser eller selviscenesæt
telse. Faktisk er legatmodtageren beskeden
heden selv.
Legatmodtageren er en person, som man
uden tøven kan betegne som en god kam
merat, en dygtig studerende og et engageret
menneske. Engagementet og de gode evner
kommer til udtryk både inden for natur
videnskab, humaniora og samfundsviden
skab, og legatmodtageren er kendt og vel
lidt af alle på skolen.
Trods sin beskedne adfærd og upåfaldende ydre fremtoning har legatmodtageren
sat stort præg på skolens liv, både når det
gælder det daglige liv og ved arrangementer
på skolen. Sidst, men ikke mindst, har le
gatmodtageren gjort sig bemærket som en
flittig skribent i Mercurius og som forfatter
til de sidste to års skolekomedier. Og I har
lige hørt ham tale på studenternes vegne.
Modtageren af Ripensersamfundets
Dimittendlegat er... naturligvis... Simon
Niels Esbjerg, 3x.

5/mon og Poy/ Dons wc/ receptionen.

De to 100-års jubilæumslegater
De to legatmodtagere af Ripensersamfun
dets 100-års jubilæumslegat skal opfylde
nogle af følgende kriterier:
De skal have
- bidraget til sammenholdet på skolen
- taget initiativ til gavn og glæde for sko
lens og byens unge (på tværs af uddan
nelser)
- bidraget til sammenholdet på tværs af
skolens to ungdomsuddannelser
- optrådt ansvarsbevidst og dygtigt i dag
ligdagen og i forbindelse med arrange
menter på skolen
- engageret sig i kammeraternes hverdag på
skolen, både socialt og fagligt
- engageret sig i at fremme elevernes trivsel
og deres udbytte af undervisningen
- udvist overblik og talent for at organisere
og styre arrangementer for skolens elever
- optrådt med smittende godt humør og
mod på nye initiativer
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De kriterier opfylder de to, jeg nævner nu.
Den første er en idealist, der er gået højt op
i evaluering af undervisning og elevtrivsel.
Det har fyldt meget for hende og for skolen
- og også for hendes forbrug af tid.
Hun har ydet en stor indsats for, at elev
rådet kom til at spille en større rolle. Hun
har været et kritisk og konstruktivt medlem
af skolens bestyrelse, hvor hun har leveret
gode forslag. Og så har hun organisations
talent. Det har vi senest set i Ribes Unge
Råd, hvor hun har gjort i et stort arbejde i
at fa lagt en Unge Festivalen i de rette ram
mer økonomisk og organisatorisk.
Den første modtager af 100-års jubilæ
umslegatet er... Lærke Lyhne Nielsen, 3m.
Det andet legat går til en god rollemo
del på Ribe Katedralskoles hf-kursus. Den
pågældende har haft megen fokus på, hvor
dan hf blev integreret, og hvordan hf også
opretholdt sin særlige profil her på skolen.
Han har således taget initiativ til et hf-råd
og der kommet med fornyende forslag til,
hvad vi skulle sætte i gang i hf.

Den anden modtager af 100-års jubilæ
umslegatet er... Ronni Bruun, 2p.

77//yMæ Bonn/ Bruun.

Til slut vil jeg på Ripensersamfundets
vegne gerne invitere alle studenter, lærere
og jubilarer til reception i Salen her umid
delbart efter translokationen.
A f / D fT M C /T trrfT M fT t

fn g/ad tædre lyhne /V/e/sen.
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Ftere biHeder fra jubiiarreceptionen og
studen tern es færd ud i byen

De yngsfe årgange.

Mon jeg også engang får en hue.

/(oncenfraf/on.

Førsfesa/en yar også godf fy/df op.
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5á er def afsfed.

5fudenferne d/ey Av/gf pá ye/'.

!26

BíHeder fra jubííarernes frokostarrangem enter

B ?942 / Ba/en. Fra venstre; /Snna Grethe B<xhø/^ fO/e Fr/;s Fensen, Per Johansen), /b Chr F/augaard,
Bent M/Jan, Pou/ A/oer fog Pou/s Fone).
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5 7947;'5a/en.

5 7947pá WeK.
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5 7947 fra venstre. BendiKs BKov Pedersen - Karen tund - førgen tte/Zermann - U77a BnnK Hansen
- Boy Bosenderg.

129

H 7952/5a/en.

R 7952 Fra venstre bagerste rætte.' /Snse 5too ff. 5teenberg), Firne tobansen, Btfa F7a7d ft. taur/dsen),
Roger 5cbo/tz tarsen, Rufb F7m/ng F/ansen ft F7m/ng), /Snna B/at ft Petersen), FSgnefe Bits Cbr/sfensen ft Pedersen).
Forreste rætte.' Tteffy 1/estergaard ft. Fb/7m M'e/sen), t;s f/fte/mann Bjern'ng ft. Bang), /nge t;se S/d/e ft.
Cbnst/ansen), tt/rsfen Pedersen ft Fbomsen), /W/ce F/enr/tsen.
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5 7952 75a7en.

S 7952 fra venstre; Knuc/ fsmann, Hans f/nar fnsh, Mar/e /J/'ern'/d, Peter /ngvard /versen, 5ony'a
5chouboe, Hans førgen førgensen. L///a tomholf og Karen Johanne Bonde.
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R 7957/Sa/en.

R 7957 fra n mod b.. Car7 Chr/sf/an 7ott, Hans Reder Hansen, KT/rsten Pedersen jPrabO, /Snn/ Wftendorff (Pou/sen), Pefer /(/'ærgaard 5and, Gerda tagon; (Mortensen), Pud/'tb P/onore (Sørensen), Sonja
(/Verborg (K7oop), 7.e;f Puggard /V/e/sen, Sonja SKovgaard (N/e/sen), Gerda O/esen (Pedersen) næsten
sK/'u/t, TC/rsten Mane Broun (Me7sen) og P/e/ge Kristensen.
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P 7957 S/dnsfres/de.'Ajd/f/i P/onore (50ren:en), /Snn/ M//ffendorPP(Poo/:en¿ Pefer/^aergaard5and,
Gerda ¿agón/ (AYorfensenY 5on/a 5Povgaard (7V/e/:en). Pá dey're í/de .' Car/ C/ir 7oft /C/rsfen Pederíen
fPrad/), Pe/Y Puggaard /V/e/:en, Gerda O/efen (Pedersenl og P/e/ge T^r/sfeníen.

P 7957 P/ans PeferP/ansen, Car/ Cdr/sf/an 7o/t, A/d/Yd P/onore (50reníenj, /C/rsfen Pefersen (Prad/), Pe/Y
Poggaard /V/e/sen, Gerda O/esen fPeder^en) og P/e/ge /Yr/ífeníen.
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P 7957 Judith Honore (Sørensen), Jlnn; MJ'ffendorff (Pott/sen), Peter tt/ærgaard Sand, Gerda tagon/
(Mortensen), Sonja MJer&org jttoop), 7C;'rsfen Mane Bruun (Me/sen), Sonja SPovgaard (7V/e/sen), med
ryggen tf'/.' TGrsfen Petersen (Prah/), Car/ Christ/an 7otf og Hans Peter Hansen.

S 7957 på Weis.
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5 7957 Gerda og Henning, gensyn med gam/e bysbørn.

5 7957 5/ddende fra s/; /faren Margrefe P/b//yær Pm/7/e Dons/und fensen, Gerda Dan/e/sen.
Gfående fra t'.' Peter ffrogb 5f;'gsen, /faren fun/rer Cbr/sfensen, /fenn/ng 5/ro^mose, /ngn'd Duos
Hansen, C/aus /V/e/sen, U//a /sbøy Hans /sbøy /Sage førgensen, Benfe P/oug, Margrefe 5/;o^ te/f
/Sgerbæ/f V//andt Bagna Hscber
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R ?962 / s/ro/egården p/m Pov/ Dorn.

P ?962/6a/en.
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f 7962 Bn'fa Mumm (He/s/ngbot^), Betty 07sen (Hansen), 07ga frotroc/r (A/ørresfrand).

B 7962; fra venstre; f/se feftmer f/^otoeo), Dagny Andersen (densen), O/ga fro/ocf (TVørre^frand),
/nger-Mar/e fbøsfesen (foss), BeHy O/sen (Hansen), /nger Mane Scbjern/ng (Sørensen), V/be/re /(opéceb, Henn/'ng Scbnor Br/fa Mnmm (He/s/ngbo/7), fer S7e/mann fefersen, /Sndeas Cbr/sfensen, dette
Bramsen densen (TV/e/sen), f//a du//us (dessen) fr/7; Sørensen, /^nud fndr Brøc/rmann.
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$ 7962/5a/en.

5 7962 Peferinngho/f, Mannas Harfmann, 7nga Bec/i (Sørensen) på Qaedens Gaard.
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5 7962 Annette MW/g ftawaetz), Os/rar C/instensen, <2//a Mar/anne Petersen.

6 7962 S7rg;'tte P/aarder fPræsfbp/m), Pau/ Mg Mssen, t/sbefb Bæ/r (O/esenJ.
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S 7967pá M/e/s.

5 7967 IVans B7Kc/i s/ar en g/ad jdMar
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5 7967 Fra venstre; F//en Wnd, Venn/ CMsfoFFersen, K/rsfen HoFFmann (Sørensen,), Mets Sv/fti,
CFinsf/ane DancFert, Knud Fassen, Hans S/fsch-tarsen, Betty F/eve fKnudsen), F/ans Førgen Kotmos,
FerBoesen, K/'e/d Pedersen, PerVe/'rup-Hansen, tF/F/ngwersen.

S 7972 sa.
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5 7972 5a; fra yensfre; fr/Ar fogfmann, ß/rg/fte Burgwa7d ff. Hø/'/und), Marianne /Vørby /V/elsen
ff. Pedersen), /Snna HeMg Brandt fone t/ndegu/sf, Gf/g tembrecbf Madsen, t/sbefb M^rm/ng, Gerda
Gadegaard Me/cb/orsen ff fensen), Ose Mane Pedersen ff 5cbm;'df) og Ragnb/'/d K/ær

G 7972 sa på We/s.
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J 7972 ma; Porresfe ræ/dæ, s/ddende på bænken fra s/ensfre; /nge /C. Pbomsen, /faren 6. Pedersen,
Hans bauesen, /nge /Sb/7dfrup. Bagesfe ræ/;Pe fra srensfre.' Jann/c/r B. Pedersen, Henn/ng H. Bcbm/dt
Benf baur/dsen, Car/ C. Hansen, Hans Otto Børensen, /fnud Posensfand.

B 7977 b: Pra vensfre: P//en 7ry/r, f//n Be/e/; H//a He/næs Jacobsen, Mrsfen Broun H/e/sen og Maus
b/ndegu/sf.
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i 7977 a.' Bagerif fra venstre: Børen Pefer Fo/dberg og Pefer F/ær Bcbm/df.
forreif fra yensfre; /nger Grefbe B/'errum, /nge Pedersen, TSnna Margrethe JaFobsen, t/sa Fa/F, Benfe
fuFassen, tene Jacobsen, M/nna Forcbbammer P/a Cbr/sdansen.

5 7977 a; Pefer Fj'ær Bcbm/df, M/nna Forcbbammer Børen Pefer Fo/dberg og t/sa Fa/F.
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5 ?982 a: IdbeTre Madsen Green, ¿ene ñoor Kbusgaardog /Snna Mane Me/sen fM/'e/

8 7982 a. Marf/n /SnTrer W/edemann og /s/an ^ousgaard.

8 7982 a; Marf/'n, 7^an, MbeTre, bene og M/e.
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5 7982 c; fra venstre.' TVancy Maxwe/7 TVørgaard, 8/rthe 7ranberg, /Om /Sasfov fohn /tromann, Henry
/(och Hansen, /Snette C/aud) /tar/ Gustavsen, /Snna Margrethe fohansen f/. Hansen), /Orsten Berndf
Carstensen de Cordoba, /\nne Rømer fund d. Mssen), tene Rasmussen.

8 7982 y
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5 7932 y; Fra yensfre; O/eFtvu/Førgensen, Førgen Bøndergaard, Fefer Bfraadf, /V/e/s 0/e Brønsgaard
/Fans Førgen Bor/f, W//y B/ngsfed F/øe.

B 7982 z.
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5 7982 z. Bagerst /ta yenstre mod bø/'re: f/nar Kåbe/ - He/d/ K/77er/'cb Knsfensen - Jørn Mor/tz vlfzen.
M/dfersfe ræKKe tra venstre.' fobn Bavn - Svenne fr/is - Morten Damgaard francb - Mar/ene tercbe
- K/rsten Ho/sf - Bente taursen B/ndom.
forrest /ra venstre; Hanne V^n K/nfs - f//n forum Hansen - Bente Mø//er /Sndersen - O/e Zacbar/as
Ho/st .Sørensen - Karen Bomberg Krarup.

149

0o — ^ __
S!_r5* ^ oo oo ¡3.<3$
3
9 13 ^ o ^ 5 13
g g c 9.
3
?s
3:j
fD Oí Qj Q
5* 3 . R
1C—
0 3 .0 a ^
o - ' o 3 5.
b 3 3 03
g 3 g
SO R
-= g^ ^

H9 ^
3

^ O' N

3 S: ^

g=3-

3 ^ g

^ 3

5:3 ^

CDK &

5 N g-§- g g g
o- g ^ 1^

^o*K
g & 3

3 =? ?
g '- $ 3
& a

s ? s ^ 3
*9 - 8 É !3 L

ï ï g
== 3 $

a $1 =< c

o g o
3 ^'3*$= 3 -^* $

g

3 ^ B

5tQ ^
fú rD
& 9.
P Q
Qjj* O o]* ^ c:
!o ^ a % ^ a
3 9

^ 3-

S' 3

CQ 4
t

3'

a.
s ?

-g!^
g §-

o
3^- ' O3
3 ?^
ID ; i^p

Q^
o
^
91 ^
Oi r—
i^ s . O 3
3 3 On ^
o 3r
cu re
3 § .
3- 3
O O.
^ 3 ' O -r-

¡, #9

O tb
3 3

O
9

5 ^
fD
gC

^

'r- 3

3

^

3

'-3

S* g.

3

&

a 3-

o !

3

3

o

o ÍI
o ^
3-0

C
o^
O 3

9 ¡

: Qj :

3

>O !
O ;

í Cb '

3
3

O
' o*

00

O
^Q
O
3

$
3
O

o_ :

o
3
9

&
RT
y '

o* !
^ <
r— ¡

8 i

Cb '

^ !
On :
O '
3 !

H§

3

3

í P- io ^ '

3

S* S
^ 5

3 Co

-P§,:
O' !

3

- ¡3

00

Q. ^
^ O
y 9
3 9
° s3

8

O

3 g3 3

? O

*
Q ,:
j 3

17! 3
s 3

O 3 -

-oo3,
3 on !

c?

o§ .Q
cu
X, a
C CQ

. ? 3 ;
*3^8

3

3

?o

co

9s'

-O
o

a 3

?

o

3

150

$ 7937 a; V&nsfre s/de.' /nge B/errum Hansen, TSnna Mette i und (Sørensen), Jann/ Boesen, t/ss/
fnevo/dsen. Hø/re s/de; G/tte Sc/im/df Basmussen (Hansen), fva tyngbye (Denter), Sot/e Jørgensen.

S 7937 b; Hø/'re s/de; t/se Dab/ Borup, /S//an /Sastoy og iausf fa// /V/e/sen. Venstre s/de; f/na Haugsted
/Codbø/ (farsen), TSnne f/s/ng, Jens Munfsgaard og Jtresfen-fr/t Dab/.

S 7937 y; fra venstre; O/e Breer Preben V/nf/er t/ndgaard (TSndersen), Peter tufzen Mø//er tars Stem,
ttnsf/ane Brøndum vandborg, /Snders f/arpsø (Jensen), /O'rsfen Madsen, Cbnsf/an Dons Cbr/sfensen,
Mette tørup taur/fsen, tars Marfussen.
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S 7937 z. fra vensfre; Dor/f
7orben fyfferigaard, Br/ff B/errum, fefer fnemærfe, ffarr/na
C/auien, B/arne 7ornb/'erg, Br/ffa Fr/fien, ffaren Mar/e Dggerbø// Marf/n Bregnba//e, B/rg/ffa Bruun
Bo/'esen og C/aus 7ob/aien.

3 7992 a. Bagerif fra vensfre; /4n/'a Mafb/eien, /Snne Webe/; ffar/n /ngr/dfenien.
M/dferif fra t/enifre. Meffe Mar/'e Doni Cbnsfenien, fern/7/e Føborg, FZ/iabefb Dam/gær
forreif fra srenifre; Dorfe Bundegaard M/FFe/sen, fand/ fbonesen ffosfrup, /Snne Mar/e Fsranbede,
M/Mre/ Ha/d
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5 7992 x; Fra venstre.' Jacob Mod, Oir/sf/ne Berup D/f/e^:en, Cbdsf/na M/ngenberg, Dorfe Jacobien
og barí /Sdsersen Bfenger

B 7992 x; Fra s/ernfre; Cbr/idna Bøndergaard (TbamstrupJ, Fi/rFe /V/e75en, 7.ene F/osfrup og M'Fo/aj Bang.

B 7992 x; Fra w/nfre; Jacob S/<nd, Cbr/s&'ne Berop D/'f/e^en f/V/e/ienl og Cbdsf/'na M7nger)berg.
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5 7992 y; fra venstre; Dorfe Jepsdaffer Gram, Vanne f/usfed Cbr/sfensen, Vane Susanne /Sndersen,
Mefte Øfotf, Meffe Dre/ef 7f/m /Vo77ænder fefer:en, ¿/sbefb H/ndf/ær faunen, /Snne /Sb/mann
M'e/ien, Marf/'n ffe/f Brunsgaard, f/nda Sub Vencen, B/'ffen Gu/db/'erg, fsf;7d fbomsen Tfrab og Meffe
Sørensen.

S 7992 z; fra venstre; G/ffeVosepbsen f/ø/en, Meffe Grøndab/ Bosensfand, Cbnsf/ne ¿ou;se Bréb7n/er
Baundad/, f/enr/f /Ve/fb /Vansen, ¿one Andersen, ¿ou/se Mønsfed, Vesper Mund Vensen og /Snna
Bused 7V/e7sen.
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5 7997. Fra venstre; FFannab O Be///y F<FFe Fensen M/cbe/sen og F/anne Fg Førgensen.

5 7997. Fra venstre; B/FFe Bromerbo/m, TSnne Bø/becb Favn og F//en Margrefe Boesen.

9 7997 x. Bagerst Fra venstre; F/'m Grosmann, 7orben Becb Bcbned/e/; Fer tF/srod Madsen, Bo Fa/Fen/øve F/augaard. Forrest Fra venstre; /Ssfr/d Fbade /VørremarF, F7anne /CucFe/babn BosenFvTst, F/na
Bcbm/df Førby Feffe Petersen, Fbomas C7ausen, Bons Bøborg Fensen.
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5 7997 z. fra bø/'re; Cam/7/a /Vybye, /Snne Scbm/df, Susanne Hansen.

S 7997 z. fra bø/'re; 7V7e/s Stenbæk, Meffe Sørensen, fbomas Hagen Sørensen.

S 7997 z.' fra bø/'re.' Sarab ¿ou<se ¿und fefersen, /V7e7s Sfenbæb, TMeffe Sørensen, fbomas Hagen
Sørensen, Susanne Hansen, TSnne Scbm/'dt Cam;7/a TVybye,
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Ti! årgang 2012
Foreningen vil gerne komme med en lille
opfordring tii alie jer nye fra årgang 20 i 2.
Nu har I modtaget oktoberbladet fra for
eningen, og i sommer fik I et brev om for
eningen, så I har forhåbentligt faet et lille
indtryk af, hvad vi står for, og hvad man kan
bruge foreningen til.
Det er nu blevet tid til at melde sig ind,
hvis man vil fortsætte med at modtage bla
det og følge med i foreningens aktiviteter.
Et medlemskab af Ripensersamfundet er
meget billigt de første fem år: 75 kr. pr. år
til og med 2017.
For medlemskontingentet far man Ri
penserbladet tre gange om året samt to-tre

nyhedsbreve, hvis man oplyser sin e-mail
adresse. Men ikke mindst er man med til
at støtte de succesfulde årlige jubilarrecep
tioner samt støtte foreningens legatudde
linger.
Gå ind på foreningens hjemmeside www.
ripensersamfundet.dk og meld dig ind.
Foreningen har i år eksisteret i 100 år, og
hvis den skal fortsætte er vi jo afhængige af
at der er medlemmer.
Elvis I melder jer ind senest i december
2 0 1 2 , vil I få tilsendt foreningens 100 års
jubilæumsskrift.

Fra bestyretsen
Årets Jubilarreception blev, som beskrevet
andetsteds i bladet, endnu en gang en stor
succes med deltagelse af over 200 nye stu
denter og med endnu flere jubilarer, som
tilbragte et par timer med at forsøge at
genkende gamle kammerater og udveksle
minder.
Vi er glade for —og stolte af - denne år
lige gode tradition, og vi betragter den som
foreningens 'flagskib'.
Men det er ingen hemmelighed, at det er
en tidrøvende proces at samle materialet til
adresselisterne til Jubilarservice. Og ofte er
listerne - trods gode intentioner fra kon
taktpersonernes side - fejlbehæftede, så der
skal adresseforskes ydereligere, og et Jubi
larservice skal genudsendes.
I de to yngste jubilarårgange (10- og 15års) var der i år i alt 277 jubilarer - heraf var
kun 19 medlemmer af Ripensersamfundet.
Se medlemsstatistikken på side 162. Por
toen for udsendelse af Jubilarservice til de
258 ikke-medlemmer udgjorde knap 5.000
kr. Hertil kom øgede trykkeudgifter.
Som forsøg har bestyrelsen valgt at ind
skrænke adresseefterfdrskningen og udsen

delsen af Jubilarservice til "ikke-medlemmerne", således at vi i Jubilarservice i frem
tiden vil bringe lister over jubilarer fra og
med 20 år.
Vi vil koncentrere os om at gøre ram
merne for selve receptionen så festlige som
muligt, for på den måde at tiltrække nye
medlemmer. De seneste ti års erfaring viser,
at en adresse i Jubilarservice ikke gør det,
men den gode stemning ved receptionen
resulterede i en række nye indmeldelser i
år.
Der vil stadig føres et arkiv over alle
årgange, så vidt det er muligt, men vi vil
forsøge at koncentrere vores service til vore
medlemmer og ikke til 'gratisterne'.
Vi ved også at specielt de yngre årgange
allerede har dannet kontaktnet blandt an
det gennem facebook og lignende sociale
fora. For dem er det trykte Jubilarservice
nok ikke et 'must'.
Men det er jubilarreceptionen.
Aw/ Dow CÅrMrewot!
Fbr77M7!;f
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Nyhedsbreve
Vi har nu udsendt nyhedsbreve pr. e-mait i godt to år som supplement tii Ripensetbiadet. De udkommer to-tre gange pr år, etter når der er behov herfor,
t nyhedsbrevene er også et hnk tit tukkede områder på hjemmesiden, hvor
mediemmerne kan se bitteder fra diverse arrangementer.
Senest btev nyhedsbrevet udsendt i 1150 eksemptarer, men vi har en for
modning om, at en het det ffere af foreningens cirka 1.600 medtemmer har en
e-mait adresse. Dem opfordrer vi tit at registrere sig med e-mait-adressen på
hjemmesiden http://ripensersamfundet.dk/brugersiden/opdater-e-mait.aspx.
Endvidere forsøger vi tøbende at opdatere Facebook-gruppen "Ripensersam
fundet" med retevante nyheder.

Lauridsens tegat
Ripensersamfundet modtog i år fem ansøgninger tit Lauridsens tegat. To af
disse ansøgninger kunne imødekommes, og hver af ansøgerne har modtaget
8.000 kr. tit videre studier i udtandet.
Lauridsens tegat —etter mere korrekt: "Direktør, cand.pharm. Niets Peder
Lauridsen og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f. Rubtier-Wissings tegat
for studenter fra Ribe Katedratskote." —btev oprettet i 1971 tit opfyldelse af
bestemmetserne i Johanne Margrethe Lauridsens testamente.
Iføtge tegatets fundats skat tegatet titdetes "som økonomisk støtte efter for
udgående ansøgning ti) fattige, men fhttige studenter fra Ribe Katedratskote
tit videregående bogtig uddannetse. A f de fra nævnte skote dimitterede stu
denter har de fortrinsret, som er bestægtede med en af tegatstifterne, etter som
stammer fra direktør Lauridsens fødesogn Gørding, Ribe amt."
Ligetedes i følge tegatets fundats skat bestyretsen for tegatet bestå af tre
medtemmer af Ripensersamfundets bestyreise (p.t. formanden, næstforman
den og kassereren). Legatformuen forvaltes af et pengeinstitut, i dag af "Dan
ske Forvattning" (det af Danske Bank).
Legats sdftetseskapitat var 328.734,45 kr. 1 dag er formuen på 678.455,20.
I de seneste tyve år er i att uddelt legatportioner på over en hatv mittion kr. i
'de gode år' med høje afkast kunne vi årtigt uddete op tit i att 40.000 kr.
Legatansøgninger findes på http://www.ripensersamfundet.dk/tegater/tauridsens-tegat.aspx. Ansøgninger indsendes inden den 1. aprit tit tegatets man
geårige sekretær, Peter Lunghott (suppteant i bestyretsen).
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Adresseændringer m.v.
(pr. 6. oktober 2012)
A f pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet kun medlemmer fra før 1990. På foreningens
hjemmeside www.ripensersamfttndet.dk findes adresseændringer for samtlige årgange. Tryk på <brugersiden>
<adresseændringer>. Hvis du ønsker at ændre dine oplysninger, skal du under <brugersiden> vælge eforetag
adresseændrings

Adresseændringer
S.35 Harriet Smith
Krogholmgårdsvej IC , 7B,
Trørød
2950 Vedbæk
S.41 Anton Broe Lustrup
Kommenhaven 31 1., 0193
2730 Herlev
R.42 Inge-Margrethe Hansen
Solgårdsvej 6, 17
6740 Bramming
R.

R.59 Bent Julius
Finsensvej 26
6760 Ribe
R.60 Eigil Christesen
Haderslewej 24A, 2.tv.
6200 Aabenraa
R.

60 Børge Bottelet
Hundegade 25
6760 Ribe

S. 61 Kurt Morell Holm
Thors Top 17
8700 Horsens

44 Else Marie Frederiksen
5.61 Hans Peter Lillelund
Potetevej 9B
Holmegårdsvej 8, 2.tv.
8963 Auning
2920 Charlottenlund

S. 48 StigAskgaard
Irlandsvej 122
2770 Kastrup

5.62 Ulla Marianne Jørning
Saabyesvej 8, 3.
2100 København 0

5.49 Henning Dylmer
Ansgars Alle 18
2500 Valby

5.62 Herman Jørgen Madsen
"Lindegården",
GI. Kolding Landevej 45,
l.,st.8
R.
49 Bente Bramming Nielsen
7100 Vejle
Fyrparken 19, 1., 21
67100 Esbjerg V
R.62 Andreas Christensen
Marslewej 59, 2.tv.
5.50 Jørgen Lorenzen
5700 Svendborg
Schützenstrasse 2 C
D-24534 Neumünster
Tyskland
5.50 Hans Aage Zabel
Basnæsvej 10
2700 Brønshøj
5.51 VagnGrue-Sørensen
Åkæret 7, 2.sal, lejl. 2
7100 Vejle
S. 55 Bente Holm
Morotsgatan 13
S-27154 Ystad, Sverige

R.

64 Annette Byskov
Frydsvej 28
8700 Horsens

5.69 Gunnar Lose
Nicolai Eigtveds Gade 36,
3.
tv
1402 København K
5.69 Helga Hansen
J.P Larsens Vej 126, 1., 001
8220 Brabrand
5.71 Tove B. Kirk
Frejasvej 7A
8981 Spentrup
5.72 IngeAbildtrup
Stadion Alle 33, l.th.
8000 Aarhus C
S.75 Morten Lemvigh
Folehavevej 9
9000 Ålborg
5.77 Kirstine Frank Jensen
Hans Jacobs Vej 55
6760 Ribe
5.77 Dinna Graulund Jørgensen
Bangs Boder 4
5000 Odense C
5.77 Torben Schultz
Åkæret 7, 3. sal, 3
7100 Vejle
5.78 Henrik Dahl
Julius Valentiners Vej 17,
4. tv.
2000 Frederiksberg

S. 67 Hans Jørgen Jepsen Kolmos
Carl Baggers Alle 2A
5250 Odense SV

5.80 Dorte RebsdorfF Sørensen
Vesterhedevej 11, Rude Str.
8300 Odder

5.67 Katja Fox
Balshavevej 66, Ndr. Randlev
8300 Odder

5.80 Grete Høyer
Thulevej 412
6715 Esbjerg N

5.68 Else Marie Wind
Ulsøevej 21
7500 Holstebro

5.81 Tove Hjerrild Andersen
Snebærvej 5
6950 Ringkøbing
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S.81 Birgit Jurlander
Vej!ebakken7
2840 Holte

S .56 Karen Volf Jessen
Albert Ibsensvej 50, 3.th.
4200 Slagelse

S.83 Claus Petersen Lundtofte
Rylevænget 8
6760 Ribe

S.84 Helle Salling
Byager Vænge 22
3460 Birkerød

S.62 Inga Bech
Melosvej 6, Haarup
8530 Hjortshøj

$.87 Eva Brigitte Lau
Moldaugade 9, 1. th.
2300 København S

S.84 Kirsten Bollmann
Ankersgade 20
6400 Sønderborg

S.62 Svend Haahr
Ahusevej 56, Høgild
7470 Karup J

S.92 Kim Hollænder Petersen
Goldbæk Alle 15, Dalby
6000 Kolding

S.84 Kjeld Bundgaard Olesen
Rue Haute 265
B-1000 Bruxelles
Belgien

R.62 Andreas Christensen
Marslewej 59, 2.tv.
5700 Svendborg

S.96 Torben Lunding Madsen
Løsningvej 14
8722 Hedensted

R.62 Else Rettmer
Søbakkevej 11, Slukeher
5210 Odense N V

S.99 Christian Askou
Dirch Passers Alle 5, st.th.
2000 Frederiksberg

S.65 Kirsten Beck

S.02 Malene Kjær Vesterager
Set. Jørgens Vej 6
6760 Ribe

S .85 Pia Warming Fischer
l.,0 0 7
2850 Nærum
S .85 Søren Michael Bang Carlsen
Birkekrattet 6, st. 003
6705 Esbjerg 0
S.85 Lars Klitgaard Simonsen
Emma Gads Vej 1
8600 Silkeborg
S.86 Morten Hagen Sørensen
Hybenvej 15
6740 Bramming
S .86 Jesper Kjerrumgaard Johansen
Strandvejen 61D
7120 Vejle 0

6760 Ribe
S.67 Kjeld Jørgen Pedersen
Cedervangen 60
3450 Allerød

S.04 Astrid Kieffer-Døssing
Anholtsgade 8
8000 Århus C

S.69 Jens Arne Enemark
Hoofdstraat 11
NL-9801 BS
Holland

S.06 Ellen Margrethe Thygesen
Kaas
Nordre Fasanvej 148, 3.tv.
2000 Frederiksberg

S.77 Elisabeth Kleiminger Lønbæk
Birkum Mosevej 100,

S.07 Marianne Skalborg Jensen
Skt. Jørgens Gade 54E
5000 Odense C

5220 Odense SØ

Nye medlemmer

S.77 Henrik Mørk
Vesterløkken 9
5700 Svendborg

S.07 Morten Sørensen
Vorregårds Alle 101, 2.sal,
3. dør
8200 Århus N

U.år Henny Stella Husted
Friderichsen
Høstvej 4G
2800 Kgs. Lyngby

S.78 Hans Ulrich Kleiminger
Skej bygårdsvej 8 1., 813
8240 Risskov

S.10 Lise Vammen Brinkmann
Ladefogedvej 263, l .th.
8200 Aarhus N

S.54 Martin Jensen
H øjvej5
6760 Ribe

S .82 Birthe Tranberg
Finsensvej 17
6760 Ribe

S .l l Simon Jylov
Edw. Rahrsvej 22, 3., lej!. 4
8220 Brabrand

S .55 Bodil Nørgaard
Vester Lemtorp 53
7620 Lemvig

S.82 Carl Helnæs Jakobsen
Slagelsegade 11
7400 Herning

s.n

S.56 Elisabeth Degn
Damgaardsvej 7, 2.th.
3660 Stenløse"

S.82 Malene Lerche
Boeslundevej 22
2700 Brønshøj

Jesper Larsen
c/o Jylov,
Edwin Rahrs Vej 22, 3,-4
8220 Brabrand

S .l l Maria Voigt Sonnichsen
6760 Ribe
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S.44 Cari Jensen-Hoim

S .51 ElseM . Boesen

S. 52 Peter Nieisen
R.

52EvaidBendixen

S. 62 Jørn Erik Albert

%

%

1937

6

4

3

75

1942

24

19

79

20

16

80

1947

30

15

50

22

10 45

1952

45

28

62

38

24

63

1957

50

25

50

47

24

51

1962

80

36 45

73

33

45

1967

59

19

32

58

18

31

1972

85

35 41

83

33

40

26

32

80

26

33

38

30

126

29

23

28 31

91

15

16

114

22

19

5 83

1977

81

1982

126

1987

91

1992

115

33

29
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140

20

14
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Boganmetdetser
Ribediqet i 100 år
Ribediget blev bygget for 100 år siden. Det er
blevet markeret på liere måder. Kammerslusen
blev bygget færdig i 1912 og taget i brug lige
efter årsskiftet til 1913. Det er blevet markeret
med opsætning af fem informationstavler syd
for selve slusekammeret. De blev afsløret af tek
nisk udvalgsformand Freddy Madsen den 31.
august. Det er nemlig Esbjerg Kommune, der
ejer slusen og som skal sørge for dens betjening
og vedligeholdelse.
Samme dag blev der præsenteret en bog om hele digets tilblivelse. Bogen
er skrevet af lærer Søren Mulvad, som har haft adgang til et omfattende
arkivmateriale. Den er på 80 sider og indeholder en stor mængde gamle
billeder fra anlæggelsen af diget. Der er også redegjort for, hvad der er sket
efter færdiggørelsen i 1914. Der er herunder en kort beskrivelse af digefor
stærkningen i slutningen af 1970'erne.

Fra Ribe Amt
2012
Årbog 2012 fra Historisk Samfund for Ribe
Amt er udkommet i august. Den indeholder lo
kalhistoriske artikler fra det gamle Ribe Amt. I
årbogen for 2012 er der en artikel om sygehuse
i Ribe. Det første sygehus ved man ikke helt
hvor lå, men det er beskrevet som et hus uden
for Nørre Port. Det var omkring 1780. Senere
blev der oprettet sygehus i Gravsgade i 1795,
og fra 1802 var der indrettet sygestuer i Ribe
Hospital (Ribe Kloster). 11817 flyttede sygestuerne til Gravsgade igen, og
det var i Gravsgade 2 - 8 . Her var sygehus indtil 1874, hvor man tog nye
store bygninger i brug ved Set Laurentiigade, det nuværende plejecenter
Dagmargården.
Bogen indeholder to meget spændende personalhistoriske artikler og en
artikel om Lydum Mølle ved den nordlige "amtsgrænse". Her kan man læse
om elektricitetens indførelse efter 1900.
Begge bøger kan erhverves ved henvendelse til Historisk Samfunds kas
serer, Jens Erik Starup, Horsbølvej 13, 7200 Grindsted. Kassereren kan des
uden kontaktes på mail: jens.erik.starup@horsboel.dk
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HOTEL^DAGMAR
Hotel Dagmar - Torvet 1 - 6760 Ribe - T!f. 75 42 00 33

Vi mødes i

M vkM y
Seminarievej 1 - 6760 Ribe - T!f. 75 42 1! 00

Danske

Bank

Ribe Afdeling
Telefon 4 5 1 2 2 0 4 0

Gennemsigtige priser
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Ribe Jernindustri A/S er
grundiagt i 1848 som et
jernstøberi, der h u r
tigt opnåede et soLidt
renommé, bl.a. for sine
Landskendte støbejernsovne.

I 1970'erne opstartede produktionen af pLadejernsradiatorer, hvormed støberiet i Ribe btev nedtagt.

12004 btevHudevad
opkøbt og i 2006/2007
btev Hudevad produk
tionen ftyttet tit Ribe.

HUDEVAD

RtOpane!
D K-6760 Ribe ^ TLf.: 75A2 0255 * Fax: 7688 2286 + w w w .rio.d k / w w w .h u d evad .d k
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2840 Hotte

Ripensersamfundet
er en forening af tidtigere etever fra Ribe Katedratskote
samt for skotens nuværende og tidtigere tærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets dimittender
og jubitarer. Den afhotdes i forbindetse med transtokationen på Katedratskoten i juni.
Foreningens medtcmsbtad, Ripenserbtadet, udkommer tre
gange pr. år. t januar-nummeret indkatdes der ti! generatforsamting og årsmøde, aprit-nummeret indehotder
en adressetiste over årets jubitarer og oktober-nummeret
indehotder en stor samting bitteder fra årets jubitararrangementer.
Eftertryk a f artikter er kun tittadt efter afitatc med
redaktionen.
Optysninger om foreningen kan tindes på hjemmesiden:
www.ripensersamfundct.dk samt i gruppen Ripensersam
fundet på Facebook.
Medlemskab tegnes enten ved ene-mait tit:
ripensersamfundet@ripcnsersamfundet.dk,
på hjemmesiden etter ved at kontakte sekretæren.
Adresseændringer meddetes via hjemmesiden etter
pr. e-mai! etter kontakt tit sekretæren.
Rektamationer ovey ikke modtaget btad meddetes tit
sekretæren etter anmetdes via hjemmesiden med
dimittendårgang, futde navn og adresse.

Ripenserbladet
Medlemsblad for Ripensersamfundet Nr. 3 - Februar 2013 21. bind

Domkirketorvet tager form
Side

D/n /oka/e købmand;

"Lars"
S ø n d e r p o r ts g a d e 2 4
6 7 6 0 Ribe
Ttf. 7 5 4 2 0 0 4 9

^

PRØV V O R ES ^
PORTVtNSM A R IN ER ED E
FR U G T ER

#

Ribes Biomsterhus
Mathiesen
Seminarievej 6 - 6760 Ribe
75 42 08 33 - 75 42 49 61
Mail din bestilling på 5402@interflora.dk
www.interflora.dk

Foreningens
organisation
Formand
Pov! Dons Christensen, s.65
Carstensgade 22
1770 København V
20 )6 22 58
fbrmand@ripensersamfundet.dk

Næstformand
Tove Tranberg s.69
27 20 78 35
naestfbrmand@ripensersamfundet.dk

Kasserer og webmaster
Hans Erik Christensen, s.65
50 50 84 95
kasserer@ripensersamfundet.dk
webmaster@ripensersamfundet.dk
giro 106-6676

Sekretær og adresseefterforskuing
Conny Rom Petersen, s.76
21 43 49 56
sekretaer@ripensersamfundet.dk
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Indkaldelse

Der afholdes ordinær generalforsamling i
Ripensersamfundet
lørdag den 23. iébruar 2013 kl. 14:00
i Vartov, Store sal, Farvergade 27, 1463 København K.
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 for Dimittendfondet 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 sidste.
f) Valg a f revisor og revisorsuppleant.
g) Eventuelt.

Ad pkt. d:
Der er ikke indkommet forslag.

Ad pkt. e:
Formand:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Povl Dons Christensen
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Hans Erik Christensen, Conny Rom Pedersen, Jørgen Mejsen Westergaard samt Søren F.
Bregenov.
Conny Rom Petersen og Søren F. Bregenov ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg a f Hans Erik Christensen og Jørgen Mejsen Westergaard
samt nyvalg af Hanne B. Elmelund Garn (S69).
Suppleanter på valg:
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Conny Rom Petersen.

Ad pkt. f:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Merete Lindqvist som revisor
og Kirsten Hingeberg Larsen som revisorsuppleant.
Efter generalforsamlingen serveres der kaffe/te og kage.
Pris for ledsagere: 50 kr. som betales i Vartov.

Derefter er der Årsmøde som begynder ca. kl. 15,
Bertel Haarder, MF(V) vil fortælle om: "Et liv med højskole og politik".
Tilmelding til årsmøde og servering er påkrævet og sker via hjemmesiden www.ripensersamfundet.dk under Aktiviteter > Generalforsamling og årsmøde 2013.

Tilmelding skal ske senest fredag den 15. februar.
Har man ikke adgang til internettet, kan tilmelding ske til kassereren på telefon. 5050 8495.
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Indkaldelse af ansøgninger til
"Direktør, cand. pharm. Niels Peder Lauridsen
og hustru Johanne Margrethe Lauridsen, f Rtibner-Wissings
legat for studenter fra Ribe Katedralskole"

Ansøgningsfrist: 1. april 2013
Oplysninger om legatet og ansøgningsskema kan downloades fra
www.ripensersamfundet.dk/legater

Ripensersamfandet savner
aktive til foreningsarbejdet
Har du lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet i Ripensersamfundet eller på anden
måde være aktiv i foreningen, er du mere end velkommen.
Har du interesse i kommunikation og/eller databearbejdning af medlemsdatabasen
eller i det hele taget interesse i Ripensersamfundet, må du meget gerne maile til
fbrmand@ripensersamfundet.dk eller melde dig på generalforsamlingen den 23.
februar (se side 171).
Bestyrelsens hovedaktiviteter er at organisere og afvikle den årlige jubilarreception
og årsmødet, hvor generalforsamlingen blandt andet afholdes, samt at vedligeholde
foreningens hjemmeside og udgive medlemsbladet. På tryk såvel som elektronisk.
Vi holder fire ordinære bestyrelsesmøder om året i Københavnsområdet.
A/ft/
/?/&*%
/fw/ Dow
D7777MMi/

Vi modes i
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Botig- og studieforhotd i København i 1950'erne

Det vil sikkert være vanskeligt for en stude
rende i dag at begribe, at det var muligt at
være studerende ved en af de højere lærean
stalter i København i 1950'erne med den
tids vilkår, som ligger milevidt fra, hvad der
forventes i dag. Muligt var det imidlertid,
og jeg vil nedenfor til orientering for evt.
interesserede i korte træk beskrive, hvorle
des det foregik for mit og de fleste andres
vedkommende.
Jeg tog min studentereksamen som 18årig i 1951 på Ribe Katedralskole. Der
fandtes ikke nogen form for studievejled
ning, og jeg havde egentlig forestillet mig,
at jeg ville starte min kommende tilværelse
med at aftjene værnepligten. Imidlertid te
lefonerede rektor Jørgensen formiddagen
efter vor sidste eksamensdag. Den havde vi
fejret på behørig vis, hvorfor jeg stadig sov
på mit grønne øre, da han ringede. Det vi
ste sig, at han ville tilbyde mig skolens nye
legat, stiftet af en tidligere elev Ejnar Thorsen (Monberg & Thorsen).
Betingelsen var, at jeg efter sommerfe
rien straks skulle påbegynde studiet til civi
lingeniør på den Polytekniske Læreanstalt
i København. Jeg sagde naturligvis ja tak.
Rektor havde nok observeret, at mine inte
resser og evner mest lå til det matematiske
og tekniske. Legatet var på kr. 4.000, for
delt over to år, et stort beløb på den tid og
nok til at afholde mine leveomkostninger
de første to år af studietiden. Den gang
kunne man, hvis man levede spartansk (be
grebet er vist ukendt i dag, men kan slås
op i et leksikon), klare sig for kr. 200 om
måneden alt inklusive. Det skal bemærkes,
at en 1951-krone skønsmæssigt svarer til
20-30 nutidskroner. Nogle havde forældre,
der kunne forsørge dem i studietiden. Min
far arbejdede som snedkersvend med en be
skeden ugeløn og kunne ikke skyde meget
til. SU'en var slet ikke opfundet.

Det var med andre ord mit held, at jeg
hk det store legat. De 200 kr vil jeg betegne
som eksistensminimum den gang, der var
ikke penge til noget som helst ekstra. Når
jeg f.eks. skulle hjem til familien i Jylland
på sommerferie og til jul, skete det pr.
'tommelfinger', så udgiften kunne begrænses
til en billet til Taastrup og over Storebælt.
En ekstravagance som medlemskab af
Studenterforeningen var der heller ikke mu
lighed for, så man var som student og ikkemedlem udelukket fra at deltage i samværet
i den store bygning ved Rådhuspladsen,
hvorimod ikke-studenter var velkomne.
F.eks. har min kone været til adskillige fe
ster der i sine unge dage. De største udske
jelser, man kunne tillade sig, var en sjælden
gang at nyde en enkelt øl på Laurits Betjent
eller fokanten eller se på piger i Tivoli. Når
jeg siger se', var det helt bogstaveligt, for
andet kom ikke på tale. En biograftur i ny
og næ kunne det dog også blive til.

Boligforhold
Det første problem, der skulle løses, var at
finde et sted at bo i København. Jeg tog der
over i sommerferien og gik på jagt, i første
omgang sammen med en kammerat. Kolle
gieværelser var der så få af, at de på forhånd
var udelukket. Det sædvanlige var, at man
lejede et værelse hos en værtinde, og vi gik
rundt og opsøgte forskellige muligheder, vi
havde fundet i avisen. Jeg husker bl.a., at vi
ledte efter en adresse i Gothersgade. Når vi
spurgte om vej til denne gade, var der dog
ingen der kendte den. Vi udtalte naturligvis
navnet, som vi havde lært det i skolen, hvor
vi jo havde hørt om de Vender og Gother'.
Vi fandt aldrig gaden, og senere gik det op
for mig, at man skal sige "Gåddersgade" for
at blive forstået. Søgningen endte for min
del med, at jeg fandt et værelse i Ballonpar
ken, Artillerivej 63 på Amager.
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Ba/Zonparken 7954.

Ballonparken kræver et afsnit for sig. Jeg
boede der i hefe studietiden og et par år
derefter. Der er tale om en baraklejr med
røde træbygninger, hvoraf de fleste er kva
dratiske ca. 8x8 m bygninger med 4 værel
ser med kakkelovn. Bebyggelsen er opført
i slutningen af 1800-tallet i forbindelse
med hærens ballonpark, hvis hangar lå op
ad bebyggelsen. Da jeg Hyttede ind, var lej
ren omdannet til en såkaldt 'kollegielejr' ti)
beboelse for unge mænd, der søger deres
uddannelse i hovedstaden. Der var plads
til ca. 150 unge mænd. Lejren henhørte
under stat, amt og kommune' og blev
administrativt ledet af
inspektør Bressen, der
sammen med kone og
mindreårig datter boede
i et af træhusene. Om
dagen var han ansat på
rådhuset i Københavns
kommunes beboelses
ejendomme.
Jeg startede med at
bo i Kostalden', der
hed sådan, fordi det var
en lang bygning med
midtergang og små
kamre ud til hver side.
Se foto med kik fra gan
gen —der var ikke me
/Cosfa/den.

get plads. Efter et års forløb Hk jeg tilbudt
et værelse i en af de kvadratiske bygninger.
Det var ren luksus, 15 nd med entre, som
jeg delte med naboen. Huslejen var på kr.
46 om måneden, hvilket var beskedent i
forhold til, hvad andre betalte hos deres
værtinder. Forholdene var ganske vist lidt
primitive, men det var meget værd at have
det for sig selv. Jeg var i det hele taget godt
tilfreds med at bo der. Møblementet bestod
af gamle militærmøbler, bord, stol, jernseng
med fjederbund og træuldsmadras samt et
forhenværende militærskab. Jeg supplerede
nu snart med egne møbler hjemmefra.
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Opvarmningen i den kolde årstid foregik
i starten med petroleumsovn, en såkaldt
BES-ovn. Bortset fra Celotexbeklædningen
på væggene var husene uisolerede. På et
tidspunkt fandt jeg dog ud af, at kakkel
ovnen gav bedre og mere behagelig varme.
Ved brug af såkaldte 'benzinkoks', der kun
ne købes hos brændselshandleren på Artil
lerivej, kunne kakkelovnen tilmed brænde
over om natten. El-opvarmning var ikke til
at tænke på, da hvert hus (med 4 værelser)
kun var forsynet med en 2 Amp sikring.
Vand måtte vi hente ved de udendørs vand
poste, ligesom spildevand måtte hældes i de
udendørs afløb. Toiletforholdene bestod af
en bygning med en halv snes toiletter, som
heldigvis lå i nærheden af min bolig. Her
var der også tænkt på evt. kvindelige gæster,
idet der i samme bygning var en særskilt
indgang til ét toilet for kvinder. Badefor
holdene må også siges at have været i orden,
idet vandet i lejrens badeanstalt med et an
tal brusere blev opvarmet en gang om ugen.
Det sørgede gårdmanden, som ligeledes
boede i lejren, sammen med andre prakti
ske ting for. Om dagen var han drager på
hovedbanegården. Der var kommunalt folkekøkken i en af bygningerne. Jeg har dog
aldrig spist der, selv om maden sikkert har
været god nok, men i Kannibalen i univer
sitetskælderen i Nørregade var det billigere.

Sammesteds fandtes lejrens mønttelefon.
A f andre praktiske forhold skal jeg næv
ne købmanden, der holdt til i en bygning i
nærheden af indgangen fra Artillerivej. Her
kunne vi købe det mest nødvendige af de
daglige fornødenheder. Specielt husker jeg
det lækre, sprøde grahamsbrød, han kunne
levere. Som nævnt var lejren beregnet for
unge mænd. Unge kvinder kunne således
ikke opnå plads i lejren. Dette hindrede
naturligvis ikke, at enkelte af de unge mænd
mere eller mindre permanent havde piger
boende. Det hed sig ganske vist, at inspek
tøren var streng og ikke tillod den slags,
men jeg har nu aldrig hørt om problemer
i den anledning.
Foruden studerende ved universitet og
højere læreanstalter boede der også en del
militærfolk og i det hele taget unge, der
var under uddannelse. Der var ikke noget
egentligt fællesskab. Jeg kendte kun en 5-10
af de andre beboere, og fællesarrangemen
ter var der ikke noget af. Forholdene var
meget fredelige, der var aldrig ballade af
nogen art.

Studierne
Det var nu en del om Ballonparken, der
fyldte en stor del af min tilværelse. Heref
ter vil jeg berette lidt om selve studierne.
Den gamle Polytekniske Læreanstalt lå ved

P/nfer 7954.
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Søtvtorvet. Her foregik undervisningen til
1. de! af studiet, der tog to år. 2. de! fore
gik i nybyggeriet på Østervoid og tog for
bygnings-ingeniøruddanne!sens vedkom
mende 2D år. Lokaier og undervisningspersonaie stiHede staten gratis ti! rådighed,
men a!t andet måtte vi se!v bekoste.
Turen ti! læreanstalten b!ev foretaget på
cykeh Sporvogns!inie 4's to endestationer !å
ganske vist de!s i nærheden af BaHonparken
og de!s på Søtvtorvet. Den har jeg nu aldrig
benyttet, nok mest fordi cyklen var det mest
praktiske, se!v om økonomien også spiUede
ind. På læreanstalten var de vigtigste lokaler
de to store auditorier, der hver rummede
ca. 400 personer. Her foregik forelæsnin
gerne om formiddagen, 3 kvarter for hver
forelæsning.
På studiets 1. del blev der forelæst i de
teoretiske fag, såsom matematik, fysik,
bygningsstatik, rationel mekanik og kemi.
Flere af fågene var fælles for de forskellige
studieretninger. Eftersom der var tale om
et studium og ikke skolegang, var det ikke
obligatorisk at møde op til forelæsningerne.
Det gjorde de fleste nu alligevel her på 1.
del. Om eftermiddagen var der undervis
ning og øvelser i tegning øverst oppe i en
sidebygning.
Hvor mærkeligt det end lyder, var der
adskillige, der knækkede halsen på denne
del af studiet, så de helt måtte opgive det.
Det skyldtes, at de gik alt for meget op i at
fremstille perfekte tekniske tuschtegninger,
hvilket åbenbart fåldt dem svært. Mange
stod til langt ud på aftenen ved deres teg
nebræt. I virkeligheden er tegning jo en
mindre væsentlig del af ingeniøruddannel
sen. Der var også andre, der fåldt fra. For
de flestes vedkommende skyldtes det, at de
havde taget ekstrajob ved siden af studiet.
Hvis de ikke helt måtte opgive studiet, var
ekstrajob mangen gang skyld i forlænget
studieforløb. Faste damebekendtskaber var
heller ikke befordrende for et hurtigt stu
dieforløb, der den gang, hvor man jo var
henvist til egen .forsørgelse, var et must.
Studiets 2. del foregik som nævnt på den

nye' læreanstalt på Østervoid. Her var der
fuld adskillelse mellem de forskellige fågretninger: maskin, bygning, kemi, svag- og
stærkstrømsretningerne. Jeg var på byg
ningsretningen, hvor vi i alt var ca. 100 på
vor årgang. Her var forelæsningerne opdelt
i de forskellige praktiske ingeniørfag, såsom
bærende konstruktioner, ws-installationer,
husbygning, geoteknik, havnebygning og
landmåling m.v. Professorerne var fagligt
dygtige, men var ikke alle lige pædagogisk
anlagt, så forelæsningerne kunne være ret
søvndyssende. Mange - også jeg - var der
for sjældne gæster til selve forelæsningerne,
hvilket medførte, at vi op til eksamenerne
selv måtte læse pensummet op.
I virkeligheden mødte de fleste først op
på læreanstalten i løbet af formiddagen,
hvor de begav sig til en udvalgt forelæsning,
til kantinen eller direkte til deres tegnestue.
Vi havde i hold på ca. 20 fået tildelt en så
dan tegnestue, hvor der var et pænt stort
tegnebord til hver især. Her tilbragtes nor
malt det meste af eftermiddagen med at ud
føre forskellige kursusopgaver, til dels under
vejledning af undervisningsassistenter, der
lejlighedsvis kom forbi. Mange brugte dog
en stor del af tiden på tegnestuen til at spille
bridge. Jeg havde opbrugt mit flotte legat
fra skolen under 1. dels studiet, så der måt
te skaffes fornyet finansiering. Dette skete
ved optagelse af statslige studielån, kr 1.800
for hvert af de to sidste studieår, hvilket, så
vidt jeg erindrer, først var muligt, når man
havde bestået 1. del. Sammen med enkelte
mindre legater samt beskeden hjælp hjem
mefra var det tilstrækkeligt til at dække ud
gifterne indtil opnåelse af kandidatgraden.
Studielånet blev hurtigt tilbagebetalt, da jeg
begyndte at få egen indtægt.

Arbejdslivet
Efter 4H års studier stod jeg med mit ek
samensbevis i hånden og var klar til at gå
ud i erhvervslivet. Som de Heste andre kan
didater den gang var jeg i begyndelsen af
tyverne (23 år). Nu forestod imidlertid vær
nepligten, der for mit vedkommende optog
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de næste 16 måneder. Den blev aftjent som
menig fodsoldat ved Flyvevåbenet i Værløse
og Karup og føltes meget tung. Det skyld
tes nok til dels, at jeg var vant til det frie og
selvstændige liv som studerende.
Efter hjemsendelsen var jeg endelig klar
til at søge et arbejde. Forholdene herfor var
på det tidspunkt ikke de bedste. Jeg fandt
dog et hos Grønlands Tekniske Organisa
tion og blev straks sendt til Grønland for
at udføre forundersøgelser for fremtidige
bygningsarbejder. Dette omfattede især
landmålingsarbejde, hvilket i øvrigt var det
eneste fag, vi var blevet fuldt uddannet i på
læreanstalten. For at kunne varetage andre
fag professionelt måtte man gennemgå en
form for efteruddannelse i det firma, hvor
man blev ansat.
Efter et år i det statslige selskab søgte jeg
andre græsgange og har siden været ansat
i rådgivende ingeniørfirmaer i ind- og ud
land, indtil jeg for en snes år siden nåede fyringsalderen og måtte starte egen énmands
konsulentvirksomhed, som jeg stadig ernæ
rer mig ved. Jeg har med andre ord til dato
været mere end 55 år på arbejdsmarkedet.
Det er dog en anden historie, så jeg slutter
min beretning her.

Redaktøren bemærker, at Niels Jørn
Jensen således var den første student, som
modtog Thorsens Legat, der netop var stif
tet i sommeren 1951. Legatet blev forøget
til det dobbelte i 1960, da Ejnar Thorsen
havde 50 års studenterjubilæum. Det be
virkede at der det år og siden er uddelt 2
portioner på hver 2500 kr. Jeg hk selv den
ene portion af legatet i 1960 og må sige, at
det også i 1960'erne var et væsentligt beløb,
som dækkede næsten halvdelen af udgif
terne til det første år af mit studium ved
Landbohøjskolen.
Niels Jørn Jensen har i øvrigt tidligere
sendt bladet en beretning, som han kaldte
"Spredte erindringer fra krigens tid". Den
blev bragt i januarnummeret i 2008.
forfatteren / uniform, i 956.

177

Quedens Gaard & Lækkerier
eAer
Ripensersamiundets j ubilarreception
Aedag den 28. juni ki. 13.30

Quedens Gaard frokosttaHerken

Hjemmerøget laks på fennikel /rabarber salat
Rejesalat med grønne asparges og sukkerærter
skinke / mozzarellatærte
Roust b eef med karrypickles ristet løg og peberrod
To slags ost med syltede nødder
Jordbær tærte
Brød og smør

Pris pr kuvert kr. 159,Bordreservation:
Quedens Gaard
Overdammen 10
tlf. 75 41 10 50
www.quedensgaard.dk
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En [¡Ne skoteerindring fra 1950'erne
,S3V

Hoveddørsnøqtens hemmeliqhed
Jeg fandt forteden den gamte hoveddørsnøgte tit mit barndomshjem i Hviding st.
Den bragte minder om bl.a. Ribe katedralskoie frem.
Vores far, som var snedkermester, turde
nok betro sine to sønner nøgterne tit husets
hoveddør og til værkstedets bagdør, og da
så også cykeltåsnøglen kom tit, hk vi tildelt
hver en nøgtering.
Hoveddørsnøgtens kam var af en meget
enket form, som inspirerede til forsøg med,
om nøgten eventuelt også passede i andre
tåse. Det var min bror, der opdagede, at det
gjorde den.
Hvidings dominerende arbejdsplads var
indrettet i det meget omfattende bygnings
kompleks, som før genforeningen havde
rummet den dansk-tyske grænsejernbaneog totdstation. Nu var der psykiatrisk ho
spital med over 500 patienter, som man
den gang fandt det nødvendigt at holde
afgrænset mod omverdenen med et solidt
metalhegn og et antal ahåsede låger. Det
viste sig, at disse låger havde samme nøgle
som vores hoveddør. Da vi fortalte vores får
om denne opdagelse, blev han ikke overra
sket, men oplyste, at vor nøgle var en vidt
udbredt standardnøgle, som bl.a. passede
til de fleste hoveddøre og porte i Ribe. Det
vidste han fra sin læretid i Ribe, hvor repa
ration af dørlåse havde været en del af sned
keruddannelsen.
Vi to brødre kom begge på latinskolen
og måtte som udenbys disciple tilbringe det
lange spisefrikvarter på den i øvrigt næsten
tomme skole - de øvrige elever og alle læ
rerne tog hjem og spiste frokost. Vor med
bragte madpakke og de to dl sødmælk, som
købtes hos pedellen, var hurtigt sat til livs,
naturligvis i hver sit klasseværelse. Så kunne
tiden nok fåide lang, især hvis det regnede, så
man ikke kunne gå ned og snakke med den

venlige boghandler i Termansens butik.
Disse langstrakte stunder på den mid
dagstomme skole med de mange aflåste
døre fandt jeg ud af at forkorte ved små
ekskursioner. Jeg havde nemlig opdaget, at
min hjemlige hoveddørsnøgle også passede
til hovedparten af katedralskolens døre (dog
ikke til rektors kontor og kemilokalet).
Hovedbygningens store loftrum var na
turligvis pulterkammer for en mængde
interessante ting, bl.a. lå her forgangne års
skolekomediedekorationer. Desuden var
der i nordgavlen et umådeligt støvet rum
med bogreoler, hvor lektor Madsens stifts
bibliotek havde opmagasineret den måske
mindre interessante del af bestanden. Alle
fåglokalerne lod sig åbne, men det var
egentlig kun naturhistorielokalet med de
store samlinger af udstoppede dyr og fostre
i sprit, der fångede min interesse. Ekspe
ditionernes hemmelighed og utvivlsomme
ulovlighed var måske nok det største ud
bytte af projektet, som efterhånden mistede
nyhedens interesse.
Disse udflugter hk deres definitive afslut
ning efter følgende lille intermezzo:
En dag da vi skulle have kemi og var
forsamlet foran den aflåste dør til kemilo
kalet, kunne lektor Blendstrup ikke umid
delbart finde sine nøgler, og mens han stod
og rodede i sine mange lommer, mente jeg

¿effor B/endsfrup.
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at kunne hjælpe ham med min hoveddørs
nøgle, hvilket jeg tilbød ham. Han så tem
melig uforstående på mig, men fandt i sam
me øjeblik sin egen nøgle, som naturligvis
var en yalenøgle, hvilket jeg havde overset.
Der kom ikke mere ud af dette emne
før nogen tid senere, hvor Blendstrup i en
kemitime oplyste klassen om, at der havde
været indbrud i kemikalieskabet. Det mær
kelige var, at hverken vinduer eller døre
havde lidt overlast, så man måtte tro, at
forbryderen havde haft en nøgle. Efter disse
ord holdt han en lang pause, hvor han så
meget intensivt og direkte på mig, der sad
på forreste række. Da jeg jo vidste, at der
skulle en yalenøgle til at åbne døren, og at
jeg kun havde min store hoveddørsnøgle,
faldt det mig ikke ind, at jeg var under mis
tanke. Ikke før pausen var blevet tilstræk
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keligt lang, og jeg fornemmede den totale
tavshed der herskede i lokalet. Da gik situa
tionen pludselig op for mig, og jeg skyndte
mig at forsikre, at jeg ikke var den skyldige.
Det accepterede Blendstrup på mit glatte
ansigt, og jeg hørte aldrig mere til sagen.
Men jeg besluttede, at det nok var bedst at
holde inde med ekskursionerne.
Jeg havde naturligvis lyst til straks at op
lyse Blendstrup om min nøglebesiddelse,
men da mange af klassekammeraterne må
ske havde samme nøgle i lommen og nødigt
skulle lære om dens mange muligheder, tav
jeg ved denne lejlighed. Heller ikke sene
re hk jeg mig taget sammen til at give en
forklaring, som jo også måtte have oplyst,
hvor jeg havde mit kendskab fra, og hvad
jeg eventuelt havde brugt det til.

-fri s o m
fu g te n
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Asy!et er b!evet renoveret

/Ssy/et under renovering.

Den ældste de! af Ribes bykerne er blandt
andet kendetegnet ved de lukkede gadeforløb, hvor husene står skulder ved skulder.
Det har sin charme. I Puggaardsgade har vi
et varieret forløb med solide huse i sten og
bindingsværk i to etager ved Sønderports
gade. Det har tydeligvis været et andet hart
korn, der boede i den anden ende af gaden.
Op og ned af gaden har vi en række karak
teristiske bygninger, hvor flere er ganske sta
telige. Der er middelalderhusene Tårnborg
og Puggaard og bindingsværksboderne, der
ligger mellem Tårnborg og den tidligere
stiftamtmandsbolig i senklassicisme.
Godt nede ad gaden åbnes husrækkerne
op, idet vi har den store have, der knytter
sig til amtmandsboligen, og vi har åbnin
gen ind mod katedralskolen. Dér ligger
Asylet uden sammenbygning med andre
huse. Og her er der plads til store træer.

Ved asylets nordgavl bag skolens smukke
hvide hegn vokser der blandt andet syren.
Midt på gruspladsen ved sydgavlen står et
valnøddetræ med sit smukke løv.
Asylet, der er tegnet af M.E Christen
sen, en lokal murermester, stod færdigt i
1876. I al sin prunkløse enkelthed er der
tale om et smukt hus, hvor man har skaf
fet sig mere plads på første salen ved at
lade ydermurene gå godt en meter op over
etageadskillelsen. Bygninger med trempel,
som det hedder, blev populære sidst i 1800tallet. Dette giver en høj bygning, hvor en
del af den afdæmpede dekoration er hvide
hjørneliséner, det vil sige de søjlelignende
fremhævelser i murværket ved husets fire
hjørner. Hertil kommer de hvide gesimser;
men ikke mindst det vandrette hvide bånd,
der deler facaden, hvor husets etageadskil
lelse findes. Hvor hjørnelisénerne diskret er
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Der er gået grundigt t<7 vædrs.

Mon ikke der har været lignende tanker
bag det identiske tiltag i Ribe? Ved festlige
lejligheder modtog de børnehaver, som
bar dronningens navn, et mindre beløb til
at feste for. Via testamente hk asylet 1000
kroner ved dronningens død. Under anden
verdenskrig var bygningen besat af tysker
ne. Efter krigen blev institutionens midler
overført til Jakob A. Riis' Børnehave, der
åbnede i 1951. Snart efter erhvervede kate
dralskolen bygningen i Puggaardsgade.
Den 135 år gamle bygning er atter blevet
renoveret. For godt 15 år siden blev byg
ningens indre moderniseret, herunder blev
loftet indrettet til et stort undervisningslo
kale. Denne gang har bygningen faet den
helt store tur ude og inde: nye vinduer, nyt
varmeanlæg, nyt ventilationsanlæg, en for
bedret brug af arealet i husets grundplan,
hvilket blandt andet indbefatter forbedrede
toiletforhold. Murværk og sokkel er lige
ledes blevet renoveret, og blikkenslageren
og maleren har også givet en hånd med på
det udvendige. I underetagen er der nu to
smukke klasseværelser, som henter lys ind
fra flere sider. Lokalerne har såvel kridttav
ler som elektroniske tavler, og på den måde
er der tradition og fornyelse. Nye borde og
stole kunne gerne være på vej; men det er
vist snarere en omvej end en genvej.

med til at give bygningen højde, dér har det
vandrette bånd den modsatte effekt.
Vi ser korresponderende stiltræk i stift
amtmands- boligen i Puggardsgade og i bi
spegården i Korsbrødregade; men her er der
ikke tale om trempelhuse. Katedralskolens
bygning i Sviegade er et trempelhus med et
hvidt bånd ved etageadskillelsen. Herved
knytter det an til asylets stiltræk.
Oprindeligt hed institutionen 'Dronning
Louises Børneasyl', og der var tale om en
børnehave. En række lignende institutioner
andre steder i Danmark hk ligeledes navn
efter den nykronede Louise, der var dron
ning 1863-1898. Da et tilsvarende asyl
blev indviet i Fredensborg lød det således:
"Hendes Majestæt Dronning Louise til
Danmark har Mandag den
6. marts 1865 allernaadigst
resolveret, at et Børne-asyl
skal oprettes i Fredensborg
by til Lettelse og Betryggelse
for stræbsomme og kjærlige
Forældre, der måtte ønske
deres små Børn fra halvtredje
til syv års Alder vogtede, ple
jede og efter Omstændighe
derne sysselsatte og undervi
ste på den Tid af dagen, hvor
de selv er fra hjemmet for at
Gode /olra/er er der b/evef.
søge Erhverv".
Tsu'Rrr.'
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Katedratskoiens ju)eafs!utninq 2012
i Ribe Domkirke
Elever og lærere fyldte stort set hele hoved
skibet i den smukke kirke. De store jule
træer i koret lyste op, og snakken gik livligt
mellem eleverne, hvoraf 3.g'erne lige havde
afleveret deres store opgaver. Ja snakken gik
endda også lydeligt da domorganist Birgitte
Ebert var langt inde i forspillet!
Men til Poul Gerhardts salme: D/erte /ø/r
bz'zz
var alle fælles om lydene,
og derefter sang skolens pigekor meget
smukt under ledelse af Lis Gjørup: Ab rrzj?
M7r.M7% af Håkon Bjerge.

Man ser det for sig og genkalder sig duf
tene.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at
juleevangeliet om Guds komme til verden
i barnet Jesus i Bethlehem, det evangelium
der her på byens torv står i centrum af kir
kens julefejring, er en ren party-stopper
sammenholdt med den idyl, journalisten
skildrer.
Det er simpelthen ikke muligt at tale
om Gud på nogen ukompliceret, endsige
hyggelig måde. Allerede begrebet Gud bry
der ind i samværet som en irritation, en
forstyrrelse. Når begrebet Gud bringes på
bane, ender det uvægerligt med en debat
om livssyn; om tilværelsens mening og mål,
om menneskets rolle, ansvar og betydning.
Meget interessant, faktisk det interessante
ste af alt, men vel ikke netop hyggeligt.

Den 7y/dfe /t/r/te.

Juletale af domprovst
Jens Torkild Bak
Forleden dag var JydskeVestkystens repor
ter en tur ned igennem gågaden i Ribe og
kunne efterfølgende i avisen sammenfatte
sit indtryk af hele stemningen i byen i den
ne passus:
D ø ÅzZ73 7!0g0t 7730ify%/ Z /?Dø. A/øgØt A2 zb/ø

rzzwør ¿/Dør øzzAt. Døt^ø/ør rozzz jz b ¿ø/r zzøb
Z 77MP07!. ¿ ¿ ¿ 0

bøM ttM ø/ø, ¿ø A tz fÅ ø ø y r w b -

rtrørrøbø wbbø. A/ø% /<zz bøzz ^zzwwø/zD^s, w -

ZZZMMtM^ø ¿)ggø/r^Ø^!ØØM. Døtt rzgtz^ø, ztgtø
^b/ørtØZMMZM^ — Wøb yb/øZ!!zZZzbøZZ tZMr^ØZZø/ø
^øbzw øbzgt ^ØMZZØZW ^ztbøM
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Domprovst L BaL

I romanen "Du forsvinder", der udkom
tidligere på året, og som man roligt kan
ønske sig til jul, hvis ikke man allerede har
læst den - gennemspiller forfatteren Chri
stian Jungersen knivskarpt den stadigt mere
aktuelle diskussion med naturvidenskaben
om, hvad et menneske er: Har mennesket
et selv; er det ren kemi, eller er det også
ånd? Har mennesket en fri vilje, således at
det kan stilles til ansvar for sine handlinger,
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eller er alt, hvad det foretager sig, til syven
de og sidst styret af neurologiske processer
i hjernen?
Romanens hovedperson, jeg-fortælle
ren Mia, far i en drøm - eller er det ikke
snarere en åbenbaring? - besøg af en fysiker
og Nobelprismodtager, der som svar på den
krise, hun tynget af mange selvbebrejdelser
befinder sig i, forkynder hende det glade
budskab om ansvarsfrihed.
Hendes situation er den, at hun er på
vej ud af ægteskabet med en hjerneskadet
mand, som hun af gode grunde ikke læn
gere kan have hverken tillid til eller følelser
for. Alligevel nages hun af dårlig samvittig
hed over for ham, især over at have gjort
hans advokat til sin hemmelige elsker. Dår
lig samvittighed har hun stedse også over
for sin teen-age-søn, som en dag fandt
hende liggende på køkkengulvet bevidstløs
af druk i kølvandet af den dameglade ægte
mands talrige eskapader, og sendte hen til
udpumpning. Den slags oplevelser skal en
teen-age-søn jo ikke have med sin mor.
1 den situation er det, at denne fysiker og
Nobelpristager fuldstændigt, som en anden
frister i ørknen, opsøger hende og taler til
hende. Umiddelbart er hun ikke i stand til
at genkende ham og spørger: "Er du Gud?"
Men han svarer beroligende: "Du ved vel,
at Gud er en illusion i din hjernes præfron
tale cortex" - og fortsætter så med at udrede
hendes situation for hende: "Jeg er kom
met for at fortælle dig, at du er omfattet af
naturvidenskabens nåde. Dette er ikke en
drøm, Mia. Det er en nådegave: Alle dine
synder og al din skyld er taget fra dig.
Hvis du er gået i seng med din mands
advokat, er det naturens vilje... Du er kun
atomer i bevægelse. Intet undslipper natur
lovene. Intet bliver til, uden at naturlovene
vil det... Så ved du også, at hvis din søn
har sendt dig til udpumpning på hospitalet,
er det ikke noget, du skal bebrejde dig selv.
Du kunne ikke andet. Det var naturens
vilje. Naturlovene hk dig til det...".
Og konkluderende siger han til hende,
som en afsluttende velsignelse, et "Sov sødt,

barnlille": "Du kan hvile nu, mit barn. Du
er uden skyld. Naturen bærer din skyld for
dig, du er uskyldig igen."
Romanen er ikke noget religiøst skrift,
bestemt ikke, men den er teologisk interes
sant ved bl.a. at efterlade os med spørgsmå
let om, hvad konsekvensen bliver, hvis Gud
forsvinder fra vores liv (eller søges reduceret
til en illusion i hjernens præfrontale cor
tex).
For, uanset om juleevangeliet nu også i år
bliver en forstyrrelse af julestemningen eller
ej: Er det til syvende og sidst måske ikke
netop gudstanken, der fastholder, for det
første menneskets betydning i verden (som
andet end en viljeløs biologisk masse), og
for det andet dets ubetingede, personlige
ansvar?
Kulturelt er vi endt i et stadigt tydeligere
paradoks i henseende til menneskets betyd
ning. I takt med, at individet i løbet af de
sidste 200 år har vristet sig løs af religionens
snærende bånd, har det kunnet udvide sit
domæne uhindret. I sin egen forestilling!
Men samtidig - og det er det underlige
—taber individet/selvet på en sær måde be
tydning i verden i takt med, at det skubber
ansvaret for sine personlige valg over på den
videnskabelige udforskning af verden og de
objektive sandheder. Eller hvad er ellers
forklaringen på, at det individ, som efter
at have frigjort sig fra religion, burde have
vokset tilsvarende i selvstændighed, myn
dighed og tankens klarhed, antager stadigt
tydeligere træk af monsterbaby; af et umæt
teligt, viljeløst behovsdyr i materialismens,
vækstens og udviklingens vold?
Jeg skal undlade at forfølge denne diskus
sion yderligere. Vi skal ikke nødvendigvis
være enige i konklusionen - men kan må
ske i denne søde juletid i det mindste glæde
os over, at intet til syvende og sidst er mere
egnet til at holde spørgsmålet om tilværel
sens mål og mening samt vores fælles liv
åbent end netop talen om Gud.
Med disse ord ønsker jeg Katedralskolens
elever og lærere ikke bare en hyggelig, men
tillige en glædelig jul og et godt nytår!
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P. Schmitz og hustrus legat
1. Pernille Warming, 1d
Lektor C. Amorsens legat
1. WiktorDariuszBartoszewicz, l f
Øllgårds legat
1. Morten Kristensen, 2s
Nis Nissens legat
1. Helene Christensen, 2v
2. Frederik Thomsen, 2z
3. Asger Beier Berndsen, 3r
2mx MU og kor

Derefter sang 2mx M U og koret Joy
To The World af Händel og You Are The
Light af Tore W Aas. Det var en fornøjelse
at høre. Der var sørget godt for lyden! Lis
Gjørup spillede og dirigerede.
Så sang vi alle Brorsons salme: AA'r A/rrtr
f%73^r.

Leqatuddetinq ved rektor
Bent Karsda)
Inden jeg læser navne op på legatmodtagere
vil jeg lige sige, at Ribe Katedralskole netop
har uddelt 3 portioner på hver 12.000 kr.
fra Ripensersamfundets Jubilæumslegat.
Formålet med legatet er at støtte studeren
des uddannelse ved at finansiere dele af et
studieophold ved et udenlandsk universi
tet.
1 år er det Anne Sophie Boisen S2007,
der læser folkesundhedsvidenskab og som
får støtte til et studieophold i Berlin. Det er
Simone Sandahl Jensen S2010, der studerer
kunsthistorie og far tilskud til et studieop
hold ved Oslo Universitet. Og til sidst Anne
Marx Lorenzen S2008, der læser statskund
skab og får støtte til et studieophold ved et
universitet i New York.
Så søg, når I engang har et godt projekt!
Modtagerne a f skolens julelegater på
hver 500 kr. er:

Stipendiefonden
1. Line Thorhauge Truelsen, 3z
2. Camilla Christensen, ln
3. Michelle Anholm Jensen, lq
4. Malene Schellerup Holm, 2p
Bregentveds Legat
Lærke Rohde Andersen, le
Rektor Karsdal takkede domprovsten for
juletalen og ønskede alle en glædelig jul.
Derefter sang 2mx M U og kor Hallelujah
af Leonhard Cohen med sats af Lis Gjørup
som også her dirigerede og spillede. Det var
medrivende at overvære og en fin demon
stration af de unges færdigheder.
Vi sluttede af med Ingemanns salme:
Dejlig er jorden og kunne derefter i ro og
mag forlade kirkerummet, klar til julens
glæder.

Rektor udde/er /egafec
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Rektor Bent Karsda) har 2 5 års jubiiæum
Den 1. februar 1988 tiltrådte Bent Karsdal
som rektor for Katedralskolen. Han ahøste Thomas Rasch, som var trådt tilbage
på grund af sygdom, der havde medført
lange perioder med skiftende konstitution
i rektorstillingen. Bent Karsdal kom fra
Frederiksborg Gymnasium i Hillerød, men
han kom også fra en 2/3 stilling i under
visningsministeriet, hvor han havde været
med til at udvikle den gymnasiereform,
som skulle træde i kraft fra august 1988.
Han havde lyst til at være med til at sætte
reformen i gang i praksis, så det var heldigt,
at der netop her i Ribe blev slået en rektorstilling op. Indstillingsudvalget havde over
50 ansøgere at vælge imellem, men valget
var nok ikke så vanskeligt, som man skulle
have troet. Det vides, at den daværende
minister, Bertel Haarder, var glad for at en
af hans håndgangne mænd kom ud i den
praktiske gennemførelse af reformen.
Bent Karsdal kom til en skole, som gan
ske vist havde været igennem en omskiftelig
periode, men det havde også været en peri
ode med udvikling af skolen, både pædago
gisk og bygningsmæssigt. Bygningerne med
atriumgården og sportshallen ved Damvej
var bygget, og de to gamle gymnastiksale

Karsda/; 19SS.

var taget i brug til andre skoleformål. Der
var mange yngre engagerede lærere med
mod på opgaverne, men der savnedes må
ske nok en stabil ledelse.
Det fik skolen med Bent Karsdal. Han
kom med en åben og positiv indstilling til
skolen med dens elever og lærere, men han
kom også med sine holdninger til, hvorle
des en gymnasieskole kan og bør fungere.
Det har sikkert ikke været lige nemt for alle
parter, men tiden har vist, at det var et lyk
keligt valg indstillingsudvalget traf.
I Ripenserbladet fra april 1988 skriver
Jens Vind i "Nyt fra skolen", at den nye
rektor er kommet, og at han blev modta
get med korsang og taler i hallen, hvor der
også blev sunget en modtagelsessang forfat
tet af Bent Mortensen. Melodien var "En
sømand har sin enegang" og ordene var en
sindig jysk modtagelse af sjællænderen Bent
Karsdal. Jens Vind skriver videre, at den nye
rektor begyndte med at rydde store papir
bunker ud fra rektorkontoret, så han kunne
få plads til et stort konferencebord og Jens
Vind syntes også, at han allerede efter de
første måneder kunne spotte en rektor med
veludviklede administrative evner.
I de første år blev kræfterne vel mest
brugt til at fa gymnasiereformen ført ud i
livet med alle de udfordringer det gav. Efter
nogle år blev der mulighed for at tage fat
på de problemer, som det voksende elevtal
skabte. Rammerne begyndte at klemme.
Med en stor pengegave fra en gammel elev,
Hans Thygesen Christensen, lykkedes det
rektor at overtale amtsrådet til at være med
til at overdække atriumgården. Derved hk
man et stort lokale ud af Rundgangen, der
var fra slutningen af 1970'erne. Det gav
mulighed for at samle alle i et lokale, og
det gav nogle opholdsmuligheder, som ele
verne ikke havde haft før. Pengegaven blev
anvendt til udsmykning. Det var i 1994.
Året efter blev skolens 850 års jubilæum
i 1995 fejret med pomp og pragt, både på
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selve dagen den 13. juni med de officielle
relationer, og i forbindelse med transloka
tionen den 23. juni for alle elever og jubila
rer. En fantastisk Set. Hans aften-fest i alle
skolens kroge fulgte efter jubilarreceptionen
i den nye Rundgang!
Når der skrives så meget om de år er det
for at fremhæve rektor Karsdals evne til at
fa det maksimale ud af de forskellige situa
tioner og muligheder. Det har de følgende
mange år til fulde bekræftet. Da kommu
nen flyttede ud af Taarnborg og Stiftamt
mandsgården blev ledig, åbnede der sig
mange muligheder for den trange skole.
Her var kommunen ikke fleksibel nok, og
rektor valgte derfor at satse på helt andre
løsninger. Man udbyggede simpelthen sko
len inden for de grænser den havde, og hk
efterhånden den veludbyggede og velfun
gerende skole, som den er i dag, hvor der
er plads - og god plads - til 50-60 % flere
elever og lærere, end da rektor Karsdal til
trådte. Skolen er klædt på til, og formentlig
også tilstrækkelig stor til at klare sin opgave
mange år ud i fremtiden.

fn afs/appef rektor karsda/ ved juMarrecepf/'or].

Rektor Bent Karsdal har gjort det godt
i de første 25 år ved roret. Kun meget fa
af de lærere, der var ved skolen i 1988, har
forladt den af andre grunde end alder!
ÆP

Ved en reception på skoten i anledning af jubiiæet bragte Ripensersamfundets formand, Povi Dons Christensen denne hiisen:
Æ%re rector Åkrrr/z/.'
Ezpewerrrtw/trtzr/et ft/ gertte f<%re wet/ t AyA/ert-Aoret d/ t/Zg Aer
fer/ r/Zt -23-<trry'f AZAtfrf.
ffr/r/Ztz /ørste trfw/oAftZof Z /933 rent/te r/% 76 rtfr/ewter ft/ Z
ferr/ett, ogrZr/etz t/rz er r/et A/eoet fi/jyt/er/Zgere 3.-233 rtfr/erzter, t/%
Artr zzr/tettr/t/At /?ZAe Æhter/rrtAAo/e.
ADztge rz/r/Zrre rtMr/?wter Atr AoA/t^rAZtzr/eAetz tZ/ rAo/ew fer/ /Zge
getttzew Pz/efrerrt zz/irwr/et cg EZ/^efrerrftr/trKr/etr Ar/Zge/f AZAzrreet/ztZozzer zrwZr/r/e/Atrt e/ter trrtwr/oArttZoMezz.
vlrrosztgewezttertter rtreeer rAyA/er ZAAe wZtzr/rt, rtt rAr r<z rtt rtge Artr
rtZ//et rAo/ef ft/ forer rrtr/zgAer/ / et ^rtr tZttter.
Dtt Artr et! rtor rtttr/e/ /, rtt rrttttrtrAe/r/et ttte//ettt rAo/e og grtttt/e
rttrr/ettter ergrtwAe trttZAt ZDorttttrtrA. Et/orAo/r/, toortge rtzrr/etzter
/At ¿Mt/re gytrtttrtrZer ttzZrttttr/er or.
Det er f/ r/Zg tveget trtAttett!ttte/tge/or.
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Rued LanggaardFonden og
Rued Lan ggaardSetskabet

En af Ribes berømte borgere er komponi
sten Rued Langgaard. Han var domorganist
i Ribe fra 1940 tit sin død i 1952 på Ribe
sygehus. For nogle år siden i forbindetse
med et pressemøde på Det kgt. Teater i antedning af den første danske opsættetse af
operaen "Antikrist" var operachefen Kasper
Holten og jeg enige om, at Langgaard har
status af Danmarks næststørste komponist
efter Cart Nietsen. Begge var de subtime
komponister med hensyn tit symfonier om
end i forskellige stilarter, men i f.eks. sange
ne adskiller de sig. Carl Nielsen var her fol
kelig, medens Langgaard fulgte en forfinet
romantisk kompositionsteknik i dansk/tysk
liedtradition.
Det er velkendt, at Langgaard havde van
skeligt ved at begå sig socialt, både blandt
musikiblket og i det hele taget. Det skyld
tes til dels hans opvækst som vidunderbarn,
uden skolegang, og uden kontakt med an
dre børn. Fra 1926 til 1940 søgte han et
utal af organistembeder i Københavnsom
rådet og fik hver gang afslag. Jeg har et brev
fra Mogens Wøldike til seminarieforstander
Johannes Haahr i Ribe, hvor Wøldike an
moder om, at menighedsrådet i Ribe an-

Rued langgaard fed s/f spillebord <Ribe.

sætter Langgaard, så han i det mindste kan
få et job, og man kan slippe af med ham i
København.
Langgaard blev gift med sin moders hus
hjælp Constance Tetens, men parret hk al
drig nogen børn. Det er for nylig kommet
frem via en slægtning til Constance, at hun
ved sin død i 1969 blev obduceret, og det
blev konstateret, at hun stadig havde sin
mødom i behold! Langgaard havde andet at
tænke på end børneavl.
Da Langgaard døde i 1952, var Constan
ce således hans eneste arving, hvilket inde
bar, at hun også arvede komponistrettighe
derne. Hun flyttede hurtigt til København,
og oprettede i 1953 testamentariske dispo
sitioner, hvorefter komponistrettighederne
til Langgaards musik først skulle tilbydes
Dansk Komponistforening, subsidiært
Samfundet til udgivelse af dansk musik, og
mest subsidiært en Fond.
Da Constance døde i 1969, satte hen
des eksekutor sig i forbindelse med Dansk
Komponistforening, som takkede nej til
rettighederne, dernæst til Samfundet, som
også takkede nej til rettighederne. Måske
ganske forståeligt, da kompositionerne er
omfattende, kostbare at udgive og Lang
gaard ret ukendt på dette tidspunkt. Og
så blev LanggaardFonden oprettet med en
bestyrelse på 3 personer. Fonden ejer såle
des komponistrettighederne. Tilværelsen
var stilfærdig i mange år, men i forbindelse
med et polsk orkesters indspilning af alle 16
symfonier i begyndelsen af 90'erne, (100året for hans fødsel i 1893), blev Langgaard
kendt i videre kredse. Hans værker blev op
ført og indspillet mere hyppigt, og pengene
begyndte at strømme ind i Fondens kasse.
Jeg blev formand for Fonden i 1998, og
bestyrelsen har bestået bl.a. af Tage Niel188

I Fonden er vi meget tilfredse med den al
lerede nu traditionsrige LanggaardFestival,
der hvert år finder sted omkring den første
weekend i september. Nogle af koncertop
førelserne under festivalen bliver transmit
teret af DR, og publikum kommer langvejs
fra for at overvære koncerter og foredrag.
I 2022 vil der være gået 70 år siden kom
ponistens død, hvilket vil indebære, at der
ikke længere vil tilflyde Fonden indtægter.
Den må herefter formentlig opløses.

Ruecf banggaards gravsted på kio/mens /urtegård.

sen, komponist og konservatorierektor
og opvokset i Ribe med et godt kendskab
til Langgaard personligt, dirigenten Ole
Schmidt, musikforskeren Bendt Viinbolt
Nielsen og konservatorierektor Bertel Kra
rup. Fonden bar støttet førsteopførelsen af
"Antikrist" i 1999 i Innsbruck, opførelsen
på Det Kgl. Teater i 2002 af samme værk,
udgivelse af komponistens utrykte noder,
koncertopførelser i ind- og udland, et be
tydeligt antal CD-indspilninger og f.eks.
LanggaardFestivalen i Ribe
Fondens funktioner har en tilbagetruk
ket tilværelse fortrinsvis med at behandle
ansøgninger om økonomisk støtte til for
mål, der udbreder kendskabet til komponi
stens musik. Vi vurderede derfor, at der var
et behov for at etablere et selskab, der kan
afholde koncerter, foredrag, udflugter - alt
af en mere udadvendt karakter, hvis arbejde
Fonden så kan støtte økonomisk. Det førte
i 2007 til stiftelsen af LanggaardSelskabet
med hjemsted i Ribe. De hårdtarbejdende
bestyrelsesmedlemmer i selskabet er bl.a.
DR-redaktøren Esben Tange og fra Ribe
domorganist Birgitte Ebert og tidligere
stiftamtmand Henrik Moltke-Leth. Selska
bet og Fonden arbejder fortrinligt sammen.

Redaktøren kan tilføje, at domorganist
Birgitte Ebert har været særdeles aktiv for
at markere, at en af Danmarks store kom
ponister har virket i Ribe og komponeret
nogle af sine væsentligste værker i byen. I
domkirkens kiosk findes der en folder med
oplysninger om komponisten og man kan
købe indspilninger af mange af Rued Langgaards værker. Den årlige festival er gennem
årene udviklet til en tre-dages begivenhed
med mange tilrejsende besøgende til de for
skellige arrangementer.

Rued tanggaards spillebord er bevaret i Dom
kirken.
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Om ftugt og fagttghed og gtæden
ved et godt skænderi
Beretning fra modtager af Frode Schons Legat
Ved siden af skiftet på hovedbygningen tif
Freie Universitäts Otto Suhr Institut für Pofitikwissenschaft har nogen tagget "Johan
nes Agnofi Institut für Kritik der Politik".
Jeg havde aldrig hørt om den afdøde, ven
streorienterede politolog Johannes Agnoli
da jeg ankom på den første dag af mit ud
vekslingssemester i Berlin. Men betegnelsen
af instituttet som ét, hvor man kritiserer
politik, bekræftede mig i, at jeg havde valgt
det rigtige sted. Da jeg i første omgang an
søgte om at komme på udveksling var det,
for at være ærlig, lige så meget med Hugt i
tankerne, som for at Hnde nye statskund
skabsfaglige udfordringer. Efter Hre år på
Københavns Universitet (tre af dem på
statskundskab) var jeg dødtræt af at studere
et sted, der på de Heste områder forekom
mig konsensusramt, gumpetungt og nepo
tistisk. På KU's Institut for Statskundskab
havde jeg mødt mange sjove, søde og kloge
mennesker, dygtige undervisere og spæn
dende problemstillinger, men blot ikke
specielt meget lyst til grundlæggende at ud
fordre herskende paradigmer for samfunds
videnskabelig forskning. Freie Universität
udbød derimod fag, der lagde op til skæn
derier, både mellem de studerende og insti
tuttets ansatte forskere. Kønspolitiske fag.
Fag om årsagerne til Hnanskrisen. Fag om
Marx' betydning for politisk teori, fag om
USA's store økonomiske ulighed, fag om
den invaliderende effekt på demokratiet af
anarkokapitalisme. Jeg følte mig hjemme.
Den første tid i Berlin havde jeg brugt på
at søge efter et sted at bo og tage et tysk
kursus, eftersom semesteret først startede
halvanden måned senere end herhjemme.
Det gjorde også, at den lurende ensomhed
som nok altid er der når man Hytter på egen

hånd til en ukendt storby, var meget intens
fra starten. Boligjagten var i første omgang
gået skidt, jeg var endt med at betale for
mange penge for et lillebitte værelse i et, op
dagede jeg snart, temmelig asocialt kollektiv
der lå omtrent så langt væk fra universite
tet som man kunne komme, nemlig i det
nordlige Prenzlauer Berg. Efter fem dage i
den dødstille, nyrenoverede herskabslejlig
hed på Bornholmer Strasse og et fuldstæn
dig mislykket forsøg på at fremprovokere
socialt samvær med mine syv samboer ved
at lave middag og servere øl og vin for dem,
begyndte jeg lige så stille at kigge på boli
gannoncer igen, selvom jeg havde sagt til
udlejeren at jeg kunne blive i seks måneder.
Hun havde endnu ikke givet mig en kon
trakt, og dét udnyttede jeg.
Heldigvis, for det nye sted jeg fandt, blev
kernen i hele mit ophold. Jeg Hyttede ind
sammen med to tyske fyre og en new zealandsk pige i en stor lejlighed i Neukolln,
som hurtigt blev et virkeligt hjem. Vi lavede
mad sammen, drak rødvin sammen, så Hlm
sammen, tog på club sammen. Vi diskute
rede tysk og europæisk politik til vi var ved
at rive hovederne af hinanden. Så satte vi
"Family Guy" på og blev gode venner igen.
På tyskkurset havde jeg desuden mødt min
første rigtige ven i Berlin, en afsindigt tynd,
hornbebrillet fyr fra Montreal ved navn
Emilio, der læste sammenlignende litteratur
på universitetet og HlosoHske hovedværker
i sin fritid. Vi havde startet en klub sam
men med endnu en fyr fra tyskkurset, Jessie,
hvor Jessie lærte os at rulle cigaretter lige
som "rigtige" berlinere - og vi lærte Jessie
at udtale tyske ord og at begå sig i samtaler
om tysk politik.
På den måde var mit sociale liv allerede
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nogenlunde stabilt fbrud for studiestart i
oktober, hvilket gav plads til bekymringer
ne om, hvorvidt jeg ville kunne klare mig
fagligt, dels fordi tysk er mit tredje sprog,
dels fordi jeg havde en fornemmelse af, at
kravene på Freie Universität var højere end
jeg var vandt til. Introdagene gjorde heller
ikke meget for at lindre mine bekymringer
—der blev ikke taget specielt meget hånd om
de udenlandske studerende, og det bureau
kratiske mareridt man skulle igennem for
at blive indskrevet virkede nærmest som en
form for chikane. De første mange gange
jeg var til undervisning var jeg bævende
angst for, at professoren skulle henvende
sig til mig. Jeg tog tre fag på tysk og to på
engelsk. I de tyske fag lærte jeg hurtigt at
skrive de sætninger jeg gerne ville sige ned
inden timen, for ellers blev jeg for nervøs og
kom til at rode rundt i det, og folk forstod
ikke min pointe eller mit spørgsmål.
Jeg var ufatteligt nervøs den første gang
jeg skulle holde et oplæg på tysk (man skul
le holde ét i hvert fag for at bestå). Jeg ved
stadig ikke om nogen forstod hvad jeg prø
vede at formidle om forskellen på alminde
lige frihandelsaftaler og deciderede handels

unioner. Men jeg ved, at jeg til den sidste
time i dét fag var i stand til at forklare på
tysk, hvorfor jeg havde en anden tolkning af
dagens tekst end min underviser, og at han
endte med at give mig ret i min kritik. Sejr.
- Det er så svært at skrive de her "afrap
porteringer" uden at blive frygtelig banal
i sin fortælling. Det bliver hurtigt én lang
floskel om hvordan man kæmpede og over
kom forhindringerne, om hvordan man
til gengæld blev beriget med faglig udvik
ling og med den tyske kulturs rigdomme
(i Berlin var det godt nok mere doner og
dubbing end Sauerkraut og Bierstube, men
stadig, en anden kultur). Man forfalder let
til klichéen om at man er så fantastisk glad
og taknemmelig for at man greb chancen,
at man tog sig sammen og kom ud i verden
og så noget andet, oplevede noget mere, om
hvordan man kom tilbage med et helt nyt
perspektiv og en helt anden gejst. Oh well.
Men det gjorde jeg jo. Og alle, der kan, bør
gøre det samme.
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Mindeord om Peter Lunqhott
Peter Lungholt (student 1962), mangeårigt og aktivt mediem af Ripensersamfun
det, er afgået ved døden 24. oktober 2012, 69 år gammel.
Peters uddannelse og virke lå indenfor forsvaret, hvor han havde rang af oberst
løjtnant i flyvevåbenet. Efter sin pensionering fungerede han nogle år som konsu
lent med opgaver indenfor forsvaret.
Peter boede i mange år i Roskilde, hvor han deltog aktivt i lokalsamfundet. Han
var medlem af menighedsrådet ved Set. Jørgensbjerg kirke i fra 1980 til 2011. Han
deltog aktivt i Roskilde Roklub, i Fugleskydningsselskabet, var arkivar i Gustav
Wied selskabet og sekretær i Luftforsvarets venner.
Ripensersamfundet nød godt af Peters indsats på mange områder. Han var fra
1984 til 1986 kasserer i bestyrelsen. Herefter fungerede han, indtil i år, som sekre
tær for legatudvalget, i forvaltningen af Direktør cand.pharm. Niels Peder Lau
ridsen og hustrus legat for studenter fra Ribe Katedralskole. Han varetog denne
opgave med stor omhu og akkuratesse.
Igennem alle disse år var han desuden 'fast' suppleant i bestyrelsen. Han deltog
aktivt i afviklingen af Ripensersamfundets reception i forbindelse med transloka
tionen, senest i denne sommer, hvor han også sammen med sine holdkammerater
fejrede deres 50 års studenterjubilæum.
Peter var en varm og humoristisk indstillet person med stor evne til at omgås sine
medmennesker.
Han vil blive savnet i mange kredse. Ikke mindst i Ripensersamfundet.

1%V/M772
Ripensersamfundets formand,
Povl Dons Christensen deltog
i begravelsen den 2. november
fra Set. Jørgensbjerg Kirke, som
var så fyldt, at en del måtte stå
uden for våbenhuset. Povl med
bragte en blomsterhilsen.

Peter tungho/f fed Jt/b/7arrecepf/onen 2072.
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Kort nyt fra Ribe
ved redaktører)
Domkirketorvet
Torvet er ved at tage form, som det frem
går af forsiden af bladet. Det har været en
lang omgang, og man er ikke færdig endnu.
Området ved Domkirkens hovedindgang er
ved at blive gjort færdigt, således som det
kan ses på billedet. Der bliver et flot siddeområde der hvor den tidligere stejle trappe
gik fra Skolegade ned til forpladsen ved ind
gangen.
Nu er det så spændende hvorledes færds
len skal afvikles. Der er udarbejdet en tra
fikplan for den indre by, som forventes at
medføre en stor reduktion af den gennem
kørende trafik. Der er desuden en plan for
selve domkirketorvet under udarbejdelse.
Den skal regulere serveringsarealer og op
holdsarealer. Der bliver ca. 10 parkerings
pladser på torvet. Det er en stor reduktion i
forhold til de 60-70 der fandtes eller brugtes
før ombygningen gik i gang. Det der nok
bliver det mest vanskelige, det er regulerin
gen af bilkørslen på torvet.
Der lægges op til at der i princippet kan
køres med bil over hele torvet, men det er
hensigten at der fortrinsvis skal køres i en
6 m bred bane rundt om Domkirken. Gad
vide hvordan man vil afgrænse den bane?

5ådan sersnæhe/paæef ud fra .Sønderports
broert

Nationalpark Vadehavet

Planlægningen for nationalparken er nu
nået så langt at der foreligge en godkendt
plan for nationalparken. Den skitserer en
række muligheder for udnyttelse og beskyt
telse. Alle nye aktiviteter skal der findes
midler til, for nationalparkbestyrelsen råder
kun over ret fa midler, som fortrinsvis skal
bruges til ansættelse af nogle personer, som
kan være med til at udvikle ideer og planer
samt hjælpe de personer eller organisatio
ner, som gerne vil sætte noget i gang.
Omkring 1. dec. blev der åbnet for van
det gennem Stampemølle
A, så det nye snæbelpas
kunne begynde at fungere.
Om den lille fisk så kan
finde den rigtige rute er
spændende. Der har været
rigtig meget vand i åerne, så
der har været rivende strøm
gennem alle løbene, og da
fiskene gå efter den stær
keste strøm, er det måske
et spørgsmål om de drejer
ind ad Stampemølle Å når
de har passeret omfartsvejbroen! Snæblen er en af de
sjældne arter som kun fin
7orben Bramming, SR4, g/æder sig fii torvet biiver færd/gf.
des i Vadehavsområdet.
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Toilet ved Skibbroen

Sydvestjyske Museer

Den gamle "underjordiske" ved hjørnet af
Skibbroen er heit væk og der er iagt ny be
lægning. Det har pyntet. Den megen mur
ren over at det skete, er efterhånden døet
ud. Nu hnder mån ud af at følge skiltene
over ti) den ret nye toiletbygning ved ind
gangen fra Kolvigs Gård til parkeringsplad
sen ved Vandrerhjemmet. Det er kun 100
m fra hjørnet af Skibbroen!

Jeg har tidligere berettet om at museets ad
ministration er flyttet ind i det gamle sy
gehus på Tangevej. Derfor er de hidtidige
lokaler i forbindelse med Quedens Gård
komplekset blevet frigjort. De udgør en hel
karré og der er nu udarbejdet en skitseplan
for den fremtidige udnyttelse. Det er nu
måske et problem, at museet tidligere har
solgt Toldboden til Gammelt Præg, som har
overvejet boliger i byg
ningen. Det vil komme
på tværs af planer om
at Toldboden skulle vise
Ribe som søstad, det
man kalder "Det Mariti
me Ribe" der findes nok
en løsning på det, men så
skal man derefter ud og
finde fondsstøtte på op
mod 100 mil. kr.!!
Ved museets afdeling
"Ribes Vikinger" er der
opstillet et nyt skilt. På
skiltet er navnene på Ri
bes venskabsbyer angivet
sammen med afstand og
Hovedengen nytårsdag 2073, her /ran der /Mre parkeres / dag/
retning til dem. Det er
meget instruktivt. Venskabsbyforbindelserne
Til gengæld har der været kritik af, at der varetages af en særlig forening og kommu
ikke er bygget et toilet ved den store parke nen er kun med på sidelinjen.
ringsplads mellem Kvickly og Føtex. Den
er ved at blive brugt en del, også mere end
kun når der er dyrskue og cirkus eller Tuli
panfest. Det er desuden tanken at der skal
skiltes meget mere effektivt for den plads og
de andre store parkeringspladser i randen af
middelalderbyen. Man håber derved at af
laste midtbyen for parkering for ret mange
ffere end beboerne.
Det har været sædvane at bruge selve Ho
vedengen som reserveparkering, når pladsen
ved Vandrerhjemmet er fyldt. Det ophører
nu, da fredningen af engene er gennemført,
og kommunen skal i henhold til den, sørge
for en effektiv aflukning af engområdet.
i/ens/tabshysb'/f.
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Boganm e!de!ser
tnqemanns By
Med den ti te) har fortaget Taarnborg udsendt en titte bog.
Den er skrevet afTaarnborgs "stotsibrvatter", Torben Bram
ming (s84), som også er sognepræst ved Domkirken.
Bogens ærinde er at gøre opmærksom på, at Ribe i virkeiigheden skytder Ingemann sin status som vetbevaret middetatderby. Torben Brammings synspunkt er, at Ingemanns
historiske romaner i vidt omfang er bygget på fotkevisernes
skitdringer af kongernes og adetens tiv i højmiddetatderen. Viserne om Dronning Dagmar og Vatdemar Sejr har
grebet Ingemann. Dronning Dagmars skæbne knyttedes
gennem viserne tit Ribe, som derfor hk en stor rotte i ftere af
de historiske romaner, som btev tæst af stort set atte i Danmark fra de udkom i
1820'erne tit de gik af mode omkring midten af 1900 taftet. Ingemann har så
vidt vides aldrig været i Ribe, men hans beskrivelser har måske været grundtag
for de mange restaureringer der fra sidste hatvdet af 1800 taitet er gennemført i
Ribe, og som nu er resuiteret i den vetbevarede middetatderkerne, vi har i Ribe.
Bogen er vetskrevet og overkommetig. Den kan købes via Taarnborg etter Boghandten i Ribe (Bog & Idé). Pris: 150 kr.

To vestjyske matere
Det er titten på en meget tæseværdig bog, som Historisk
Samfund for Ribe Amt har udgivet i efteråret 2012. Bo
gen beskriver to kunstmalere, som virkede på egnen i
første hatvdet af 1900 taltet. Den ene er Niets Hotbak,
som fra 1914 tit sin død i 1954 boede i Esbjerg og matede utallige bitteder fra Esbjerg og en stor omegn. Den
anden er Marius Skov, som fra 1925 tit sin død i 1964
boede i Bramming og tigetedes malede utattige bitteder
fra Bramming og det meste af Vestjyttand. Begge ma
tere var uddannede på Kunstakademiet i København.
De er også begge født i det vestjyske, Niets Hotbak i
Tistrup nord for Varde og Marius Skov i Skodborg syd for Vejen. De begyndte
deres tøbebaner med uddannelse som bygningsmater! De var naturahster, som
stort set kunne sætge att hvad de kunne overkomme at mate.
Bogen har to forfattere, tektor Bent Mortensen skriver om Niets Hotbak og
Otga Pedersen, der er formand for Historisk Samfund, skriver om Marius Skov.
Bogen er rigt illustreret med eksempter på de to materes værker, som titsammen
giver en stags kulturhistorisk dokumentation for Sydvestjyttand i første hatvdet
af 1900 taUet.
Bogen kan erhverves ved henvendetse ti) Historisk Samfunds sekretær, Jens
Erik Starup, 2481 0393 etter på e-mait: histsam@horsboet.dk. Pris: 150 kr.
to vest&she ma:ere
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A dresseæ ndringer m.v.
(pr. 12. januar 2013)
A f pladshensyn indeholder listen med adresseændringer her i bladet kun medlemmer fra før 1990. På foreningens
hjemmeside www.ripensersamfundet.dk findes adresseændringer for samtlige årgange. Tryk på <brugersiden>
<adresseændringer>. Hvis du ønsker at ændre dine oplysninger, skal du under <brugersiden> vælge <foretag
adresseændring>.

Adresseændringer
R.

58 b Birgit Lund (Aarhus)
Lyngparken 1
6670 Holsted

S. 61 k

Lis Bonne Plummer (Bohn)
4 Mulberry Close
BN12 3HY Ferring,
UK

5.63 k

Jørn Gindeberg Schmidt
Olferlunden 6
9230 Svenstrup J

5.63 ma Birgit Olsen (Pedersen)
Sudergade 4G
3000 Helsingør

S.80 a

Dorte Rebsdorf Sørensen
Løvsangervej 3
8300 Odder

S.83 a

Ingrid Søchting
221-3769 West 7th Avenue
V6R 1W6 Vancouver
Canada

S.86 x

Vagn Rømer Nissen
Phantasiestrasse 26
D-81827
Tyskland

Døde
5.48
5.49
S.31
S.34
5.61
5.62

Stig Askgaard
Henning Urup
Kirsten Mortensen
Signe Schmidt
Hans Daugaard Peters
Peter Lungholt

Nye mediemmer
S.73

Flemming Kuhi
Gormsgade 64
6700 Esbjerg

Fej! i det forrige Ripenserb!ad!
Der er desværre i nogle blade fejlhæftning vedr. side 112 til 117. og ca.
side 130.
Hvis nogen ønsker et nyt blad, kan man kontakte sekretær Conny Rom
Petersen.

1%

Ribe Jernindustri A/S er
grundtagt i 1848 som et
jernstøberi, der h u r
tig t opnåede et solidt
renommé, bt.a. fo r sine
Landskendte støbejerns
ovne.

I 1970'eme opstartede produktionen af ptadejemsradiatorer, hvormed støberiet i Ribe blev nedtagt.

12004 blev Hudevad
opkøbt og i 2006/2007
blev Hudevad produk
tionen flytte t tit Ribe.

HUDEVAD

RiOpane!
D K-6760 Ribe + H f.: 7542 0255 * Fax: 7688 2286 + w w w .rio.d k / w w w .h u d evad .d k
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Afsender:
R ipen ser-Sam fundet
v/C on n y Rom Petersen
H øjbierggårdsvej 18
2840 Holte

R ip en sersam fu n d et
er en forening af tidiigere eiever fra Ribe
Katedralskoie samt for skolens nuværende
og tidligere lærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets
dimittender og jubilarer. Den afholdes i forbin
delse med translokationen på Katedralskolen i
juni.
Foreningens medlemsblad. Ripenserbladet,
udkommer tre gange pr. år. April-nummeret
indeholder en adresseliste over årets jubilarer og
november-nummeret indeholder en stor samling
billeder fra årets jubilararrangementer.
Eftertryk af artikler er kun tilladt efter aftale med
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på
hjemmesiden: www.ripensersamfundet.dk samt
i gruppen Ripensersamfundet på Facebook.
Medlemskab tegnes enten ved en e-mail til:
ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk, på
hjemmesiden eller ved at kontakte sektretæren.
Adresseændringer meddeles via hjemmesiden
eller pr. e-mail eller kontakt til sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad
meddeles til sekretæren eller anmeldes via
hjemmesiden med dimittendårgang, fulde navn
og adresse.

Ripenserbladet
Medlemsblad for Ripensersamfundet - Nr. 4 April 2013 - 21. bind

D/n /oka/e købmand;

"Lars"
S ø n d e r p o r ts g a d e 2 4
6 7 6 0 R ibe
Tlf. 7 5 4 2 0 0 4 9

^p$TEKJØBMANDSfo%^.7

Foreningens
organisation
Formand
Povi Dons Christensen, s.65
Carstensgade 22
1770 København V
20 16 22 58
fbrmand@ripensersamfundet.dk

^

PRØV VORES ^
PORTVINSMAR1NEREDE
FRUGTER
3^
^ PEDERSEN

Ribes Biomsterhus
Mathiesen
Seminarievej 6 - 6760 Ribe

75 42 08 33 - 75 42 49 61
Mail din bestilling på 5402@interflora.dk

www.interflora.dk

Næstformand
Tove Tranberg s. 69
27 20 78 35
naestfbrmand@ripensersamfundet.dk

Kasserer og webmaster
Hans Erik Christensen, s.65
50 50 84 95
kasserer@ripensersamfundet.dk
webmaster@ripensersamfundet.dk
giro 106-6676

Sekretær og adresseefterforskning
Hanne B. Elmelund Garn
22 25 76 29
sekretaer@ripensersamfundet.dk
adresseefterfbrsker@ripensersamfundet.dk

Redaktør, kommunikation og arkivar
Henrik Præstholm, s.60
40 45 17 28
redaktoer@ripensersamfundet.dk
arkivaren@ripensersamfundet.dk
kommunikation@ripensersamfundet.dk

N ordeo^

Kommunikation
Hanne Krag Fugleholm, s.84
20 22 24 05
kommunikation@ripensersamfundet.dk

Bestyrelsesmedlem

R ib e afd elin g
Sem in arievej 8 - 6 7 6 0 R ibe
Tlf. 7 5 41 11 11

Jørgen Mejsen Westergaard, s. 5 5
45 86 56 96

JUB!LARRECEPT!ON
fredag den 28. juni 2013 på Ribe Katedralskole

Traditionen tro inviterer Ripensersamfundet tii jubiiarreception i Salen
(Rundgangen) lige efter skolens translokation.
Translokationen afholdes i skolegården kl. 10.00 til ca. kl. 12.00.
I tilfælde af regnvejr Hyttes translokationen til Ribe Domkirke.
Til receptionen indbydes:
* Alle årets jubilarer
* Tidligere og nuværende lærere og ansatte ved skolen
* Årets dimittender

INDHOLD
Indbydelse til Jubiiarreception ................................................
Formandens hilsen til årets jubilarer.......................................
Praktiske oplysninger...............................................................
Fortegnelse over årets jubilarer................................................
Ripensersamlundets generalforsamling på Vartov.................
Legater for studenter fra Katedralskolen................................
Danmarks første børnebog og Anders Sørensen Vedel.........
Et aktivt elevråd........................................................................
Renovering af skolegården og området ved Puggård og Asylet
Kort nyt fra Ribe.......................................................................
Note om nyhedsbreve..............................................................
Mindeord...................................................................................
Adresseændringer m .v..............................................................
Alerte 7?r.
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228
236
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248
249
251
253
254
255

Formandens hiisen ti! årets jubiiarer

Med dette nummer af Ripenserbladet sen
der Ripensersamfundets bestyrelse en hil
sen til alle årets jubilarer med en invitation
til at deltage i jubilarreceptionen klokken
cirka 12 umiddelbart efter translokationen
i Ribe fredag den 28. juni 2013.
Siden 1977 har Ripensersamfundet med
stigende succes været vært ved disse recep
tioner, hvortil også årets studenter og sko
lens lærere er inviteret. Med skolens store
sal som ramme kan vi byde velkommen til
omkring fem hundrede gæster.
Det er et godt udgangspunkt for de for
skellige jubilarårgange at sætte hinanden
stævne her, inden man eventuelt fortsætter
ud til individuelle arrangementer enten på
byens restauranter eller privat.
Receptionernes succes har også en pris,
da alle udgifter afholdes af foreningen. Og
det er klart, at hvis man ikke støtter op om
foreningen ved medlemskab, vil det blive
sværere at kunne afholde receptionerne i
det omfang, de har i dag. Det er forenin
gens 'flagskib'.

A f de cirka 700 jubilarer, der er nævnt i
årets "Jubilarservice", er cirka en fjerdedel
medlemmer af foreningen, og vi kunne
godt bruge endnu flere medlemmer, så den
gode tradition med receptionen, kan fort
sætte.
Indmeldelse kan foretages på vores hjem
meside: www.ripensersamfundet.dk. Det
årlige kontingent er 160 kr.

Om Ripensersamfundet
Ripensersamfundet har nu bestået i godt
100 år og er en af landets største og æld
ste elevforeninger. Foreningens formål er
at styrke sammenholdet mellem tidligere
elever fra Ribe Katedralskole og bevare de
res forbindelse til skolen. Vi fejrede 100-års
jubilæum i 2012 blandt andet med udsen
delse af et jubilæumsskrift: "Ripensersam
fundet i 100 år ". Det vil være muligt at få
et eksemplar af skriftet under årets jubilar
reception.
Ripenserbladet udsendes med tre numre
om året. "Jubilarservice", som du har her, er
et af dem. Det indeholder navne og adres
ser på alle årets nulevende jubilarer fra og
med 20-års jubilarerne.
Det er bestyrelsens håb,
at bladet vil inspirere jer
til at genoptage eller forny
kontakten til jeres kam
merater og til skolen.
Vel mødt til jubilarre
ceptionen og velkommen
til nye medlemmer af Ri
pensersamfundet!

R o t'/ D o w
yorTTzrMrf

Jubilarer i 5a/en 2072.
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Praktiske opiysninger
Hermed tak til kontaktpersoner og andre,
der har hjulpet med adresseefterforsknin
gen. Uden jeres hjælp kunne Jubiiarservice
ikke udarbejdes. Trods megen omhu kan
fejt og mangter ikke hett undgås. Listen er
baseret på de de oplysninger vi har faet fra
kontaktpersonerne og vores medlemsdata
base. Der er enkelte tilfælde, hvor det ikke
er lykkedes at Unde oplysninger. I de tilfæl
de har vi angivet sidst kendte adresse eller
at oplysninger savnes. Rettelser bedes sendt
til adresseefterforsker Hanne B. Elmelund
Garn, tlf. 22 25 76 29 eller pr. mail (se ko
lofonen side 200).
A f flere årsager har vi desværre måttet be
slutte ikke at indsamle oplysninger om 10
og 15 års jubilarerne, (for 5 års jubilarerne
er det mange år siden) Men I er naturligvis
lige så velkomne!

Jubitarreceptionen
Hertil indbydes alle jubilarer, årets studenter
og Katedralskolens nuværende og tidligere
lærere. Den finder sted umiddelbart efter
translokationen i Salen (rundgangen), som
skolen velvilligt stiller til vores rådighed.

Pladsreservation
Salen og Førstesalen kan rumme os alle,
men der er ikke borde og stole til alle. Vi
har en reservationsordning for borde til
de ældste årgange, d.v.s. fra og med 50 års
jubilarerne. Vi har også mulighed for til
translokationen at reservere siddeplads på
de forreste rækker til de allerældste årgange,
d.v.s. fra og med 65 års jubilarer + eventu
elle ledsagere.
Reservationer skal senest den 24. juni
aftales med Henrik Præstholm på tlf.
40 45 17 28.

Torvet, 6760 Ribe, tlf. 75 42 15 00 er me
get behjælpelige. Man kan også benytte bu
reauets hjemmeside www.visitribe.dk eller
mail: info@visitribe.dk

Gave til Dimittendfonden
Ripensersamfundet bringer hvert år en hil
sen og tak til skolen i form af et legat til en
nydimitteret student. Legatet ydes af for
eningens Dimittendfbnd efter indstilling
fra Katedralskolen. Legatet har i en årrække
været på 5000 kr. Fra jubilæumsåret 2012
har vi ved en større gave til fonden fået mu
lighed for at forøge legatet til 6000 kr. men
vi vil gerne kunne gøre det endnu større på
længere sigt. Derfor vil det være velkom
ment, hvis I vil betænke fonden med en
gave - stor eller lille - som kan indsættes
på Ripensersamfundets girokonto nr. 106
6676 (kort art 01) eller på vores bankkon
to, 9738 0001961144, mærket RS DF.

Billeder
Bestyrelsen forsøger at tage billeder til bla
det fra translokationen, receptionen og
de forskellige jubilararrangementer vi får
kendskab til. Men hvis I selv tager billeder,
som I gerne vil have bragt, er I velkomne
til at sende dem til redaktørens mail med
oplysning om tid, sted og navne.
Hvis I synes bladet skal bringe ældre bil
ledstof fra skolen, vil vi bede jer se i jeres
gamle albums efter billeder, som vi kan fa
til arkivet eller låne til kopiering. Vi vil sam
tidig gerne have oplysning om tid, sted og
navne. Billedmateriale kan sendes til redak
tøren, Nørrelundparken IB, 6760 Ribe.

Overnatningsmuligheder
Der er rigtig mange forskellige overnat
ningsmuligheder i Ribe. Ribe Turistbureau,
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Jubilarer 2013
(navn i parentes er fødenavn. * angiver medlem af Ripensersamfundet)

80-års jubilæum
Studenter 1933
6630 Rødding
74845440

Malerbakken 28
2840 Holte
45423360/29440586

4243 Rude
55459151

^

1812 Frederiksberg C
33224380

^

Rådhusvej 42
9300 Sæby

^

6780 Skærbæk
74753168

58384140

75-års jubilæum
Studen ter 1938

65-års jubilæum

8220 Brabrand
86260556

Studenter 1948
8240 Risskov
86176939

8230 Åbyhøj
86158857

Realister 1943

4000 Roskilde
77410196/20665196

2830 Virum
45850652
6630 Rødding
74841578/21468284
Realister 1938
Mørkhøj vej 336, -M5
2730 Herlev
39564921

8660 Skanderborg
86520917
6100 Haderslev
74524666
4575 Queensland
00610754932120

70-års jubilæum
Studenter 1943
Magiekær 22, 2. th.
2610 Rødovre
36471785

Lyngparken 1A, 0052
6800 Varde
86822809

Agtrupvejl07,st.0002
6000 Kolding
75526024
Poul Erik Rosted*

6715 Esbjerg N
75125236

7790 Thyholm
97872747

8600 Silkeborg
30276351
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8970 Havnda! ^
86473068/29632002

Tuborgvej 21, 1. 008
2900 Hellerup
39628041
Troldhøj3
6510 Gram
74821094/51226498

Finsensgade7,3.0004
6700 Esbjerg
75124653

60-års jubilæum
Studenter 1953

7600 Struer
97841612

Lyngdal 31, GI. Ry
8680 Ry
86898163/20874937

5500 Middelfart
64414764

6720 Fanø
75164271

6600 Vejen
75588265
2000 Frederiksberg
38874826

Realister 1948
4000 Roskilde
46358813
Roy E. Buhi
11907 Robin Drive, Catharpin
20143 Virginia
USA

4700 Næstved
55724396

6760 Ribe
75441105

6760 Ribe
75421463

GudrunEKrabbe (Skøtt)
2791 Kastrup
32532386
Inger M. Aagesen (Thomsen)
Bindeleddet 9 A 1. tv.
2880 Bagsværd
44444044

4780 Stege
55815571

3070 Snekkersten
49253090

6715E sbjergN
75127467

Rolfsgade 164
6700 Esbjerg
75120458

9970 Strandby
98481138

6760 Ribe
75420484
5500 Middelfart
64414647

K O LV i G
RESTAURANT & CAFÉ
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Hf: 7541 0488 - Fax: 7541 0483

2970 Hørshoim
40358736

Gl.Tingvej3
6630 Rødding
62622268

55131 Thessaloniki
00302310412253/00306944424146

2970 Hørsholm
45814617

2000 Frederiksberg
38321367/75421367

4100 Ringsted
57525477^

7100 Vejle
75826419 / 20290598

Reaiister 1953

6862 Tistrup
75299276

8230*ibyhøj*
86155644
7 U 0 Vejle
98407568
Kildevangl3
6000 Kolding
75522780

8000 ÅrhusC
86144811

Harald Kiddesvej 36
8230 Åbyhøj
86155318

8600 Silkeborg
26284461

5000 Odense
66137250

6760 Ribe
75422545/23325312

5800 Nyborg
65303722/60834153
8355 Solbjerg
86927843/30127843

Gurli Brink (Beier)
Vald. Sejrs A lle l,l.
6760 Ribe
75421376

8752^0stbirk
75782251

^

75173257/22971732^

6000 Kolding
75527164/21441794

6 7 < K )R ib e '^
75422137/25387403

6100 Haderslev
74585857 /J0948396

8000 ÅrhusC
24458746
84 7 lS ab ro
86948225
7 5 1 7 3 1 7 6 /2 6 ^ 8 8 7 2

6900 Skjern
22315503

Bakken 19
3050 Humlebæk
h ^ ^ ^ b fb k k

^

6971 Spjald
97348123
6400 Sønderborg
74461283/ 51242592

Søllerødlund 23
2840 Holte
20838314/45421600

75191007
6520 Toftlund
74834070
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Svend Olaf Storm*
Birkebakken 21
8520 Lystrup
40846008
sos@storms.dk

Aase Dejgaard (Hansen)*
Bibliotekar
Samsøvej 9
8800 Viborg
86629513
aase@dlgmail.dk

Ann,-Lise Hansted, Tove Nieisen Sørensen
(Kragbæk), Gunhild Pedersen, Palle Kjær
Stephensen er afgået ved døden.

Bodil Poulsen (Jensen-Holm)*
Korrespondent
Mosevej 3, Ny Hammersholt
3400 Hillerød
48262006
johannesogbodil@mail.dk

Kontaktpersoner: Kirsten Jepsen og Anna
Braagaard Nielsen

55-års jubilæum
Studenter 1958
Skoleinspektør
Fuglebal&en 11
6823 Ansager
75296084
norma.ole@bbsyd.dk
Per A. Caspersen*
Energivej 40
8420 Knebel
86351635
perac@mad.tele.dk
Jørgen Dalsgaard*
Lektor
Sonnesvej 3
5700 Svendborg
62221396
e.j .dalsgaard@svendborgmail.dk
Ellen Bratland (Dalsø)*
Lærer
Strandbygade 70, 2.th.
6700 Esbjerg
27306456
edenbrattand@gmail.com
Olav Fink*
D-80804 München
Tyskland
0049892014772
olavhnk@web.de

j

Gudrun Johanne Brink (Jensen)*
Lærer
Spurvevej 15, Nord by
6720 Fanø
75162498
Torkild Dahl Jeppesen*
Tandlæge
Flakvej 29
8240 Risskov
86175317
ktdahljeppesen@gmail.com
Helga Lyngvig (Jørgensen)*
Tingbjergvej 8, Horsbyg
6230 Rødekro
74669433
holsteneravl@svenet.dk
Inge Rølling (Knudsen)
Tandlæge
H.G.Lumbyesvej 11
8000 Århus C
86149492
Arne Kristensen
Giv.ing.
Søholtparken 78
2660 Brøndby Strand
45803747
Sekretær
Kaivanggård, Hygumvej 15, Fole
6510 Gram
74820182
ka.vangaard@gmail.com

^ l l a n d ^ k 37 4 d T " '
2200 København N
35371357
^

Birthe Liisberg (Madsen)*
Socialrådgiver
Præsteager 7
2950 Vedbæk
45890704
Prik Madsen
Oplysninger savnes
Niels Mathiesen*
Alfred Christensens Vej 9*
2850 Nærum
40544034
mv@p.„6.tele.dk
Anna Marie Andersen (Mejer)
Lærer
Dyreborgvej45,Dyreborg
5600 Fåborg
62619664
120015046834@postl2.tele.dk
Inga Balsen Bjerrum (Nielsen)*
Lægesekretær
Darumvej 60
6700 Esbjerg
75126301
iob@esenet.dk
Karsten Eyser Nielsen*
Skovkæretl5
2880 Bagsværd
44447688
k=yserniels,n@oncable.dk
Vagn Noer (Nielsen)*
Giv.ing
Nørresundsvej 9
8700 Horsens
75628862
vagnnoer@hotmaii.com
Helga Zacho (Olesen)*
Korrespondent
Tjørnekrattet 4
8850 Bjerringbro
86682121
jorn@zacho.net
F.rikOsrenfeid
Lektor
8259^ E g ^ ^
86222519
oideo@hum.au.dk

i
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3400 Hillerød
48262006

V Vedsted Byvej 26
6760 Ribe
75445090
bjls@bbsyd.dk

6760 Ribe
75422308

6715E sbjergN
75130654 ^

OlavØllgaard*
Vestergade 4
6670 Holsted
20328886

6771 Gredstedbro
7543^372 ^^

6670 Holsted
75398133

8850 Bjerringbro
86682017

1864 FrederiksbergC
86800045
6840 Ølgod
75244213
5700 Svendborg
62 ^ 1 3 9 6
8700 Horsens

50-års jubilæum
3500 Værløse
44482909

Studenterl963k

2200 København N
^ h ^ h h

44953508 /23286138
6710E sbjergV
75152891
dk

6760 Ribe
61692804

OleUlfbeck

Leif Richardt Vork (Nielsen)*
Øster Alle 41, Strib
5500 Middelfart
64406501 / 31326501^

2870 Dyssegård
39626628
Ulfbeck@nbi.dk

8240 Risskov
86216027/29920667
Karin Vibeke Børdahl (Edelberg)*
N-1363* H ^ k

Realister 1958
6950 Ringkøbing
Erik Blak-Nielsen*

5250 o å n s e S V
23683863

004767123881

6800 Varde
59498915

9460 Brovst
98235623

6760 Ribe
? h ^ k

Ragnhildgade42,2.th.
2100 København 0
39202034/50787880

ld k

6470 Sydals
74415504 / 20233754
4100 Ringsted
57610356

2100 København 0
35424748/40277197

3200 Helsinge
48794525
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4700 Næstved
55731717/20943905

6760 Ribe
75162875

3000 Helsingør
45806969 / 21787805

GI. Grenevej 2
75333089 ^
6760 Ribe ^
75443175 ^ ^

9230 Svenstrup J
20865213
6600 Vejen
75362407

Studenter 1963ns
2990 Nivå

Studenter 1963mb

Østre Alle 49
9800 Hjørring
21565605

6780 Skærbæk
7475336^ ^

6710 Esbjerg V
75116061
Bøgely 39
75172733 "*' ^

2770 Kastrup
3 2 5 0 5970^
7620 Lemvig
97422373

Studenter 1963ma
3500 Værløse
44485124

D-22549 Hamburg
Tyskland

6520 Toftlund
74830961

Grethe Toft Vynne (Toft Hansen)*
9640 Farsø
21603159

27293699^

3370* JlelLy
47988714

4700 Næstved
55731328

3100 Hornbæk
86101610/40802545
3460 Birkerød
40835720
7200 Grindsted
75322448
4690 Haslev
22197080
Freelton, Ontario L0R1K0
CANADA
0019056897580

Valkendorfsgade 20, 1.
1151 København K
26158862

Ib Koldbæk*
30340660

8270 Højbjerg
86273068 / 40202223
6070 Christiansfeld
74562470
Henrik Hertz Vej 9
5230 Odense M
66127358

6100 Haderslev
7533572D ^ ^
4040 Jyllinge
46730835 / 40250835
6200 Åbenrå
74620809

209

6300 Gråsten
74650962

677lGredstedbro
75431494

6760 Ribe
75420079

6760 Ribe
75422957

6760^Ribf
75437044 ^
Marie Kirstine Cramers (Sørensen)*
Kongefoiden8,4.th.
8660 Skanderborg
86950383

4720 Præstø
55992150^

4130 Viby Sj
46193405
Ribevej69
6760 Ribe
75445241
Tvedgade 1A
6760 Ribe
75423707

Realister 1963

45-års jubilæum
Studenter 1968sa
^
2300 København S

Granbakken 23
7000 Fredericia
75563347 ^^

FO-100 Torshavn
7000 Fredericia
75563311/20828886

00298314815

6710E sbjergV
75175283

7517926^

6760 Ribe
75425437

Erik Blom*
6760' m S
75421199

^

Toften 7
6760 Ribe
75423696

^

Søren Frei*
9620 Ålestrup
23344379 / 98647042

Villy Brink
6760 ^ ib e
75445004

6760 Ribe
75445347

6715 Esbjerg N
75136798

7400 Herning
97118559

^

Svend Ole Friis*
Kildevældsgade 33
2100 København 0
53619363

4000 Roskilde
46372826

^

Toften 5
6760 Ribe
75422321

6630 Rødding
40158881
Nils Flein*

8700 Horsens
75616602
Søparken 108
5260 Odense S
66150316

6780 Skærbæk
74753541

2100 København 0 .
39183706

75431545**
4792 Askeby
61664964

2750 Ballerup
39401987

75179265
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Quedens Gaard & Lækkerier
efter
Ripensersamfundets jubilarreception
fredag den 28. juni kl. 13.30

Quedens Gaard frokosttaHerken

Hjem m erøget laks på fennikel /rabarber salat
R ejesalat med grønne asparges og sukkerærter
skinke / mozzarellatærte
Roust b eef med karrypickles ristet løg og peberrod
To slags ost med syltede nødder
Jordbær tærte
Brød og smør

Pris pr kuvert kr. 159,Bordreservation:
Quedens Gaard
Overdammen 10
tlf. 75 41 10 50
www.quedensgaard.dk
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8000 ÅrtmsC
86131183

6000 Kolding
75530447/51627211

8240 Risskov
87178607^21488531

6600 Vejen
29422099 / 75557266

5500 Middelfart
64414546

6600 Vejen
75368636 / 20333920

7200 Grindsted
30245780
75174294/20291212
5000 Odense C
66143204 / 29805996

Studenter 1968sb
S-38331 Monsterås
004649914033

8520 Lystrup
86162226

V iolvej6,1.02
6000 Kolding
75501839/60493993
Ole Møller
Aksel Møllers Have 14, 7 tv.
2000 Frederiksberg
30238454

6261 Bredebro
22156152
9900 Frederikshavn
98430335/40430778
toft-lauritzen@tdcadsl.dk
5300 Kerteminde
65324448

Koldingvej 29
6760 Ribe
75423546

15 Oxford Str. Hebden Bridge
HX7 6LL W. Yorkshire
8530 Hjortshøj
86989450

6100 Haderslev
74528645

2720 \L løs'e
26274931
8600 Silkeborg
86812373

8230 Åbyhøj
20946578

Stellavej 29
5210 Odense NV
66162229

Ug!ekærl42
6200 Åbenrå
74623149^

4100 Ringsted
57616308

A -ll60W ien ^
Østrig
004301/4868642

74744716^

Else Marie Wind (Jessen)*
8960 Randers SØ
22772724

7500 Holstebro
7 5 2 2 4 4 4 9 /4 0 1 8 4 8 4 9

6760 Ribe
75425462

Birthe Toft*
Østergade 20, 3. lejl.25
6700 Esbjerg
75139646

6760 Ribe
74845395^
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1872 Frederiksberg
26198847

3760 Gudhjem
60701374

44660255*"

OleWind
Peder Skjøth

5580^ ¿Jr. Åby
64421832

7400 Herning
97214142

4894 Øster Ulslev
24231451

8200 Å .åusN '
86166674

Studenterl968mix
209 Duck Waik Lane
Lopes Island WA 98261
USA

B-6700 Arion

75381005^

00^2691991128 / 00352263485250
6950 Ringkøbing
97320035

Niels Thyssen
Østre Strandalle 29
8240 Risskov
86179036

8660 Skanderborg
86522267 / 22595997
6700 Esbjerg
60471268
3080 TikoL
51816164/20242021

Studenter 1968mfy
Holck Winterlelds Alle 2
2900 Hellerup
20891234

Ole Rømers Gade 87
8000 Århus C
20670897/30513706

6261 Bredebro
74716907

5560Årup
64432087

9440 Aai)ybro^
98103035

Realister 1968

^

4070 Kirke Hyllinge
46404492

8464 Galten
86954487
2900 Hellerup
39624676
jki@dr.dk

6600 Vejen
5366617

Jens Lund
6600 Vejen
75360644

6600 Vejen
75364363/40111393

6710 Esbjerg
75461199

Rosen Alle 8
6760 Ribe
75431995

7000 Fredericia
75% 33n
i

6760^Ribe ^
75422526^

Skyttevej 132
6760 Ribe
75422861

44660255
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8220 Brabrand
86265803

6950 Ringkøbing
97335374

40-års jubilæum
Studenter 1973sa
6760 Ribe
75423115^/23710705^

^

8800 Viborg
21690311

3250^Gi!!e[eje
698002H / 40439841

Studenter 1973sb
6600 Vejen
75363393

^
6760 Ribe
75423360/23494533

9400 Nørre Sundby
31671164
Klonhøjvej29
9800 Hjørring
35114711/60727879

6100 Haderslev
26685511

6760 Ribe
75446013/23446013
5260 Odense S
65958752 / 25300752 ^
6670 Holsted
75393748/28768853

Nørreskov Bakke 29 D
8600 Siikeborg
29460456^
Svend Erik Holm**

Prærien 38
7200 Grindsted
75324043/21604043

6760 Ribe

^ ^ *b ^ ^ ^ T % d k
Albert Skeels Gade 19
6760 Ribe
75420048/20418109

7000 Fredericia
61716542
7100 Vejle
75833002/30274150

2920 Chariotteniund
39632533/27283533

6040 Egtved
75863662/31713662
4800 Nykøbing F
54861273

5230 Odense M
66133318

5700 Svendborg
62202762/41425353^

6780 Skærbæk
31496484

5700 Svendborg
21317590^

5000 Odense C
66143602

5500 Middelfart
75420017^/22182614

6400 Sønderborg
74434119/22329319

6270 Tønder
74726528/30296272
708(f Børkop
75868758/43583458
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HVOR UDEN GÅR

Ju b iiæ u m sfro k o st den 2 8 .0 6 .2 0 1 3

I n o sta lg isk e o g h istorisk e o m g iv e lse r
tilbyder vi fø lg e n d e fro k o ster

Kl. 12-16

Frokostplatte bestående af marinerede sild, rejer, røget laks med citroncreme,
Rullepølse med sky, lun mørbradbøf med bløde løg og 2 slags ost.
Serveres med hjemmebagt brød
Kr. 198,-

Eller
2 retters frokostmenu bestående af
Forret: Kolddampet lyssej med urtecreme og slør
Hovedret: Kalvemedatjon med Pommes Anna, sennepscreme og sauté af grønt
Kr. 245,-

Kun mod forudbestilling

HOTEL#

DAGMAR

Torvet 1 - 6760 Ribe - Hf. +45 7542 0033 - dagmar@hoteidagmar.dk
www.hoteidagmar.dk - Cvr. Nr. 31777348
Danske Bank: 3001 0010311306 - Swift: Dabadkkk iban dkk: DK3130000010311306
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Studenter 1973m(x
Ullerupvej91
6780 Skærbæk
74752262

75172940

7200 Grindsted
75337348/28401192

^
6760 Ribe
75445219^

7000 Fredericia
29824814

8660 Skanderborg
86524102/61388993
^

8260 V i b ^ ^
86610170/50940231

Hasselvej 29
6510 Gram
74822041

1864 FrederiksbergC
26893946

Åbakken 27, Bellinge
5250 Odense SV
65963030

8722 Hedensted
75892232

Vestergade 71
5560 Aarup
64711640 64433468

8000 Århus C
86194272

6630 Rødding
74841315/25153507

6760 ¿ b e
75441235/ 51510516

GI. Bedervej 5
8320 Mårslet
86298165/26113068

Ellen SchølerMøiier(Schøler)*
6430 Nordborg
74458099

Askowej 20C

Hvide Hus 11
6580 Vamdrup
22555982

Peter Hjuler Jensen

40922824^
edb@c.dk

Carla Træholt (Olesen)
Ulrichs Allé 69
6270 Tønder
74722706 / 23262750

^

1422 København K
32571795^

Studenter 1973m(y

Tove Skals
7100 Je ^ I
75865273

FO-100 Torshavn
6760 Ribe
75420220 / 30703011

00298314068 / 00298215553

Vardegade9,3.th.
2100 København 0
42999788
Stakdelen 47
5220 Odense SØ
65959461 /29916347

6771 Gredstedbro
75431757

6710 Esbjerg
75154141

4320 Lejre
46480520

8000 Århus C
86197648^

8800 Viborg
86613681

6760 Ribe
75424729^

Ribevej 120
6630 Rødding
74845264
9600 Ars
98624060 / 27239930
6600 Vejen
75363393
6840 Oksbøl
41320205
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2600 Glostrup
43457291

6771 Gredstedbro
75431027

Bystævnevej 21, Aborg
5610 Assens
40513103/65740122

Realister 1973

55965946/268'45946

8700 Horsens
65982875/28402978

51815066"

6700 Esbjerg
76100809

6870 Ølgod
75245431^^

2720 Vanløse
22622763

2760 Måløv
44654891
Lars Bo Krag Møller*
Aldersro 4A
4681 Herfølge
56213053

5792 irslev
65930718

6760 Ribe
75423120

35-års jubilæum
Studenter 1978a

6780 Skærbæk
74753589
7000 Fredericia
75564690

6900 Skjern
25620860
6760 Ribe
24230507

8320 Mårslet
86298148

7300 Jelling
75872951

7100 Vejle
75722469

6670 Holsted
75392882

22965029

6100 Haderslev
74571317

6300 G råsren
74650813

^

^

Apollovej 92A, Ørby
8420 Knebel
29476978

6630 Rødding
74848840
6760 iib e '
75524201

^

5500 Middellarr
64418411

Bent Vase*
Grøndalsvej 252
8260 VibyJ
86280575
Frans WulfFVoss*
6400 Sønderborg
74485962

HOTEL
RESTAURANT
TORVET
6760 RIBE
TLF. 75 42 07 00

44681106
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(Stue

Studenter 1978mfx
6200 Åbenrå
74617837

2100 København 0
20421745

6630 Rødding
74848374

5000 Odense C
66148241/26344812

3460 Birkerød
45822707

4000 Roskilde
46371601

8240 Risskov
86210480/29208509

5250 Odense SV
66170415

6760 Ribe
51242445

Gyden7
6000 Kolding
6818 Årre
40195087

4100 Ringsted
57529013/24489113

Studenter 1978b

Elmevej 30
6630 Rødding
74842345/61341533

8350 Hundslund
86550036/28901803

9300 Sæby

9260 Gistrup
98322034

2300 København S
43640405/25302456
7840 Højslev
40625535
2600 Glostrup
22520543/25113695

Henrik Dahl*
Gl.Kirkevejl2,Kollund
6340 Kruså
74678^1 /21978471

1972 Frederiksberg
35352497 ^^

2000 Frederiksberg
31380310

Skejbygårdsvej81.,813
8240 Risskov
24421973/86212390

8240 Risskov
41563950
8000 ÅtrhusC
40259164

Skolevejl
8250 Egå
86741213
6690 Gørding
75178983

6100 Haderslev
74530452/30745256

J.A. Schwartz Gade 35, 1.
2100 København 0
35426461

6760 Ribe
27241032

3920 Julianehåb
00299642850

6100 Haderslev
40848295

6700 Esbjerg
76141171/51617040

Birkebakken 25
2840 Holte
45663839
a!lan_moller@IH 1.dk
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Anni Beck Nielsen
Frankrigsgade 5, 3. th.
2300 København S
26143358
abi@anarki.dk

David E. Christensen*
Golfvej 84
6715E sbjergN
75452236
mette-david@esenet.dk

Birte Wraa Schlüter (Nielsen)
Toften 39
75383581
birthesiutet@gmaii.cm

Birgitte Refsgaard Knudsen*
Kielshusvej 7, Sanderum
5250 Odense SV
66137989
birgitte.refsgaard@gmaii.com

Jan Peter Flotin Nielsen
Riddermandsvej 18
6760 Ribe
21219119
janfiotin@gmaii.com

Karin Lis Hansen
Gellerupvej 36
6800 Varde
75224739
oviidogkarin@maii.tele.dk

6760 Ribe
23726816/75410816

Ulrik Olsen
Badensgade 14, 2.
2300 København S
51539665
uirik.tsen365@gmaii.com

Ejvind Pedersen
Trællerupvej 2, Trællerup
4000 Roskilde
46401294
kj-ep@privat.dk

3460 Birkerød
45818^191

Mogens Schlüter
Toften 39
75383581
ms@sosuesbjerg.dk

Lene Franch (Petersen)
Kronprinsensgade 13, st.th.
5000 Odense C
51301915
ieft@sosufjm.dk

7400 Herning
40454904

Michael Sønderup
Hospitalsgade 47
6000 Kolding
75501990/20334263
michaei.s.k.iding@gmaii.cm

Niels Peter Rindom*
Svinget 9 A,
6240 Løgumkloster
74745851
nptindom@maii.teie.dk

Inga Seeberg (Sørensen)

Susanne Nielsen (Kristensen), Karen Marie
Beck et afgået ved doden.

7000 Fredericia
75562070/21761169

^ r t r g "
2500 Vaiby
217672t6
jms@mar,inmartin.dk
Jens Mølgaard Villadsen
Stærhøj 4
9260 Gistrup
98333744
jens.m.viiiadsen@gmaii.cm
Kontaktperson: Jern Madsen

Studenter 1978miy
Poul Erik Brodersen
Jens Johannsensvej 4 A
6100 Haderslev
74531539
aspe@maii.dk
Poul Hansen Brunsgaard
Poppelvej 3
3480 Fredensborg
48481197

6760 Ribe
75445466

Kysevejen 189, Ais
9560 Hadsund
98572257/26801257

NymarksAllf 92
8320 Mårslet
51185436/22333077

5000^0dense^C
21626366

Kontaktperson: Ejvind Pedersen

30-års jubilæum
Studenter 1983a

[
N-1337 Sandvika
004767559710

Torbenfeldtvej 5, th
2700 Brønshøj
26202093
NB@ucc.dk
s T n ^ M ^ j4 8 , st.
6705 EsbjergØ
75140645/21538137
Alice Jensen (Fuglsang)
Kær marksvej 15, Brøns
6780 Skærbæk
74753633

K æ s^ T en d S f k i+ f it r is " '
17, rue Lord Byron
F-75008 Paris

8462 HarlevJ
51941223
Birkeparken 108
6230 Rødekro
30575153

8250 Egå
86751270

221-3769 West 7th Avenue
V6R 1W6 Vancouver
+16046206460 / +17789967735

6700 Esbjerg
75137910
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6600 Vejen
75366949^ ^

K26, Scheelegatan 25
S-112 28 Stockholm

6760 Ribe
75441260

0046703300999

6780 Skærbæk
74752702

75191081

^

TobølFælledvej
6683 Føvling
75398268

6690 Gørding
75178859

6541 Bevtoft
74514909
5260 Odense S
66111021

7 5 1 7 2 3 6 ^ '"'"^

4070 Kirke Hyllinge

8600 Silkeborg
86801925 / 23675848
2820 Gentofte
39763270
6330 PaFborg
50535272

Studenter 1983b
Søvej 10, Jels
6630 Rødding
7453022/23342162

^

6760 Ribe
75420741
3500 Værløse
6760 Ribe
Hylkevej 42
86590420

Elkærvej 11
2650 Hvidovre
36778499

3520 Farum
44994277

8700 Horsens
75655820

^

Pia loftdahl (Tbyssen)
6600 Vejen
75363435

6771 Gredstedbro
75431216
6760 Ribe
30281089
Helle Lillesøe WolfF

6760 Ribe

6000 Kolding
75527384
Gyvelvejl3

Studenter 1983mfx

6715 Esbjerg N
75167252

6400 Sønderborg
74425806

Rahbeks Allé 7

Studenter 1983c

75384333^40344333

Ellen Margrethe Dahl
Lipkesgade 22, 4.th.
2100 København 0
35389580 / 22725600

7 5 1 72032^"'"^
06831 Greenwich.CT
USA
001(917)2873632

2000 Frederiksberg
45832353^
6094 Hejis
74568493
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2760 Måtøv
45411944

2000 Frederiksberg
29771901

8660 Skanderborg
86521318 / 50716407

6051 Almind
73506195

Chapel Hill, 27517 NC
USA
30759104

2670 Greve
23462485

6760 Ribe
60601118/75353767

6780 Skærbæk
74753475

86531395

9700 Brønderslev
96592131

^

^

2650 Hvidovre
36480904/30754536

8300 Odder
86545250

8330 Beder
86938140

8700 Horsens
86521980/ 51232733

6760 Ribe^
75423072

6760 Ribe
75441044

3480 Fredensborg
48244742 / 40554742
lkh@viresse.com

8250 Eg^
86228649

Studenter 1983mfy
5230^OderMeM ^
66145018

6818 A r r e ' '
75191800

Anette Holm (Høholt)
Skoievej8
6270 Tønder
74720227/21455772

^

N-1300 Sandvika
6700 Esbjerg
75127204

3660 Stenløse
47170214

8320 Mårslet
86722222 / 22339180

004767137964

4000 Roskilde
31668595

8410 Rønde
86367447

Restaurant SætRataiea
v /R in d a K ta u se n
Skibbroen 13 - 6760 Ribe - Tlf. 75 42 09 46 - Fax 75 41 04 31
www.saelhunden.dk - saelhunden@stofanet.dk
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Studenter 1983tnfr
2200 København N
28687649

3070 Snekkersten
49266232/40340737
2700 Brønshøj
38347602

SE-252 20 He!singborg
004(§2217990

6000 Kolding
75537124/22252295
8240 Risskov
86219396

25-års )ubi!æum
8860 Ulstrup
86463019/29918933

Studenter 1988a

2750 Ballerup
44683848

Inger V H. Balle
62224670^""*'

75190388

^

6760 Ribe
75411801/50939369

2650 Hvidovre
35861900

8783 Hornsyld
75688560/24258563

6630 Rødding
74845212

5700 Svendborg
22123008

7400 Herning
97211769
^
75526470
2730 Herlev
38603020/51202408
hellepb@live.dk
Hardy Paaskesen

8200 ÅrhusN
89381134

6510 Gram
74826157

6760 Ribe
23700765

6780 Skærbæk
50731948
6500 Vojens
32120020
1650 KøbenhavnV
23325608

6200 Åbenrå
74681810

677lGredstedbro
75435555

6760 Ribe
75441688

Vejlbyloften 386
8240 Risskov
86183435/ 50410551

6771 Gredstedbro
75432071

6000 Kolding
22361052

8240 Risskov
2 ^ *Y d k

6200 Åbenrå
74686809/27412238

2730 Herlev
44442171

222

5000 Odense C
66145104

22954918

8541 Skødstrup
22775900

4300 Holbæk
59438846/21489771

^
2840 Holte
40688616
6100 Haderslev
74523048

6715E sbjergN
75167154/21763112
76100108

^
74855600

Studenter 1988b
Violvej 13

7 5174090^

3960 Australien
006135682375

^

Violvejl40F
8700 Horsens
86415459

AHégade 43
5000 0denseC
65913102

SOSA ^nsen (Rasmussen)

Claus Peter Dahl

8632 Lemming
86859219

^
33861618
6630 Rødding
74845965

Follingsvej 108
9200 Aalborg SV
25118669
6100 Haderslev
74535740/23380848

2730 Herlev
40449225

Studenter 1988x
2400 København NV
39666694

8300 Odder
25188337
5853 Ø r t S

HOTEL^DAGMAR
Hotet Dagmar - lorvet 1 - 6 7 6 0 Ribe - Tlf. 76 42 0 0 33
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8200^Århus N
86785020

3200 Helsinge
48793143

5000 Odense C
66178782

Pernille Schulz
Nonhead, London SE1 52AT
6760 Ribe
60641573
Skoleteder

6760 Ribe
75425396

6840 oiLbøl
75139232^

6400 Sønderborg
24837337
6100 Haderslev
74532028

Tina Lykke
2730 Herlev
44942939

45936490^
6760 Ribe
75420290
2000 Frederiksberg
38118850

2500 Val^y
33317060

47120026

Studenter 1988y

6800 Varde
27843559/75224143

6760 Ribe
75421802

6600 Vejen
75361744
Vibyvej 26A
5580 Nr. Åby
64421241
Nabben 36
5683 Hårby
64731864

Oddervej 68
8270 Højbjerg
86725609/26235609

6862 Tistrup
75291279 ^

Golden Valley, MN 55416
USA
0017634323848

9800 Hjørring
98965590^

F-06700 St. Laurent duVar
6670 Holsted
75391036

^

^

2000 Frederiksberg

6862 Tistrup
75264523 / ^ ^ ^ 4
6715E sbjergN
75471790

Klarlunden 42
9510 Arden
98194998/26714998

8370 Hadsten
87613902

8830 T je t
98510217

5250 Odense S V '
26223278

2720 Vanløse^'
41623876

6753 Agerbæk
75196850/ 20123215

Gårdbovej 8
9850 Hirtshals
98945306/ 51905306

224

Torben K. Sønderby*
Knudsgade 13, 2.th.
6700 Esbjerg
25325608

Åfaldet 32
2730 Herlev
50907064

6710 Esbjerg V
48413197/27635985

74855509

3000 Helsingør

8732 Hovedgård
26205495

2400 København NV
30341384

5500 Middelfart
65935965 / 22201360
2860 Søborg
32117970

20-års jubilæum
Studenter 1993a

6040 Egtved
62241719
6100 Haderslev
74522917
Dalgas Have 50A, 3.mL
2000 Frederiksberg
26743568

119 Carlton Vale
NW6 5H Q London
UK
74841494 (forældre)
6760 Ribe

1871 Frederiksberg C
32843312
Åfaldet 32
2730 Herlev

Studenter 1993x

8250 Egå^
40214411
2400 København NV
35109060/29782589

8660 Skanderborg
86117371 /40894670

Dalgas Boulevard 29, 2. tv.
2000 Frederiksberg
22468447
2200 København N

8961 Allingåbro
86106585/61698610

VUC-lærer
6000 Kolding
86190348

8700 Horsens
40827605

4660 St. Heddinge
56502686
Sygeplejerske
Birkeparken 104
6230 Rødekro
7320086

9800 Hjørring
20871805
Jernbane Alle 72A, l.th.
2720 Vanløse
20473252
6760 Ribe
75411756
Olaf Ryes Gade 42
6000 Kolding
75138642/21157997

Læge, Ph.D.
2000 Frederiksberg
26208702
6760 Ribe
75424622

225

Roskildevej 285G
4390 Vipperød
42407355

8340 Malling
86160701 /28922462

Violvej 62

6760 Ribe
29739399

6510 Gram
25134283

7500 Holstebro
22828929

2870 Dyssegård
22352422

5580 Nørre Aaby
40864204/64421806

50712274

8240 Risskov
21970098

Rolsgade 117A, lejl. 4
6700 Esbjerg
40341625

00^47590924603

1812FrederiksbergC
22375995^

40409136

2300 København S
0085261717726 / 25548989

Hoofdstraat 102
NL-7755 NN Dalerveen
TH E NETHERLANDS
0031524221838

2200 København N
28221964

(M ?lY W °A bingdon

9310 Vodskov
98294984

6760 Ribe
20835200

^

Studenter 1993y
NL-3721 CKBilthoven
TH E NETHERLANDS
20910261 /0031633639128

W4 2RH ImndmT

5450 Otterup
28969202

6470 Sydals
74405144/64652180

3670 Veksø Sjælland
42477277
^
^

2820 Gentofte
23216007

5500 Middelfart
26646215
Jane Platz Helles (Platz)

2300 København S
60657595

3460 Birkerød
25211748

6000 Kolding
51388286
6000 Kolding
251^33439/27880290
7620 Lemvig
40961939
9270 Klarup
20767173

00^41235550217

40993555 ^
6600 Vejen
21286510

6261 Bredebro
30425623
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S32 i 8B Hathersage^ Sheibeid

6510 Gram
20298356/40216991

00W 818137834

6760 Ribe ^
75441641 /29789797

6710EsbjergV
30934676

6683 Føvling
42209348

2000 Frederiksberg
20101313
3650 Ølstykke

25^55255^

5500 Middelfart
24608483

2500 Valby
23373657

5700 Svendborg
20222422

Tilde Schellerup (Madsen)
6670 Holsted
75391686

Eltangvej 208, Lilballe
6000 Kolding
75515544/ 20633530
6800 Varde
75254707

^

Studenter 1993z
7800 Skive^
20716072

8000 Århus C
89381870

Skovledet 134
3400 Hillerød
35371224

8220 Brabrand
41439073

Claus Weirsøe Dahl
1428 København K
23642251

2500 Valby
36469856/40113909

75173314/21725627

5250 o i n s e S V
61668742

6690 Gørding
75435600/28766070

Storegade 10, 3. th.
6800 Varde
24620874

5500 Middelfart
99554669 ^

7160 Tørring
24444335
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Ripensersamfundets ordinære qeneratforsamiinq
med efterføtqende årsmøde
Lørdag den 23. februar 2013 kl. 14.00 -1 6 .3 0
Generalforsamlingen blev i år afholdt i
København, i hjørneværelset i Vartov, ef
terfulgt af årsmødet, hvor Bertel Haarder
(MF) fortalte om: "Et liv med højskole og
politik".
Der var mødt 27 deltagere, som alle hav
de en god og underholdende eftermiddag.

Formandens velkomst
Povl Dons Christensen (S.65) bød velkom
men og der lød en særlig velkomst til Ri
pensersamfundets æresmedlemmer: Ejvind
Veisig (S.51), Carl Rise Damkjær (S.51),

og Knud William Kastrup (S.54). Desuden
blev afdøde Peter Lungholt nævnt, først og
fremmest som mangeårig sekretær for Lau
ridsen legatet og sit vedvarende engagement
i Ripensersamfundets arbejde. Johs. Jensen
(S.47), der døde for 10 dage siden, blev li
geledes fremhævet for sin aktive deltagelse i
bestyrelsen gennem mere end 30 år.
På bestyrelsens vegne foreslog forman
den Knud William Kastrup som dirigent
og som referent blev næstformanden Tove
Tranberg (S.69) foreslået, hvilket blev god
kendt af forsamlingen.
Dirigenten takkede for valget og fastslog,
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig. Endvidere blev det
konstateret, at der ikke var kommet forslag
til yderligere punkter på dagsordenen. Diri
genten havde medbragt "sin egen" dirigent
klokke. Den oprindelige klokke havde i en
årrække været borte, men var nu kommet
til veje, så Ripensersamfundet er nu ejer af
to dirigentklokker. Tak til Knud William.
¿ArzgfMffM orz/et h/yorzTMMz/fH.

Knud MW/iam Kastrup

Formandens beretninq
Jubilæumsåret
2012 har været Ripensersamfundets store
jubilæumsår. Det begyndte med udsendel
sen af det rigt illustrerede skrift: "Ripenser
samfundet i 100 år" til alle medlemmer.
Vi har i dag taget lidt ekstra eksemplarer
med af bogen, som man kan fa efter gene
ralforsamlingen, hvis det har interesse.
Generalforsamlingen blev afholdt lør
dag eftermiddag den 25. februar med stort
fremmøde i skolens gamle sangsal, og her

blev jeg valgt som ny formand efter Knud
William Kastrup.
På generalforsamlingen blev Knud Wil
liam sammen med den endnu tidligere
formand Ole Marker og to af foreningens
store støtter gennem mange år, Carl Rise
Damkjær og Ejvind Veisig udnævnt til
æresmedlemmer.
Og et medlem, Per Sleimann, r62, do
nerede 5-000 kr. til et specielt 100-års ju
bilæumslegat, som med foreningens egen
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Translokation oq jubiiarreception

Formanden af/ægger berefn/ng

donation på 5.000 kr. dermed kom op på
i att 10.000 kr.
Men det var ikke de eneste gaver: Skolen
gav således 1.500 kr. som ekstra tilskud til
årets Dimittendlegat, og et anonymt med
lem øgede kapitalen i Dimittendfondet
med 25.000 kr., hvorved Dimittendfondets
legat i 2012 kom op på hele 7.500 kr.
Foreningen er meget taknemmelig for
disse gaver.
Den store jubilæumsfest blev afholdt i
Salen på skolen samme lørdag kl. 17. Det
ville dog sige, at man kunne ankomme mel
lem 16 og 17 til mingling', og som tradi
tionen er i Sydvestjylland: Alle mødte op
kl. 16 —måske lige med undtagelse af be
styrelsen, som skulle nå at skifte tøj efter
generalforsamlingen.
Godt halvandet hundrede medlemmer
med ledsagere kunne i løbet af aftenen
nyde en fortræffelig menu, kreeret af sko
lens dygtige kantinechef, Sussi Olesen. Og
ikke mindst nyde det sociale samvær.
Underholdningen var lagt i hænderne
på Christian Alvad, s72, som med rette
høstede stort bifald. Endvidere optrådte et
lille kor under ledelse af domorganist Bir
gitte Ebert, ligesom der blev mulighed for
at genopfriske Les Lanciers. Der blev holdt
taler, sunget Ribe-sange, og "De fem brød
re" hk mange gamle brødre' op af stolene i
en mini-sangdyst.
Jo, det var en god aften lige som i gamle
dage'.

Med jubilæumslegatportionerne på 2 x
5.000 kr. og det i jubilæumsåret øgede Di
mittendlegat kunne Ripensersamfundet i
alt uddele legater for 17.500 kr. ved årets
translokation. Det var en god fornemmel
se!
Efter translokationen bød Ripensersam
fundet traditionen tro til jubilarreception
i Salen. Mere end fem hundrede jubilarer,
studenter og lærere deltog i denne recep
tion, som er blevet foreningens flagskib.
Trods hektiske angreb på snitter og drik
kevarer blev receptionen endnu engang
en succes. Desværre var det sidste gang, vi
kunne opleve Peter Lungholt som ferm øl
skænker. Som mange måske allerede ved,
gik Peter bort den 24. oktober i en alder
af 69 år.
I år havde vi udnyttet skolens info-tavler
til at fortælle om Ripensersamfundets vært
skab for receptionerne, men det er ingen
hemmelighed, at kun få af gæsterne ved,
at det er foreningen - og dermed medlem
merne - som betaler gildet, så at sige.
Vi vil forsøge at gøre det mere åbenlyst,
at hvis ikke vi far støtte blandt i jubilarerne
med hensyn til indmeldelse i foreningen,
vil disse arrangementer automatisk dø ud
af sig selv.
Ingen anden skole bar tilsvarende ar
rangementer, og det vil være trist, hvis de
ophører. Jeg vil vende tilbage til medlems
spørgsmålet senere i beretningen.

fn de/ a f forsamlingen
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Legaterne
Ud over at uddele legater ved translokatio
nen, administrerer Ripensersamfundet også
Lauridsens Legat — eller som det korrekt
hedder:
"Direktør, cand. pharm. Niels Peder Lau
ridsen og hustru Johanne Margrethe Lau
ridsen, f. Rtibner-Wissings legat for studen
ter fra Ribe Katedralskole".
Ifølge legatfundatsen består legatbestyrel
sen af tre medlemmer, udpeget blandt og
af ripensersamfundets bestyrelse - pt. for
mand, næstformand og kasserer.
I 2012 modtog vi fem ansøgninger og
kunne tildele to modtagere hver 8.000 kr.
Legatets aktiver administreres i henhold
til fundatsen af Sparekassen Bikubens For
valtningsafdeling, som i dag hedder Dan
ske Forvaltning. Afkastet i 2012 var cirka
22.000 kr. og Danske Forvaltning modta
ger godt 7.000 kr. i forvaltningsafgift, ge
byrer og revision. For ti år siden var afkastet
næsten dobbelt så stort og administrations
omkostningerne noget lavere.
Denne udvikling finder legatbestyrelsen
uheldig. Legatets vigtigste formål må og
skal være at støtte studenter fra Ribe Kate
dralskole - ikke Den Danske Bank.

Det samme problem har Ribe Katedral
skole haft med deres tre store legater, hvor
Ripensersamfundets formand sidder i be
styrelsen for Ripensersamfundets Jubilæ
umslegat.
Civilstyrelsen har foreslået at lægge de tre
legater sammen til ét, men uddele det som
tre.
Dermed vil der kunne uddeles cirka
10.000 kr. mere om året. Disse legater vil
fra i år således blive administreret som ét
legat og Ripensersamfundets formand har
faet plads i bestyrelsen for det nye sammen
lagte legat, som har en formue på knap 3,2
millioner kr.
Bestyrelsen for Lauridsens legat har i lyset
af dette besluttet at undersøge muligheden
for at fa Civilstyrelsens godkendelse til at
lægge legatet ind i dette sammenlagte legat.
Dermed vil formuen komme op på knap
3,9 millioner kr.
Det uhensigtsmæssige i denne sammen
lægning er, at det så ikke længere er 'Ri
pensersamfundets legat', men fordelene er
åbenlyse: Større legatportioner, legaterne
vil blive uddelt under de oprindelige nav
ne, og Ripensersamfundet har en plads i det
samlede legats bestyrelse.

( ^ A H ¡n d u stries
improving sotutions together

JENS

Industrivej 4
6760 Ribe
Tit. 76 88 14 88

Aut. EL-in staH ator
0 . V e d ste d v e j 5 2
H f. 7 5 4 2 3 2 3 2

P E D E R S E ^
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Kommunikation
Ripenserbladet har i jubilæumsåret fuldført
den grafiske omlægning fra sort-hvid til
farvetryk. Ligesom det nye logo er blevet
implementeret.
Der er udkommet tre blade siden sidste
generalforsamling. I april udkom et eks
traordinært stort blad omfattende både
omtaler af generalforsamling og jubilæums
fest samt den traditionelle Jubilarservice.
Der var ved seneste generalforsamling ikke
budgetteret med en øgning af sideantallet i
aprilnummeret, men det vil vi vende tilbage
til under regnskabsaflæggelsen.
I efteråret udkom Ripenserbladet med en
fyldig omtale af jubilararrangementerne i
forbindelse med skolens translokation, og
i januar i 2013 udkom bladet med indkal
delse til årets generalforsamling, rejseberet
ninger og nyt fra Ribe.
Med hensyn til aprilbladet: Jubilarser
vice har bestyrelsen besluttet i fremtiden
at holde bladets omfang på under 100 gr.
(60 sider) af portomæssige grunde. Det be
tyder, at jubilaradresserne i 2013 forsøgsvis
vil være i tre spalter, samt at 10- og 15- års
jubilarerne helt udgår. Det sidste sker også
på grund af den ringe medlemstilslutning,
der er i de yngste jubilarårgange.
En tendens, der desværre er fortsat gen
nem de seneste snart ti år. Det er et kæmpe
arbejde at udføre adresseefterforskning
blandt disse årgange, og hvis det ikke en
gang resulterer i øget medlemstilslutning,
vil vi koncentrere vores arbejde omkring
aktiviteter for vores medlemmer.
Vi vil så håbe på, at når man kommer
til jubilæerne på skolen, vil jubilarrecep
tionerne - og markedsføringen af disse på
dagen - medføre en øget medlemstilgang.
Medlemstilgangen kommer desværre ikke
gennem udsendelse af et gratis blad med
dyr porto til ikke-medlemmerne.
Ud over det trykte blad, som nu gennem
en række år har ligget i gode hænder hos
vores redaktør, Henrik Præstholm, har vi
nu i tre år udsendt elektroniske nyheds
breve efter behov. Oftest i juni lige inden

jubilararrangementerne, og i sensommeren
som optakt til bladet med alle billederne fra
j ubilararrangementerne.
Vi har registreret godt 1.150 e-mail
adresser på vores medlemmer. Vi har cirka
1.500 medlemmer i alt, så vi vil opfordre
til, at man lader sig e-mailregistrere, hvis
man endnu ikke har gjort dette. Det kan
ske på vores hjemmeside.
Hjemmesiden har også fundet sin nye
identitet med logo og god funktionalitet.
Som noget nyt, vil medlemmerne kunne
komme ind i lukkede områder på hjemme
siden via links i de elektroniske nyhedsbre
ve. Her vil vi lægge billeder op, som måske
ikke kommer i bladet.
I alt har der gennem det seneste år været
ca. 900 besøg på hjemmesiden pr. måned.
Også i facebook er Ripensersamfundet
registreret. Her vil vi i højere grad kommu
nikere med især den yngre del af forenin
gens medlemmer —og med ikke-medlemmer - og opfordre dem til at melde sig ind
i foreningen. Facebook er i dag for de unge,
hvad Ripensersamfundet var for stifterne af
foreningen for godt 100 år siden.

Conny Rom, 7ove 7ranherg, R/anne Garn og
5øren lyttede

Medlemstal
Der er 6332 nulevende, tidligere elever fra
Ribe Katedralskole. Ved indgangen til jubi
læumsåret var 1.516 heraf aktive medlem
mer af Ripensersamfundet og ved udgan
gen af året var medlemstallet dalet til 1.487,
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hvilket giver en medtemsprocent på cirka
23,5- Vi må altså desværre konstatere, at
jubilæet ikke trak nye medlemmer til. Selv
om 32 har meldt sig ind i foreningen i årets
løb, har afgangen været større.
A f de 1.487 medlemmer er blot 46 fra
de seneste fem årgange. Som det fremgår
Rere gange i denne beretning, er det svært
at 'lokke' de yngre årgange som medlem
mer. Det er en af foreningens store udfor
dringer.

Derfor kan det være svært at sammenligne
2013-tallene med tallene fra tidligere år.
Jubilarservice, der udkommer til april, vil
således komme til at omfatte ca. 705 nule
vende jubilarer.

Økonomi
I 2012 havde foreningen et underskud
på knap 147.000 kr., mod et budgetteret
underskud på ca. 85.000 kr. Foreningen
har heldigvis fortsat en god formue, knap
186.000 kr. Herom senere under regnskabsaEæggelsen.
Kontingentopkrævningen i 2012 skete
via Nets, som tidligere hed PBS. Desværre
var der kun 547, der var tilmeldt denne
betalingsservice, således at vi gennem Nets
måtte udsende 940 indbetalingskort og ef
terfølgende 117 rykkere. Vi vil derfor igen
opfordre medlemmerne til at tilmelde sig
Betalingsservice. Derved sparer foreningen
penge til porto og indbetalingskort.
Adresseefterforskning
I 2012 var der 1.028 nulevende jubilarer,
der havde mellem 80 og 10 års jubilæum.
Heraf var 272 medlem af foreningen. Det
giver en samlet medlemsandel på omkring
26,5 %. 10- og 15-års jubilarerne udgjorde
277 i alt, men heraf var kun 19 medlem
mer af foreningen - en medlemsprocent på
cirka 7. Jubilarerne fordelte sig på 60 klas
ser, og 57 kontaktpersoner plus tre ekstra
fra bestyrelsen hjalp til med at opdatere og
verificere adresserne.
En stor tak skal lyde til disse, som har
lagt et kæmpe arbejde i at fuldstændiggøre
listerne over jubilarerne.
I 2012 besluttede bestyrelsen som tidli
gere nævnt fremover at indskrænke indhol
det af Jubilarservice til jubilarer fra 20-års
jubilæum og opefter. Dette kommer først
til at have effekt fra Jubilarservice 2013.

Liste over afdøde mediemmer
1 perioden februar 2012 - februar 2013
har vi modtaget underretning om følgende
dødsfald blandt medlemmerne.
Må jeg bede forsamlingen rejse sig under
oplæsningen af deres navne:
U.ÅR Allan Husted Christensen
R. 33 Agnes Skou Lassen
S. 37 Jørgen Peter Jørgensen
5.39 Vagn Korsgaard
5.39 Elsebeth Thygesen Kristensen
5.44 Carl Jensen-Holm
5.44 Eleonora Jensen-Holm
5.45 Gunnar O. Svane
5.47 Johannes Jensen
5.48 Stig Askgaard
5.49 Henning Urup
5.51 ElseM . Boesen
5.51 Kirsten Mortensen
R. 51 Hasse Thranholm
S. 52 Peter Nielsen
R.52 Evald Bendixen
R. 53 Tove Nielsen Sørensen
S. 54 Inge Merete H. Sampson
S. 54 Signe Schmidt
5.61 Hans Daugaard Peters
5.62 Peter Lungholt
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S.62
S.92

Herman Jørgen Madsen
Marianne Goral Krogh Johansen

Æ RET VÆRE DERES M IN DE

ningen, og at legatet og dermed Ripenser
samfundets indflydelse og brand, herunder
markedsføring for nye medlemmer, ville
blive sat over styr.

Fremtiden
Ripensersamfundet lever og har det godt
- endnu. Men det er ingen hemmelighed,
at det kniber med medlemstilgangen, selv
om vi specielt i jubilæumsåret har slået på
tromme for foreningen.
Men det er mere TV2-Charlie end TV2Zulu segmentet, vi appellerer til. Forenin
gens storhedstid var for et halvt hundrede
år siden, og vores store udfordring bliver
at tilpasse os denne virkelighed. Man kan
jo for eksempel heller ikke tvinge folk til
at bruge fastnet, hvis man hellere vil have
mobiltelefon.
De unge har i dag langt flere muligheder
for at netværke gennem sociale medier med
deres gamle gymnasiekammerater, end vi
andre havde. For os VAR Ripensersamfun
det videncentralen og omdrejningspunktet
om kammeraternes gøren og laden. Det er
det ikke i dag.
Men det er lige så klart, at vi må og skal
servicere de ca. 1.500 medlemmer vi dog
har i dag. Gennem et godt blad og gode ju
bilararrangementer.
Og med et godt årsmøde.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for
et godt samarbejde.
Vi har afholdt ftre længere og to kortere
bestyrelsesmøder.
Alle med god tone og godt resultat.
Desværre må vi sige farvel til to bestyrel
sesmedlemmer, men herom senere.
/b f/ Dom
Efter formandens beretning udbad diri
genten sig eventuelle kommentarer. Carl
Rise Damkjær havde flere betænkeligheder
vedrørende sammenlægningen af af lega
terne. Det, der var faldet ham mest for bry
stet, var en frygt for, at Ripensersamfundets
eget legat ville forsvinde ind i sammenlæg

5pørgsmå/ fra sa/en

Formanden svarede, at lige netop dette
problem havde været diskuteret, men at
man havde fundet en god salomonisk løs
ning, hvor legaterne blev administreret
under et, men uddelt særskilt under deres
respektive navne. Med uddeling to gange
om året. Endvidere nævnte formanden
endnu en gang, at det er meget vanskeligt
at tiltrække de yngste årgange, selv med et
legat, da man kan søge legatet uden at være
medlem af Ripensersamfundet.
Legatstifterens hustru havde ved en tid
ligere lejlighed sagt, at det vigtigste var, at
legatmodtageren hk sine penge til videre
studier og ikke hvilken administrativ ram
me, legatet var underlagt. Med hensyn til
Ripensersamfundets rolle i legatbestyrelsen,
nævnte formanden, at han til de to møder,
der indtil videre havde været afholdt, fortsat
var ftre personer, og at Ripensersamfundet
som sådan havde samme indflydelse som
tidligere. Vedrørende de 22 ansøgninger,
der var indkommet, havde man i legatbe
styrelsen været enig i tildeling af otte legat
portioner.
Per Sleimann (R.62) slog til lyd for, at
man skulle åremålssætte legatet, da afkastet
blev mindre og mindre med årene med de
faldende renter. Dette synspunkt blev taget
til efterretning.
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Da der ikke var yderligere kommentarer
til formandens beretning blev denne god
kendt med applaus.

Regnskaber
Dirigenten gav derefter ordet til kasserer
Hans Erik Christensen (S.65) for fremlæg
gelse af de reviderede regnskaber for for
eningen og Dimittendfonden, samt fore
læggelse af budgetforslag for 2013.

Regnskaberne blev gennemgået
Det reviderede driftsregnskab for perioden
1. januar-3 i . december 2012 samt status
pr. 31.12.2012 for Ripensersamfundet og
Ripensersamfundets Dimittendfond var
uddelt ti) forsamlingen.
Kassereren gennemgik de enkelte regn
skaber.
Ripensersamfundets regnskab viser et
underskud på knap 147.000 kr. med en
formue på ca. 187.000 kr. Det bør dog
sammenholdes med, at der i 2011 var et
overskud på godt 89.000 kr. som følge af at
sponsorindtægter til Jubilæumsskriftet var
indgået i 2011 medens udgifterne overve
jende faldt i januar - februar 2012.

Kassereren gennemgår regnskaberne

Der var positive kommentarer vedr. valg
af Frøs Herreds Sparekasse, som blev beteg
net som meget solid af et medlem.
Driftsregnskabet for foreningens Dimit
tendfond viser et overskud på ca. 25-000 kr.
og en formue på ca. 157.000 kr.

Kassereren fremhævede donationerne til
Dimittendfbndet: Et medlem havde givet
25.000 kr. til kapitalen, således at legatet
kan forhøjes med 1.000 kr. årligt og Ribe
Katedralskolen havde givet 1.500 kr. til en
forhøjelse af legatet for 2012. Derved var
legatet på hele 7.500 kr. i 2012.
Kassereren gennemgik derefter forslag til
budget for 2013 for Ripensersamfundet og
Dimittendfonden. Der er i Ripensersam
fundet budgetteret med et overskud i 2013
på knap 28.000 kr. baseret på et uændret
kontingent på 160 kr. for almindelige med
lemmer og 75 kr. for de fem yngste årgange.
Endvidere var der budgetteret med fortsat
tre blade pr. år. Og at man i øvrigt tænker
konservativt i forhold til at holde omkost
ningerne nede, herunder antal sider, vægt
mm.
Dimittendfondet budgetterer med et
legat på 6.000 kr. som nævnt ovenfor, og
det vil nogenlunde løbe rundt med et nul
i overskud!
Der var bemærkninger fra Irene Skjødt
(S.61) og Carl Rise Damkjær vedrørende
tilgang af nye medlemmer og dermed flere
penge til foreningen. Formanden måtte
konstatere, at der af naturlige årsager er
flere, der falder fra, og der kommer ikke
tilsvarende nye til. Det er noget bestyrelsen
vi) prøve at gøre noget ved i 2013. Conny
Rom Petersen nævnte, at de unge gerne vil
mødes til jubilarfesterne, men de vil ikke
betale til foreningen. Derfor vil foreningen
koncentrere sig om 20 års jubilarerne og
højere. Det er et stort arbejde at indsamle
adresselister fra de yngre årgange, hvilket
ikke står i rimeligt forhold til de meget få
medlemmer, der er fra disse årgange. Et ar
bejde, der sagtens kunne beskæftige en del
tidssekretær, men en sådan er der ikke råd
til, så endnu en gang en opfordring til de
unge om at melde sig ind i foreningen.
Det samlede regnskab for 2012 og forslag
til budget for 2013 blev godkendt med ap
plaus.
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¡ndkomrte forslaq
Der var ikke indkommer forsiag.

Vaiq
Valg af formand:
Den nuværende formand Povi Dons Chri
stensen biev genvaigt uden modkandidater
Valg af bestyrelsesmedlemmer m.H.:
Hans Erik Christensen og Jørgen Mejsen
Westergaard (S.55) blev genvalgt. Conny
Rom Petersen (S.76) samt Søren F. Bregenov (S.01) ønskede ikke genvalg.
Hanne B. Elmelund Garn (S.69) blev
nyvalgt.
Conny Rom Petersen blev nyvalgt som
suppleant.
Merete Lindqvist (S.76) blev genvalgt
som revisor og Kirsten Hingeberg Larsen
(R.65) som revisorsuppleant.
Formanden takkede Conny og Søren for
deres arbejde i bestyrelsen. Formanden ud
trykte sin glæde over, at Conny ikke helt
forlod foreningen men fortsætter som sup
pleant.

7af for foredraget

Konstituerinq
På et kort bestyrelsesmøde lige efter årsmø
det konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Povl Dons Christensen
Næstformand:
Tove Tranberg

Afsked med gafer f<7 Søren og Conny

Dernæst takkede formanden dirigenten
for god ledelse af generalforsamlingen og
erklærede generalforsamlingen for afslut
tet.
Sidste punkt på programmet var Års
mødet, hvor Bertel Haarder underfundigt
underholdt forsamlingen med anekdoter,
indtryk og meninger fra et langt liv med
højskolen og højskolens tanker og ideer
som personlig og politisk rygrad.

Kasserer og Webmaster:
Hans Erik Christensen
Sekretær og adresseefterforsker:
Hanne B. Elmelund Garn
Redaktør, kommunikation og arkivar:
Henrik Præstholm
Kommunikation:
Hanne Krag Fugleholm
Bestyrelsesmedlem:
Jørgen Mejsen Westergaard
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Legaterne for studenter fra Katedra)sko!en
Ripensersam fundets medlemmer har gen
nem årene givet udtryk for deres taknemiighed over for skolen i ønsket om at støtte
skolens nuværende eller tidligere elever. En
del legater er indstiftet til minde om elever
udgået fra skolen og uddeles ved transloka
tionen eller juleafslutningen. Læs mere om
baggrunden for legaterne i "Ripensersam
fundet i 100 år".

Foreningens iegater
Her skal nævnes de legater, Ripensersam
fundet er involveret i:
Direktør
AMf

Legatets bes^relse består af tre med
lemmer af Ripcnsef^mfundets bestyrelse
(pt. formand, næstformand og kasserer).
Der uddeles årligt to-tre legatportioner
å 5-10.000 kr. Kapital pr. 31. 12. 2012:
607.000 kr.
Ripensersamfundets Jubilæumslegat
(Jubilæumslegatet)

Arne /-/ansen der stiftede /?/pensersamfundets
Jubi/æums/egaf i 2005.

Legatet administreres af Ribe Katedral
skole.
Legatets bestyrelse består af bestyrelses
formanden ved Ribe Katedralskole, sko
lens rektor, Ripensersamfundets formand
samt et medlem valgt af lærerne. Kapital pr.
31.12. 2011: cirka 949.000 kr.
Ripensersamfundets Dimittendfond
(Dimittendlegatet)
Fonden administreres af Ripensersamfun
dets bestyrelse med særskilt regnskab. Der
uddeles efter indstilling fra Katedralskolen
årligt et legat på 6.000 kr. (2013) i forbin
delse med translokationen. Kapital pr. 31.
12. 2012: cirka 157.000 kr.
Skolens legater
Katedralskolen administrerer ud over Jubi
læumslegatet blandt andet:
Ambassadør Frode Schon og hustru Val
borg, født Windfelds Fond (Schons legat)
Kapital pr. 31. 12. 2011: 1.745.000 kr.
Ribe Katedralskoles Legater (RK)
Kapital pr. 31.12.2011: 480.000 kr.
Legatsammenlægninger
Jubilæumslegatet, Schons legat og RK ad
ministreres som nævnt af Katedralskolen,
og i lyset af de stigende administrationsud
gifter og vigende afkast, har Civilstyrelsen
anbefalet, at de tre legater administrativt
sammenlægges til "Ribe Katedralskoles Le
gater", men at de fortsat kan uddeles under
egne navne. Dermed vil administrationen
kunne simplificeres og omkostningerne
formindskes, således, at det forventes, at
der årligt kan uddeles cirka 10.000 kr. mere
i legater.
Bestyrelserne for de tre nævnte legater
har vedtaget denne sammenlægning i de
cember 2012. Den nye legatbestyrelse bli
ver identisk med den tidligere bestyrelse
for Jubilæumslegatet, det vil sige, at Ripen236

sersamfundets formand nu kommer ti! at
sidde med i bestyrelsen for det sandede le
gat med en kapital pr. 31/12 2011 på cirka
3.174.000 kr.
Lauridsens legat
Med hensyn til Lauridsens legat har udvik
lingen været den samme som med skolens
legater: Vigende afkast - stigende admini
strationsomkostninger. I 2011 var de ordi
nære indtægter 24.000 kr. mod 27.000 kr.
året før, mens administrationsomkostnin
gerne til Danske Forvaltning steg fra 7.200
kr. til 7.800 kr. Det betød, at vi i 2012
kunne uddele to legatportioner å 8.000 kr.
I 2003 kunne vi uddele i alt 40.000 kr.
Legatbestyrelsen for Lauridsens legat
har derfor besluttet, at søge Civilstyrelsen
om tilladelse til at lægge legatet ind til det
førnævnte "Ribe Katedralskoles Legat",
hvorved en del af administrationsomkost
ningerne kan elimineres og i stedet bruges

til legater. Legatet vil fortsat blive uddelt
under eget navn.
Da denne omlægning er en langvarig
proces, vil vi fortsat administrere legatet ef
ter de nuværende retningslinjer med ansøg
ningsfrist 1. april. Ansøgningsskema kan
downloades fra www. ripensersamfundet,
dk.
I hele den beskrevne proces er der to fak
torer, der er vigtige for legatbestyrelsen
—at legaternes størrelse maksimeres
- at Ripensersamfundet kommer til at spil
le en aktiv rolle i tildelingerne af legaterne.
Både af navn og af gavn.
PD C

Legater ti! studenter fra Ribe Katedra!sko!e
Ribe Katedralskole uddeler i juni 2013 nogle portioner af
ambassadør Frode Schon og hustru Valborg, født Windfeld's Fond.
Formålet med fonden og dermed med legaterne er at støtte "lovende og flittige
studerende", der har eksamen fra Ribe Katedralskole, og som studerer ved univer
sitetet eller ved en højere læreanstalt. Ansøgningsskema kan hentes og udprintes
fra Ribe Katedralskoles hjemmeside:
www.ribekatedralskole.dk. Ansøgningsfristen er 1. maj 2013.
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Danmarks første børnebog
og Anders Sørensen Vede!
Denne artikel peger på, at Anders Sørensen
Vedel (1542-1616) var præget af normer,
der findes i Danmarks første børnebog. I
første afsnit præsenteres bogen og dens ind
hold udfoldes. Herpå viser jeg de centrale
steder, hvor vi i Ribe i dag kan se spor efter
Vedel. 1 tredje afsnit gives en kort skitse af
Vedels virke. Vedels barndom og betydnin
gen af skolegangen i Vejle behandles efter
følgende. I femte afsnit perspektiverer jeg
Danmarks første Børnebog til europæiske
forhold. Det er tænkeligt, at artiklen ikke
rummer noget nyt for nogle få; men det gør
den givetvis for de fleste. Historien skal at
ter og atter fortolkes og fortælles. Livet er
kort, historien er lang.

1. "Trænger dig en fjært:
lad hende gå"
Den trykte bog suppleres i disse år med den
digitale bog, som man kan læse på sin com
puter, i-pad eller kindle; men dette faktum
lader ikke Johann Gutenberg og udviklin
gen af bogtrykteknikken midt i 1400-tallet
være et fænomen, der står tilbage i historien
overhalet af informationsteknologien. Man
skal forstå det ret: Gutenbergs opfindelse
gav mulighed for masseproduktion og -di
stribution af tekster, og det gør vi i dag mere
end nogensinde. Man kan ikke overvurdere
betydningen af Gutenbergs opfindelse for
reformationen, renæssancen og hele det vi
dere oplysningsprojekt.
Den første bog trykt i Danmark var
en bønnebog, som blev trykt i Odense i
1482. Den hollandske trykker Gotfred af
Ghemen var den første, der trykte bøger i
København. Hans første bog var en latinsk
grammatik. Herpå trykte han som den før
ste bog på dansk "Dew zArwAe f?;'77iAw7M'Af",

der er håndskrevet i Sorø Kloster af Bro
der Niels omkring 1470. Rimkrøniken er
en samling digte lagt i munden på de dan
ske konger fra sagnkongerne til Christian
1. Det er tydeligt at se, at den nye teknik
knytter sig til den samfundsmæssige magt:
kirken, kundskaben og kongen. I 1568
trykkes Niels Bredals %7*73e
der
går for at være Danmarks første og dermed
ældste børnebog. Den er set med nutidige
øjne en kuriøs sag; den er imidlertid også
et klart udtryk for sin samtid: renæssan
cen. Bogen er tilgængelig på Det kongelige
Biblioteks hjemmeside, hvor der ligger en
digital faksimile, det vil sige en komplet
fotografisk gengivelse af førstetrykket. Med
titlen "Aørwi/igVfi" er bogen udkommet
på forlaget Wormianum, 2009, i en ud
gave, hvor sproget er nænsomt bearbejdet,
og hvor den utrænede læser af ældre tek-
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ster kan få hjælp gennem ordforklaringer.
Denne udgave bruges overvejende hér,
endskønt noget af charmen ved det gamle
sprog går tabt.
"5ø772ø3/7g/ør"er en bog på godt 30 sider
i et beskedent format. Størrelsen hænger
sammen med, at det på dette historiske
tidspunkt var vanskeligt i trykkeriet at le
vere et tilstrækkeligt kraftigt tryk på en
større flade. Bogen har en ikke helt klar
struktur, men man kan tale for, at bogen
falder i otte kapitler eller afsnit af ganske
forskellig længde. De tre første små kapit
ler hedder "¿ørrt ¿ 0 0 7 /0 2 /0 3 ¿ 0 7 7 2 3 ^22/ ¿ 2 2 0 0 3 /^
0772 77207^072072" "¿Z0 Ø7 /0 2 /0 3 ¿07*72 3^22/^¿^¿0 /2 /0
3% 0772 22^072072" 2% "0772 ¿PØ7 /0 2 /0 3 ¿07*72 3^22/
¿ 2 2 0 0 3 2 ^ 222/ 2 ^2 7 ^0 7 2 ". Herpåfølger ^7 / 0 0 7 /0 2 /0 3
¿07*72 3^2r//ø 2 /0 7 2 0 tf/ ¿07*2&", der rummer et
par bordbønner samt et stort underafsnit,
som hedder "ZZøør/0 2 /0 3 ¿07*72 3 ^22/ 3 0 /0 3 2 2 //0
r// ¿ 0 7 2 /f". Borddækning opfattes som per
ceptuel og motorisk træning. Så skal vi ud
af huset, hvorfor næste kapitel hedder "O772
^222^07*072 0 ^ /øg" og "O772 ^ 0 7 7 2 0 /2 0 7 0 " hvor
der hhv. fortælles om gode, dannende lege
og dårlige, der får børn til "Hryø722grø 22/ 2/^2/
¿ 2 0 2 /0 7 og2 0 7 0 ", endelig gives der gode råd med
hensyn til respektfuld omgang med lærere
og andre autoriteter. Bogens hovedstykke
er "/Zøør/0 2 /0 3 ¿ 0 7 7 2 3 ^22/ ^¿/¿¿ø t2g 77202/ ¿ 0 0 0 2/ør, 0 /7 2 0 7 2 0 og 22722/70 /0 772 772 0 7 ", som er opdelt
i tolv mindre stykker, hvor hele syv styk
ker omhandler den korrekte og kultiverede
omgang med hovedet: hår, øjnene, ørerne,
næsen, munden, tungen, tænderne. De øv
rige syv stykker omhandler kropsholdnin
gen, skuldrene, livet, armene og hænderne,
benene og fødderne, klæderne samt "7/øør/02 /øy ¿0772 3^22//ø3^2^Åø 2/0772 222/2 2/ø7ørg2272g". I
det sidste lille kapitel, "O772 3/<ø/'/ør", fortæller
Niels Bredal, hvorledes man bør bruge bo
gen som et spejl, man vurderer sig selv ef
ter. Bogen er således en rettesnor eller med
andre ord en etikettebog. Bogen er skrevet
på vers, der oftest rimer i sæt af to. Der er
ikke gjort store anstrengelser for at skabe al
litterationer; men versene har oftest en klar
rytme. Det er rimeligt at antage, at der her
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ligger en pædagogisk tanke med henblik på
indlæring. Der er tale om læredigte.
Bogen tilskynder til en passende gudfryg
tighed, hvor vi ser syndsbevidsthed og tak
nemmelighed i morgen- og aftenbønnerne
og i bønnerne før og efter måltidet. Vi ser
også en konkret næstekærlighed i form af
almisse til den fattige. Barnet retledes i at
vise en passende og respektfuld adfærd i
kirken og på kirkegården. Gode sæder og
vaner af mere verdslig karakter er høflig
hed og fhttighed, arbejdsomhed og umage
samt ærbødighed for ældre, som automa
tisk er autoriteter. Der gives gode råd for et
sundt liv og et godt helbred. Der skal være
ro, værdighed og mådehold over måltidet:
"IH/ 2/22 720^02^070, 30772 77222g? Z/gg07
/ Gø7
2/ør 0772 77207^072072, ^07 2/22 772222/ 772072720^22. /
/¿2 772222/ 0^ ø/ 2y72g07 7720727203^023^073222722% /
Hr 2 /0 272202 r^r'^ø/rg? ^ 0 7 0 ¿ 2272." Så sandt, så
sandt. Bredal lærer os, hvor omfattende de
gode bordmanerer er. Vi får at vide, hvor
dan vi skal holde brødet, når vi skærer af
det, hvordan vi skal pudse næsen, hvis vi
får behov for det og hvordan vi skal lade
som ingenting, hvis en loppe går til bidet.
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Mange steder gives der anvisninger på god
hygiejne, såve) kropshg som åndelig.
Efter måltidet vil det være passende med
lidt motion. "Ow 77207 ^ 72^72 oez/ fTzge, ¿y'eTge
Bo/e, / O772 772zzlz%%z Æ//z^zzrz/ og r^oo
/ Fez/
og zz<?7* 0 772 zz/fz'Tzz'TZ^0 7 *720 , /
Deryor/yrrer rz'Tzz/, Booez/ og 72/ 07 *72 0 ". / f... j /
"Bo7*72 r%zz//e z'^o zz/rz'z/yo7*3yz/or zzr /zgo, / TUozz
772z2rrzz72z/o772 hg^OT/yrte og 0 0 2 /0 7 *^0 ^ 0 . / TUoz/
r^zzz/ffOTz, /<o/z/, rrzV og Zoy, / 7k/oz/ ^/oz/o (z/or.
yz'72z/ A/CT9 og ^og/o, /o/^ og Bo/). / zlr ryzzgo,
Bozez/o, z/zZTzro og r/)7*z'72go, / 717oz/ B^BBoBrzez,
Zrow/zer og gozgoT* or B/z'zzgo. " Livsglæden må
heldigvis udfolde sig i dans og i musik med
strengeinstrumenter og violin.
Kroppen skal kultiveres i form af fysisk
renlighed, og sanserne skal kultiveres i
brugen. Øjne og ører skal afstå fra nysger
righed. Øjnene er sjælens spejl; men det er
tungen, der løber over med, hvad hjertet er
fyldt af: "7zz72g072 er 072 ry72z/o7*/zg Gzzz/r go or,
/ Der /y/^oTTVo, oz yoo /ogozzzor 7 7 2 0 0 Bzzoo. / 777
77207272orBo7zr goorz og rz/ Gzzz/r ore, / Åoo z'BBo
er Bo7*/zgoro /0 772 oore. / A/0 7 2 72227* rzzTzgezz o/ re
gerer 77202/ rBo/, / Do^rzforoer Bzz72 Boz/o /z'o og
r/o/. / DrrÅzT* Bzzzz regerer rorr/ ror ogrryre, / Dz
Aerr Bzzzz 7720722/ oez/ g7*z'772072 ryre. / TUozz Aoor
e72 072z/ rzzTzge er z'72z/o, / Å 072 Boo7*Bo72 rro/ e//er
yerzz Bz'722/0 . / D72 goz/ rozzge Bzzzz er Ae/r /ozzz/
Bz2z/o, / Dz ozzz/ rzz72ge Bztzz er Bo/i /ozzz/ r^or/e. "
Paa

denne

Plads

stod

'LiUiebjerget
hvor Anders Sorensen Vedel boede
i 35 Aar indtil sin Dod
13 Februar 1619

2. Vedet i Ribe i daq - oq ikke
Vi ved med sikkerhed, at Ribe Katedralsko
le i godt 350 år lå i Skolegade umiddelbart
vest for Domkirken. I 1724 opførtes paral
lelt med gaden et smukt hus i barokstil til
skolens hørere, dvs. hjælpelærere. Bag dette
hus, der desværre er skæmmet af ombyg
ninger, ligger delvist bevaret den egentlige
skolebygning. På facaden mod Skolegade

sidder en af Ribe bys mange mindetavler.
På tavlen står der: "T/oz* ooryfo o. 7300 ZTZz/rz/
7B33 7?zBo DoTTzrBo/o. / Boz/or 73z/Bzz/z'zzr oez/
7370 / d72z/err B'oT-ozzroTz Foz/o/ 7337-37 /ybzz/err Bo7*z/z72g 7373-37/ O/o Bo7*oB 7637-43.
/ 7/o72i3z/o^3 B7*07*i07z 7703-77 / 0 0 7 * BDzzz/r
z/ozzr 720072^zz72z/zgrre Dzfozjo/o. "Vedel har væ
ret elev på skolen i fire år og regnes blandt
de mest berømte. Derfor hænger der et por
træt af ham på vores skole ved trappen op
til H21 og H22. Længere nede ad Skole
gade sidder en mindeplade med denne ord
lyd: "Bhzz z/0 72 72 0 7%z/r rioz/ / "Bz/ZzoB/oTgor" /
Boo7*y472z/o7*r BoTOTzrozz koz/o/ Booz/o / z 33 3zz7*
z'Tzz/zz/ iz'72 Doz/ / 73 DBz-zzzZT* 7373". Hvorfor
mon der er brugt "o" og ikke " 0 " på denne
tavle?
Endelig siger alle autoritative kilder, at
Vedel døde i 1616, men den sidst citerede
mindeplade skriver 1619. En eller anden
har vist haft en dårlig dag! Vedel bosatte
sig blivende i Ribe i 1581, hvilket i mindst
lige så høj grad knytter Vedel til byen som
til skolen. Byen har også ladet en vej bære
Védels navn.
Mere synligt er dog Vedels anlæg, der lig
ger syd for Dagmarsgade mellem banegår
den og åen. 1 den lille park rejstes i 1902
på en granitsokkel en buste af Vedel. Mo
numentet, der er lavet af den sønderjyske
billedhugger Andreas Paulsen, har på det
firkantede skaft et bronzerelief hvorunder
der i granitten med store typer er indhug
get. "D EN U N G E VEDEL / HOS DEN
GTkMLE KANSLER / JO H A N FRIIS",
som var hans politiske og økonomiske
velynder. Mindesmærkets sider anfører, at
Vbdel er "FØ D T 9 NOVEM BER 1542 /1
VEILE" og "D Ø D 13 FEBRUAR 1616 / 1
RIBE". På monumentets basis ser vi Vedels
selvtegnede emblem eller bomærke gengi
vet i bronze. Indeholdt i en opdelt trekant
er der en blomstrende urt, der symboliserer
sundhed; tiden symboliseres som en slange,
der bider sig selv i halen og endelig et rø
gelseskar, som symboliserer gudfrygtighed.
Ud for hver af trekantens sider står der et
bogstav: D for Deus/Gud, S for Sanias/
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sundhed o g T for Tempus/rid. Trekanten er
indskrevet i en cirkei, hvor der yderst står:
"Himlen overait og overalt himlen". Bud
skabet illustreres af en himmelhvælving,
der ligger ind under trekanten. På bagsiden
af monumentet kan man læse: "KRIST
SIG NE HVER G O D DANNESVEND,
/ SOM BAADE M ED M U N D OG
HÅND, / U D EN SKÆMT OG TANT,
M ED FLID OG TRO / VIL T JEN E SIT
FÆDERNELAND." Her ser vi en dobbelt
hed af det kristne og det nationale ved Ve
del. Som polyhistor, det vil sige en person,
som behersker mange forskellige former for
videnskab, og renæssancehumanist har Ve
det en sikker plads i Danmarks historie som
teolog, videnskabsmand, historiker og ikke
mindst litterart. På Set. Catharinæ Plads
rejstes i 1929 Set. Catharina brønden,
som er udført i granit og bronze af Anders
Bundgaard. Gennem otte relieffer på brøn
dens sider fortælles Ribes historie med vægt
på de ældre tider. Et af reliefferne viser Ve
del som forlægger, idet han er i gang med
det forberedende arbejde til udgivelse af en
bog, da han blandt andet også var oversæt
ter og udgiver. Ad fontes.
På Slotsbanken er der i mindesmærket
for Dronning Dagmar indhugget nogle
verslinjer af Vedel. Vedel var også folkevise
samler og -udgiver. Nedskrivningen af fol
keviserne knyttede sig til, at den mundtlige
kultur marginaliseredes af en skriftlig. Gode

mennesker med kultur- og litteraturhistori
ske interesser ønskede at fæstne teksterne til
skriftsproget og hånden, før viserne døde
i munden. Derfor foreligger viserne i flere
varianter fra forskellige steder i landet. I Ve
dets udgave af en af viserne om Dronning
Dagmar står der: "7/3373 Å0772 373/073 7y77go ¿73373
Å37773 77303/5*03/ / ¿73373 %37773gV3/o73 B 37733/0 tf//¿fO.'
/ /Zj^/e D<Z73773%7V^ 3?/t33/ f3M<%<%7373f A/<7773r307;
/ 77333733/ r^TtZ/o 3 /0 773 <?7*o or ^<7*Mf." Når nu vi
kun har denne strofe hos Vedel, kunne det
være nærliggende at mene, at det er Vedel,
der har skrevet den. Professor Oluf Friis
skriver i sin gode litteraturhistorie på idehi
storisk grundlag (1937-1945), at Vedel har
givet visen "farve af sin egen tids humanise
rende smag ". Ordene 07* Vedels.
I Domkirken er der synlige spor efter Ve
del tre steder. På vestvæggen i nordre kors
arm sidder der et epitafium, en mindetavle,
over Maria Svanningsdatter, som Vedel gif
tede sig med, da han var 35 år. Hun var 16
år gammel. Hun døde imidlertid efter 16
måneders ægteskab i 1578, hvor Vedel sæt
ter epitafiet over hende. Første del af den
latinske indskrift er holdt i jeg-form med
den unge kvinde som den talende:
7*<J.f?0Jn? Aø/'073/73Z3'73 Jo 7 * T t t g a y t O 3/f73 / y 'o 773/ 3^ 0
337*730 333773773073 77303/
3/ %

773373 I T f / o / .

7 % f o / p o 3/073

¿ 737377*J t g r ^ t t / Z o 3/ 733^0 ¿733/ 3 ^3333/ 0 7 7 ^ 77* 3%t

Z A f O 773373/&3gef 77303/

g / 03/ 0,

/* /o y J o g

^7 /3 3 3 /fo /3 g 3373g7*o/70t33y073 f7733if37773^'/'07',' 733M?0
3/ %

/ Z o o J o g A tT O t ¿733/ t37773

t f / 3?/7733 733/e/3g

ti77g. " Epitafiets topstykke viser to portræt
medaljoner med Vedel og den unge barnebrud i silhuet vendt mod hinanden. Minde
pladens ret beskedne størrelse kombineret
med dens kunstneriske format er givetvis
årsagen til, at pladen blev stjålet for godt
30 år siden. Meget senere modtog domkir
ken en brevløs pakke fra Kölner Dom inde
holdende mindepladen. Man kan forestille
sig, at pladen er blevet stjålet af en turist,
som senere har faet dårlig samvittighed og i
Köln har byttet pladen for absolution.
Godt midtvejs på den nordlige væg i det
ydre sideskib sidder et fragment af grav
stenen over Vedel. Historien fortæller, at
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zzz7z TTerrezz z AezzzA'r AA/err 72 6%z; <7ezz 27.
Dzzg DecezzzA. Azzr 7633". Stenen var gjort
af Søren Vedel på egen og medarvingernes
bekostning.
Endelig har der i Domkirken ifølge Na
tionalmuseet været et epitafium over Vedel.
Epitafiet sad på den nederste del af apsisbuen til højre, når man ser mod koret. I
1812 blev epitafiet dømt til nedtagelse og
salg. Det skal være fjernet senest 1843-45Man kan forestille sig, at det var for at råde
bod på århundredets vankundighed, at
der i 1890-91 i nordre korsarm opsattes et
monument for Vedel i hvidtonet marmor.
Billedhuggeren, der hedder A. Poulsen, har
taget udgangspunkt i tegningen af den for
svundne gravsten.

3. Rids af Vedeis akademiske virke

man under renoveringsarbejde i 1840'erne
smadrede Vedeis gravsten, der eiiers lå i ko
ret. Materiaiet fra gravstenen biev brugt ti)
niveilering af guivet, dvs. som fyld. Det var
en skændig og pietetsløs handling, at man
slog Vedels gravsten ihjel! Det ændrer ikke
noget ved sagen, at stenen muligvis kunne
være slidt ned som en følge af den centrale
placering i kirken. Vi har imidlertid en teg
ning, der viser gravstenen; tegningen er la
vet en Søren Abildgaard i 1776. Inskriptio
nen lyder: "&z/z^71i(zzgzrrezj Azzz/err Screzzrrøzz
PMfij TvrzAzZ/Z TVzEzA'fAzZTtrJZzZzZ ÆzøAeZzAzZ^Zt
rz'zfezz Ah7% AAzyrr. 6% ¿Arre 7?zgtw 77zrMrz'rzzr, VM
DeMzzzzr, CzZzzz'rAe
Sezzz'cr
Aer zzz7z Az'Aez* DowAztcAe, <afcz7e <7ezz /3. 7eArzzzzrrz'z, Azzz* 7676, zzz7z AzzzzrAA7ez*r 7^. Azzr.
TThzzr zzzzz7ezz TVzzrtrzz TiTetre, 7U(zzjzrrezJ TThzzr
Zzzzz^z'rrøzzr, ThrzAzw 6hrc/z Aer zzzA' 76'Ae Azzzzr
DzZzzrrez*. 7Uez7 AM'/cAezz Azzzzzf /e/z/e z ezz Gzzzfe/z^ ^terAzz/"33 Azzr. Og z'zzzz7//errz'z7zz/?ez7e zzzeJ
Aezzzfe rex Søzzzzer cg tre Dcttre. TVzzzz Aezzrc/^

Som ca. 18 årig rejser Vedel fra Ribe for at
studere ved Københavns Universitet. Kil
derne fortæller, at han i Ribe har mødt gode
lærere, som har stimuleret det unge menne
ske på bedste vis, bl.a. ved at låne ham græ
ske og latinske historikere. Danmarkshisto
rien stifter han bekendtskab med gennem
Saxos latinske krønike. Et år senere rejser
Vedel som hovmester med den unge adels
mand Tycho Brahe til Leipzig, hvor denne
skulle studere. Dette grundlagde et livslangt
venskab. I 1566 erhverver Vedel magister
graden i Wittenberg; tilbage i Danmark
søger han forgæves skoleembede. Gennem
indflydelsesrige kontakter får han stillingen
som prædikant ved Københavns Slot; et
embede, han beholder frem til 1581. I åre
ne i København er Vedel flittig som udgiver,
oversætter og forfatter. Kansler Johan Friis
fatter sympati for Vedel, blandt andet fordi
de deler en interesse for nationalhistorien
og ikke mindst Saxos store værk fra først i
1200-årene. I 1575 udkommer Vedels ret
frie oversættelse af Saxo. Professor Peter
Skautrup, som skrev "Der zAzzzrAe r/zrcgy AzrMrz'f "(1944-1968), kalder Vedel 'Vezzycrrte
^zMrz'cAør z ¿¿zzzrA /z'rrezMrzzz*". Skautrup sigter
her til, at Vedel i sit sprog var stilefterlig
nende, idet han brugte arkaiserende, det vil
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sige gammelagtige, vendinger, som han har
samiet op i gamle ordsprog, i folkeviserne
eller i den tidligere nævnte "Den ¿¿zw^t?
RVzArøzzz'^e". Resultatet hlev et folkeligt og
frodigt dansk, der korresponderer hnt med
emnet. Herefter prøver Vedel kræfter med
Adam af Bremens fremstilling af de hamburgske ærkebiskoppers historie.
Sidst i 1570'erne ønsker Vedel at fa opga
ven med at skrive en ny Danmarkshistorie,
hvilket imidlertid vil kræve stor politisk og
økonomisk støtte. Først på latin og senere
på dansk formulerer Vedel en plan for det
store værk: "Ow zfetz ¿¿zmÅf
tzt
Som renæssancehumanist vil Vedel
"gå til kilderne", dvs. originale dokumen
ter skulle opsøges, en præcis kortlægning
af landet skulle foretages etc. Alt i alt en
mægtig opgave, der ville kræve arbejde fra
mange hjælpere. Da tilsagnene trækker
ud, opsiger Vedel sin stilling ved hoffet og
bosætter sig i Ribe. "Lilliebjerget" i Skole

gade bliver en realitet, eller som det også
kaldes med reference til Tycho Brahe, "Lille
Uranienborg", da huset havde en tagkup
pel. Hertil kom et mægtigt bibliotek samt i
årene 1591 - 1592 et lille trykkeri, hvorfra
der i perioden trykkes ikke mindre end syv
bøger af Vedel. Det absolutte hovedværk,
der udkommer fra Vedels trykkeri, er "R
ÅKTZifriMfe Mzftw/gtf
VbfT* 07Mtz/Z?/?tM72Zyt; f<?7?2 rzg Åtr
7Mf72^M7ZZ&!^ ÅhtZgff f//iWy0772f772?72^ R?frozzer
/izzt; zz^Arz'/^f hz/ ;'?:ÆV
DzZ^". Det er jo en fantastisk ti
tel; men det kan ikke undre, at litterater har
et forkortet kælenavn for værket: "fRfzzfrfI nogle ældre sammenhænge
kan man se bogen omtalt som
cy?2 ", hvilket begribeligvis ikke sigter til bo
gens fysiske fremtræden, men til indholdet
af kæmpeviser. Gennem årene og samtidigt
med indsamling af materialet til den store,
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nye nationalhistorie havde Vedel erhvervet
håndskrifter med nedskrevne folkeviser. Ve
dels værk er epokegørende i en europæisk
sammenhæng. Med bogudgivelsen sikrede
han en lang række tekster for eftertiden.
Men som i arbejdet med Saxo forholder
Vedel sig ret frit, idet han kan finde på at
ændre forlægget ved om- og tildigtninger.
Disse er flere gange af moralsk karakter.
Enkelte tekster er helt Védels egne. Mange
elever i folkeskolen og gymnasiet træffer på
et tidspunkt visen "DroM7M7% Dgg7?Mr Ag
ger Mz/ t /?/Ae ryg", som er en af de i alt seks
viser, vi kender med tilknytning til Dron
ning Dagmar. Hele fem af disse viser fin
des i Vedels bog, som i en faksimile udgave
udkommer i to bind i 1926-27 under titlen
Mttz/err S^rewew k&i/e/y /b/AefbeAog''
Vedels akademiske virke ender ganske tra
gisk. Problemstillingen er klassisk: han har
enten ikke kunnet begrænse sig, eller så har
opgaven været for stor. Det ene har truk
ket det andet med sig. "7/fwz/reVefMeAogezz"
er en fantastisk gave til sam- og eftertiden,
men ikke des to mindre en ressourcesluger i
forhold til det store projekt med Danmarks
historien. De økonomiske og politiske
magthavere havde mistet tilliden til Vedel,
da det igen og igen trak ud med det ventede
storværk om Danmarks heroiske kongehi
storie. I 1595 blev Vedel pålagt at aflevere
sit materiale til filologen Niels Krag, der
overtog bestallingen som kgl. Historiograf.
Det blev imidlertid først Arild Huitfeldt,
som bragte en ny Danmarkshistorie i tryk
ken, hvilket skete i ti bind i perioden 15951604. Vedel forsøgte at blive biskop i Ribe;
men stillingen gik til hans studiekammerat
fra latinskolen Peder Hegelund. Velynderne
faldt fra, Tycho Brahe forlod Danmark og
Vedel levede af administration ved Domkir
ken efter det store statustab. Bogsamlingen
voksede fremdeles, og Vedel syslede videre
med sine studier af det danske sprog. Såle
des udarbejdede han en ordsprogssamling
på godt 850 numre. Med sin interesse for
det sproglige udtryk, den sproglige tone el
ler stilen, var Vedel måske snarere kunstner

end historiker. Hans omhu er i højere grad
(med)digterens end biologens.

4. Niels Bredat oq den unqe Anders
Efter reformationen omorganiseres kirkeog skolevæsen. Hans Tausen, den danske
reformator, spiller en central rolle her. Skif
tet fra katolsk til luthersk, protestantisk
kristendom bringer Tausen på bispestolen
i Ribe, hvor han sidder 1542-1561. Det er
Tausens disposition, at der oprettes latin
skoler i de danske købstæder. Det var la
tinskolernes primære opgave at påbegynde
uddannelsen af en verdslig og gejstlig elite.
Niels Bredal bliver rektor på den latinskole,
der oprettes i Vejle i 1542. Den lille latin
skole havde kun én hjælpelærer.
Niels Bredal var som ung munk på Vejles
Sortebrødrekloster, der lukkede i 1529. Fra
1635 bndes en optegnelse af borgmester
Clement Sørensen Vedel: '%'e/f RrezAz/, row
/hzfer twer Aer f Ryezz 1 AZorferef ew AiMtzA¿/<7g Kz/?' MMe CM377Z7?Mt;'r<3/M fe/y%7Mfe-

5fafue af ASS/ / S/&/7e
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7*ft, gf/tZ 'z/z' ZZg, Z^OZ Rzøz/tZ'ZZZ' M T* /*ZtZZ^,' A /e f
t/z/fZ ! ZZz/z A/zZgZtZZ'Z YAzzzr 7^M zzzr Y zz/ tzZZ Zz/
3Åo/z'zzzz'rZz'z o g ozzz z z/ozz YfftZz'//z'zzg o o o z 3 0
A zzr. 7/zzzz zzzzz zzzz'zz^rrZz' 3/fo/z'zzzz'rZz'z,'yYg^ozzz
oz /fzzrzz z 3^o/ozz V3 7 0 . R /z 'o ^ z z rz'zz A /z/ozz/ozzz
zz^zzÅ ^ z o g rzg zz/"Ø ozzgA z'z/z'zz rz'zz Az'orzz'z/ Æ ozzgozzy Y3zrz zz^Y Y oooz 7z'ozzz/o, rozzz ^ z ^ z z ' 3Å o/ozzzz'tZz'zzzz' z zzzzzzzgz'A zzz" Ved siden af gernin
gen som rektor var Bredai præst i Vinding
syd for Vejle. Der er usikkerhed om Bredais
fødsels- og dødsår; men han ievede tii om
kring i 580.
Anders Sørensen Vedet fødes i Vejle som
søn af rådmand og købmand Søren Søren
sen. Faderen havde gerne set, at Anders
ville gå købmandsvejen, men det havde
ikke dennes interesse, hvorfor han syv år
gammel kommer i skole hos Niels Bredal.
Vedel er en latinisering af Vejle, som kom
mer af det gammeldanske wæthil, der bety
der vadested. 14 år gammel skifter Anders
skole til Ribe Katedralskole, som var større
og havde et godt ry. Dette sker således 11
år før Bredals bog udkommer; men der
er ingen grund til at betvivle, at Vedel har
mødt den kultivering og ånd, Bredal frem
lægger med bogen. Ægidius Lavritsen, Me
ster Anders' svigersøn, har skrevet således
om svigerfaderens skolegang i Vejle: 'YAzzzr
y5'ozzzzzzz' o g gzzz^zygZzgz' AotÆ /z/zz* /zzzoz' rZzzzx
zzz/z yørrZz' Øzzgz/ozzz tzzz z/zTzzzz' zarret 3ozz Zz/
¿zZz'zzrY .SYo/z* f . . J zzzzz/oz Aztz/oz/zg o g o z'//rzz/
A/zzzzr, /Yr. A zo /t Rzz'zizz/ ^zzz/zzzzz .SlYo/oworZor
z/zr tzzzzzzzzz'rzozA. A /zorrorz! tzzzzzzzzz' Y /z. YVIYA
RzozA z/ fzzz z*zz yzzz, ¿rzz / o g r^zÅ ^z'/zg AAzzzz/
Zz/ Øzzgz/ozzzr OpZzzgZzYfZ', z/zz A zzoft Yzzz; zzzz'z/
YYz'z/ z zz/ 7zor^zzY o p /o zz z/zvzzzz' rz'zz zzzzgz' D z m ^zz*/ 77?zv/ zzzzz/zz' z G zzzZ^ygZ o g zzzzz/zz' go z/?
¿rzz/ozzzzzzz', rzZzZ ?zz Åzzzz z rz'zz A /z/z*zr / /Zz A ?zz
^zzzzzzz* r^zzoo zzrZTZZ^/zgozz AzZZz'zz o g Yzgyzzz/Zz'
zZZ gy'ozz' ¿zZz'zzr^o k f'z r." Vi må sige, at det
unge menneske var godt præpareret for at
starte på Ribe Katedralskole, og mon ikke
det er sket uden at have været i brobygning.
Hvad skulle det også til for, når man hedder
vadested til efternavn!
I "YVzzMz/zoz/M.sz'/'ogoT?", 1591, sender Ve
del en hilsen tilbage til sin gamle lærer. I

værkets anden part, der rummer historiske
viser, har vise nr. 53 denne titel: '%?7zz'7zg
CAzz'rZzzZzzr //Y. CAzdZz'/zgz' A^gzzwg zz^z/ozzzzo
F&Zz/z7z". 14?z/z7 r^TWZT* ozzz ZzÅfZo7z.' "V z//o zzzz
ozere Az?*yozzzoyoZ zzzz'Z z/z'zzzzz' zzzzgz' DzoZ, rozzz
zzzz'zz rzz/zggzzzzz/? 3^o/ozzzzrZz'z AAz'Å Yizz'zAz/ z W z/o / A zz^zz'z ¿Zz/oZ Azzzzzzozzz Zz/ Yfzzzzzzz'zzz/oAo".
Dette mindedigt skrives over den konge,
som understøttede reformationen. Kongen
døde nytårsdag 1559 på Koldinghus ni år
efter at have lagt navn til en komplet bibel
på dansk. Med digtet kan vi se Bredals fuld
tonede tilslutning til reformationen. Når
Vedel skriver "ringe" om digtet, betyder det
nok i højere grad beskedent end elendigt.
Digtet er logisk skrevet efter kongens død
og før Bredals. Det har ikke i denne sam
menhæng været muligt at Unde noget om
digtets vej fra Bredals ånd til Vedels hånd.
Men meget tyder igen på, at vi ikke skal un
dervurdere Bredals betydning for den dan
nelse eller kultivering af den unge Anders,
hvor slutresultatet bliver renæssancehuma
nisten Mester Anders, som spiser med gaf
fel, pudser sin næse med et lommetørklæde
og som i øvrigt er belæst i de klassiske for
fattere. Ingen vil betænke sig ved at sende
det unge menneske til førende universite
ter i Europa som hovmester for den endnu
yngre Tyge Brahe.

5. Børrte Speiqe) i perspektiv
Dedikationen i Bredals bog lyder: 'TArz/zr/zgo, Vzzrz' og 14'^zzrZzZzzz/zgz' A/ozzz/ yozzr AfzzAzYMZTt Og C/zWZZTZt 5'ozZ'ZZ.fZ'ZZYfoZgZ'ZTZZ'iZZ'Zzzz/z
V%z/z7 o r zzzz'zzzgo /iozgzvz' zz'AÅzo^zzz'o. " Det er
værd at bemærke sig, at den lille bog også
rettes mod byens borgere, det vil sige, at det
pædagogiske projekt sigter bredere. Bredal
skriver: "/Vzz zrz z/z y S , rozzz Y o/z/zr z/z'zzr Yozzz
Zz/ rÅo/zvz / o g ozzz/ y% zzo, rozzz ¿zz/o ¡Yozzz ¿tro
¿zZz'zz / .A V r/or Azzzwy<?g (T zforr Aøzz! AzyyTaYzT*/zg Zz/ Zywz'rZØ zzz/fÅrz*wZ ^)zz zizzzzr^z zz'zzz / zzogzzz z/i? yozzzz'zzzzzzz'/zgrZz' Yrzz/ozzzzzzz / zz/^ ¿zzz'zz".
Kunne det begavede borgerbarn iagttage en
passende etikette, gav det mulighed for at
komme i nærheden af adelen og måske den
vej omkring opnå et eftertragtet embede.
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Bredat er klar over, at indøvelsen af gode
manerer etter kroppens kuttivering skat
starte i barndommen. Han skriver, "222 A2222 0 2 A0 A0 /2 /0 2 //0 2 2 /0 072 377222^ 22/^2/02 , 327772 ^ 2 3 2
/222/03 2 /0 2 212/1 ". Det er en klar metafor, der
hentes ud af det praktiske tiv i husholdnin
genTre gange i bogen omtales en given ad
færd som høvisk, og to gange omtales ad
færd, der karakteriseres som uhøvisk. Hø
visk betyder dannet og høflig, anstændig og
ærbar. Ordets etymologi, det vil sige dets
betydningshistorie, er, at det kommer af "at
høre til hoffet". En høvisk opførsel udvik
lede sig som norm i de højere samfundslag
i middelalderen. Det drejede sig ikke kun
om god opførsel, men også om personlig
renlighed, gode bordmanerer, smuk på
klædning og generøsitet. Vi kan således
se "¿ 0 2 72 0 3 / 70 //0 2 " indgå i en kulturhistorisk
sammenhæng. Når Bredal skriver, "72 2 0 7 2 ^ 0 2
2/2^ ¿72^%7*t.' A22/ A0 72 2 /0 ^22 ", kunne det opfat
tes som alt andet end høvisk; men det er ved
sengetide, han taler for at slippe en vind, og
han begrunder det med et hensyn til sund
heden. Man kan måske også slippe en vind
på høvisk maner, hvor man må formode,
at fjærtens ejermand har overvejet mulige
auditive og olfaktoriske konsekvenser i en
given social kontekst. Når Bredal omtaler
fjærten som "hende" og tungen, der fordær
ver, som "hun", så er det ikke, fordi han er
ude med en plat chauvinisme. På dette tids
punkt i historien havde vi i dansk sprog tre
køn, som vi kender det fra tysk.
Når bogen betegnes en børnebog, be
grundes det i, at den henvender sig direkte
til børn. Synsvinklen er dog opdragerens,
idet bogen i sine anvisninger repræsenterer
tilpasning til voksne normer. Bredal har
skrevet i en europæisk genre, som man kan
kalde spejlgenren, da der også findes pige-,
fyrste- og kongespejle. Som tidligere berørt
skulle barnet og nu altså også kongen eller
fyrsten læse i spejlet og rette sig ind efter
dets anvisninger. På den måde blev man
et rigtigt barn, en rigtig konge eller fyrste.
Mest kendt er Machiavellis "Fyrsten" fra

1532, der er en lærebog i statsmandskunst,
hvor den bærende ide er, at målet helliger
midlet. Pigespejle udkom helt op i 1800tallet. Bredal er bevidst om sin brug af spejlmetaforen, idet han skriver: "¿/ 2022/2 2/072720
Ao^ er A027103 / 707'/ 77222 02020, / 622 222/ 0 1 /12/2 0772
3/72//02 At2o", hvorpå følger en anvisning på
en alt andet en narcissistisk brug af spejlet.
1 sin fortale, der har datoen ^ 022/0 72y2222322^7172720 736#", anfører Bredal en central
inspirationskilde til bogen: "D0 7 /0 2 A22202
772<272gO A o /A e 2l/ o 7722t 722/ / Ao 3)7722/o 2/ l^ ¿7223772223
¿2/ ¿ 0207-02222772223 222^02 32^ 322 3207* 2277222^0 22'/ 222

A22/72 / A2702/02/03 2272^2/0772772072 3 / 22/
/
0/7222^203 222/2 G222A ^ g 2 0^ 2%7-/2ge
3202/0 2 ". Den kendte renæssanceforfatter og
-filosof Erasmus af Rotterdam (14691536) far i 1526 trykt sit værk "Do rioi'/i22220 7720222772 / 7Z202 lV l22777", det vil sige "0772 222
0202/23020 2/ 2072^03 0 /7/0 2 30 /". Værket kommer
på tysk i 1530, hvorpå det langsomt spre
der sig i oversættelser i den reformerte del
af Europa. Da værket kommer på dansk i
1623 er titlen "O772 ¿D^2i3/Ao2/ 2 ¿ 0272030 2/0 2 ". Bredal er tydeligvis påvirket af Eras
mus' værk; men han tilpasser sin lille bog
til en dansk virkelighed, og Bredal retter sig
både til drenge og piger. Forskningen peger
også på en inspiration fra et andet af tidens
opdragelsesværker, hvor titlen på dansk er
"0772 D2e72g03 0 /72/ 222^ 0/30 3lj^20722/o 772272/222722222
2/072 Aø/032 2^ 72/ 0 /2^0 ¿ 027221/ 2 ". Det er jo en
titel, som fint kan fremkalde et smil: mon
der her ligger en tabt viden, kunne nogen
måske mene! Værket er skrevet i slutnin
gen af det 14. århundrede af den italienske
renæssance pædagog og lærerbogsforfatter
Johannes Sulpitius og udgivet i Danmark i
midten af 1500-årene.

3/2 12 70 /<22

-

7 0 2202 2^072

6. Epilog
'H2A23 D 227210213" eller '¿0 3 0 7 2 3 H2A2 3 " er en
antikvarisk-topografisk beskrivelse af Dan
mark illustreret med stik og kort. Peder
Hansen Resen, historiker og jurist 16251688, skulle skrive det store værk, som
skulle kaste glans over den enevældige kon
ge. Værket blev ikke udgivet, og hovedpar246

ten af manuskriptet gik tabt
ved en brand på Københavns
Universitet i 1728. En brand
der i øvrigt også fortærede
store dele af Vedels bøger
og manuskripter, som var
overført til København fra
Ribe. Men vi har lykkelig
vis Resens arbejde om Ribe
Stift, der er sammenskrevet
1684-85- 1 afsnittet "SegtMoei/e Z
holdes rang
ordenen: først de to konge
grave, herpå biskopperne og
så "Andre lærde eller gejst
lige", hvor Resen om Vedel
skriver: "&! j%/er.f3
77M 72<% ¿ / e t 3 33733 3^ 7*3^ 37* 03337*
33g ¿33 Æ o o

og

3/33 77333/ 33 A o 37*3 3773733 ^¿3 373
^¿3333733/3 773333/3. ^ /¿tTzr/z ¿3733/7*3

3/ 73g e r 3/37* ^ ¿ t Å<3 w

< y 3't 33j ?33773

3/3333 o e r 3 0773 Å<3 W / D z 3w w< 3 r^ r
y 'c r J /"¿gr^ T / Æ x o , 30773 w r 3/373
^ ¿ 3333g 373 / ¿33 ¿¡fer 7733373g / o 3/o 373,
3/3733 G 7M7737% 333't% f / t g / k k r/e/
7*37333 33g

30773 Æ g / Æ w / x ¿3/"

3/373733 ¿33^3 / o g 33/ 3/3^ 3/7*3733¿3333/ 33f 307 g g 33o 033/ 3/73 3/03/. "

//¿3733 C Å 3M 3M M 14 *3337*

Buste at/S5i/ / S/bde/s /W æg / B/be
Kilder:

Haiisen Resen, Peder: "Atlas Danicus VI D Ribe Stift", 1987
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53333033 Æ <W 7M &?72^ ^ 333-^3003

37/ 333 ^ 3333^0 <7 o 33330 33333'A o 7^333 tA o / o 333 33333^ 33^ 2 0 7 2 .

Et eievråd med visioner
Et nyt og begivenhedsrigt skoieår er først
tige begyndt, men det nyvalgte elevråd er
allerede i fuld gang og har fede projekter på
tegnebrættet. Det forskudte fbrmandsvalg
har givet elevrådet den kontinuitet, det før
har manglet, og det betyder, at vi i år har en
helt speciel dynamik, der gør elevrådet ef
fektivt samt både spændende og rart at være
en del af. Det er et meget stort elevråd med
et tæt sammenhold, og det giver det ekstra
kræfter og engagement. Det er også et elev
råd med en masse projekter og med en klar
vision: Eleverne på skolen skal høres i alle
de sager, der vedkommer dem!

med information om, hvad det er, vi går og
laver. Vi håber dermed at skabe en endnu
bedre sammenhæng mellem meningerne
rundt om i de forskellige klasser og de em
ner, der optager os i elevrådet. Vi vil altså
prøve at tilnærme os alle skolens elever, og
vi håber meget på, at alle også vil tilnærme
sig os! Alle elevrådets dagsordener og mø
der er selvfølgelig åbne for alle.
Visioner er nødvendige for et aktivt og
drevent elevråd, og de avler både resultater
og succeser: Nye borde og stole i trængende
lokaler, fede arrangementer, stand-up show
af Omar Marzouk osv. Derudover holder
elevrådet selvfølgelig liv i alle de
gamle traditioner og begivenheder,
som vi holder for eleverne. Blandt
dem tæller blandt andet et par fod
boldturneringer, en elevrådscafé, gar
deroben til Heimdal, en fed kampag
ne, en endnu ukendt oplægsholder
og meget, meget mere. Derudover vil
der selvfølgelig komme mange nye
ideer og arrangementer til, som året
skrider frem, og rigtig gode ideer hele
tiden skabes i hovederne på alle dem,
der involverer sig i elevrådets arbej
de. Oven i alt dette må nævnes det
Sofie Husfed fautsen, 3 * og Simon Rosensfand, 3r er
unikke sammenhold og de interne
e/evrep. / sko/ens hesfyre/se
begivenheder som for eksempel hyt
teturen, elevrådsfesterne, spændende
Elevdemokrati er ikke en ny vision for
møder og meget, meget mere.
elevrådet. Det har det været længe, og vi
I elevrådet stiller vi os dog ikke så let til
er kommet et godt stykke vej. I år er det
fredse, men bliver ved med at kæmpe for
dog et helt specielt fokus. Elevdemokratiet
selv de mindste forbedringer i vores daglig
er enormt vigtigt, da vi alle har interesse i,
dag. Der er stadigvæk mange ting at sætte
at vores vilkår på skolen tages alvorligt, og
en finger på, og vi er sikre på, at der også i år
hvem kan bedst bedømme det? Det kan vi
sker mange forbedringer på skolen, hvis vi
selvfølgelig kun selv. Elevrådet er med, hvor
står sammen. Måske sker der kun lidt, men
der tages nogle vigtige beslutninger, og her
den største fejl af dem alle er ikke at stille
er det vigtigt, at vi handler i elevernes bed
noget op, fordi man kun kan gøre lidt.
ste interesse. Det kan vi kun, hvis vi har fin
geren på pulsen. Derfor vil vi ud til eleverne
53333033 7 ?03033333333r7 3 3 *
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Renovering af skoiegården og areaier ved
Asyiet og Puggård
Til sommer, når I møder op til transloka
tion og jubilarreception, kommer I til en
skole, hvor alle bygninger vidner om en stor
indsats gennem de seneste år. Gymnastiksa
lene på skolen er en fjern fortid. Hallen ved
Damvej er blevet forsynet med en Forhal
med dansegulv, spejle og trimmaskiner.
Den gamle rektorbolig er totalrenove
ret og rummer gode lokaler for formning,
kunst og anden kreativitet. Tage og vinduer
i de gamle bygninger er gennemgået og re
noverede. Alt er idyl!
Men er det nu det?
Skolens aktive rektor gennem 25 år er
ikke gået træt. Der er meget at gøre med
skolens omgivelser. Et stort projekt for re
novering af skolegården og området mel
lem Asylet og Puggård er under udvikling.
Forsidebilledet viser jer skolegården, som
den har set ud i de seneste årtier. Vi al-

lerældste husker dog også rosenbedet med
soluret ved indkørslen fra Puggårdsgade og
den gamle pedelbolig med pæretræet og
mælkeudsalget.
De 10 gamle linde er syge og hule i ryg
gen. De skal udskiftes. Den gamle mur
mellem Asylet og Lennart Edelbergs skole
have er begyndt at gå i opløsning og den
bør fjernes helt. Nu er det jo også mere end
60 år siden Asylet blev købt! Man forhaster
sig ikke i Ribe.
Der har lige været bestyrelsesmøde, og re
daktøren har faet lov til at kikke det vedtag
ne projekt igennem. Det skal straks beroli
gende siges at der ikke sker revolutioner.
De ti linde skal ganske vist fældes, men ti
nye skal plantes. De skal plantes i to rækker
nogenlunde hvor de hre mindste linde står
i dag. På den måde bliver der bedre plads
og synlighed under translokationer og lig-

7rængse/ i Asy/gården
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nende store forsamlinger i skotegårdcn.
Den store, ægte kastanje, som siden 1958
har vokset sig rigtig stor, er sund og bevares.
Mellem de ti nye lindetræer skal der lægges
en stort rektangulær Hade med mørk, nor
disk granit i kanten og lys nordisk granit på
den store midterHade. Resten af skolegår
den belægges med brosten som hidtil. Der
bliver ingen asfaltbelægninger mere.
Området ved Asylet og Puggård kommer
til at se helt anderledes ud. Muren og de
gamle cykelskure fjernes. De Heste af træ
erne i området bevares, herunder også det
store tulipan træ, som Lennart Edelberg
vist plantede i sin tid. Der plantes tillige
enkelte nye træer.
Der skal stadig være cykelskur, men der
vil blive et stort sammenhængende dob
beltskur langs grænsen til Gravsgade huse
nes bagskel fra Puggårdsgade ben til det nye
observatorietårn.
Pladsen mellem cykelskurene og Puggård
og Asylet bliver et stort sammenhængende
haveanlæg med chaussestens belagte ganglin
jer samt opholdsarealer med bænke og borde.

Overs/gfsp/ar) for de nye udenomsarealer

Det er landskabsarkitekt Torben Schønherr, der har udformet projektet, som ifølge
rektor vil komme til at koste ca. fem millio
ner kr. Arkitekt Schønherr har også udfor
met det nye torv omkring Domkirken.
I må se at komme til Ribe denne sommer
for at opleve jeres egen skolegård!
Straks efter translokationen går arbejdet
i gang.

Mode/ a f den nye skolegård
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Kort nyt fra Ribe
ved redaktøren

Forårskoncert på Katedralskolen
Der er rigtig mange muligheder for skolens
ca. 700 elever. Der har været salsa dans for
alle klasser i den nye forhal ved Damvejen,
og der har været udveksling med et gym
nasium fra Bøhmen, Dronning Dagmars
hjemegn? Udvekslingseleverne derfra hk
mulighed for at overvære skolens traditio
nelle forårskoncert, som fandt sted i begyn
delsen af marts. Redaktøren vovede sig der
ind og hk en formidabel oplevelse ud af det.
Det ene musikhold efter det andet viste de
res kunnen. Det er ikke så lidt de unge kan
præstere, men måske burde lydtrykket sæn
kes lidt! Men der var nu også et smukt kor
indslag med lihige klange. Hvad der kunne
glæde en gammel elev med rod i 1960'erne
var en gruppe, som spillede Beatles melodi
er, men i deres egen nyfortolkning. Herligt
at opleve!

t^ndtårnef og det store abefræ / forgrunden

som nu har planer om at indrette kontorer
for nogle af sine aktiviteter i tårnet og den
tilhørende "vandmesterbolig". De gamle
renseanlægs bygninger skal rives ned. Ja det
bliver et sjældent kontorsted. Som en To
bias i tårnet kan Ole Jørgensen sidde her
og overskue sin by! Det bliver ikke dårligt.
Mon den sjove lille springvandshgur, som
kom frem hver sommer, indgår i planerne?

/foncert for /y/dt 5a/

Vandtårnet
Ribes ærværdige vandtårn, som blev byg
get i 1880'erne, efter mange år med dårligt
vand og epidemiske sygdomme, har været
taget ud af drift i en del år. Det blev for
få år siden solgt til en af byens matadorer,

5pdngvandsf/guren
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Ny biograf
Ribe har nu i mange år været
uden biograf. Den gamie bio
grafbygning rummer pt. en
ølstue, men der er store pianer
om at indrette store lejligheder
i den, så det ef ikke realistisk
at forestiiie sig dep genåbnet.
Ribes hlmelskere' har der
for måttet bruge Btegraferne
i Rødding, Bramming og Es
bjerg. Det er nok ikke fordi
man har iidt nød, for nu om
dage er næsten seiv den mind
ste biograf premiere bio for de
nye him.
Men ikke desto mindre er
der dannet en forening for
"Biograf i Ribe". Man forestilier sig at den skai bygges i
tilknytning til Fritidscentret.
Det er nok ikke så dårligt et
sted.
Nu skal der bare Endes et
antal millioner sponsorkro
ner!

Nye veje
Fritidscentret er i de senere år modernise
ret og udbygget, så snart sagt alle sports- og
motionsaktiviteter kan foregå her. Der er
relativt gode parkeringsmuligheder, og når
nye veje fra Obbekærvej og Seminarievej
bliver anlagt, bliver det også nemt at kom
me til stedet fra oplandet - også til en ny
biograf
Vejanlægget skal flytte trafikken til Fritids
centret væk fra Simon Hansens vej mellem
Seminariehuset og Valdemarskolen. Det er
en god plan og ikke mindst i den situation,
hvor Nørremarkskolen skal sammenlægges
med Valdemarskolen. Samtidig er Bibliote
ket flyttet til Seminariehuset, hvor også Ri
bes privatskole, Riberhus holder til. Det har
altid været meget besværligt at komme til
Fritidscentret i bil eller bus.
Redaktøren håber at det lykkes at udfor
me det nye vejanlæg således at det ikke bli

Mye veje f<7 fr/f/dscenfref

ver en hurtig smutvej mellem Ribes gamle
del og det nordlige opland og vel især det
nye boligområde langs Obbekærvej, der
hedder Klostermarken.

Domkirketorvet
Den tilbagevendende frost har forsinket
færdiggørelsen af Torvet. Der er åbnet for
kørsel fra Von Støckens Plads til Gryderga
de i begge retninger. Der er opsat spærrende
pæle og betonklodser, men alligevel har det
været muligt at parkere på Torvet, selv om
der kun må parkeres i afmærkede båse, og
dem er der ingen a f Det medførte for no
gen tid siden, at der under en begravelse
var mange, der sneg sig til at køre gennem
den åbning, der var tiltænkt rustvognen.
De parkerede så i stort tal, men under be
gravelsen var der parkeringskontrol, hvilket
resulterede i mange bødesedler i forruderne!
Ja det var næsten for meget.
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7o/vefmedø/boden

Der har i Ribe været store diskussioner
om, hvad det kunne blive for en øibod, der
skulle adøse Hotel Dagmars sommer-ølteltpavillon. Spændingen er nu udløst, og en
terningformet bygning er opsat midt på
pladsen foran hotellet. Den er endnu ind
hegnet af gitter, men må efter redaktørens
mening betegnes som ret diskret.
Det bliver spændende at se hvorledes hele
pladsen mellem Weis, Porsborg og Hotel
Dagmar kommer til at virke i en god som
mers turistmylder eller en jazz festival?

Post Danmark Rundt
En etape af dette Tour de Danmark skal
starte fra Torvet i Ribe. Det vil foregå den 1.
august. Så må vi håbe at Torvet er færdigt til
det, men det er det nu nok selv om frosten
her midt i marts forsinker arbejdet.

Storke i Ribe
Ribes Storkelaug bar nu faet klargjort reden
på det gamle Rådhus og der skal holdes ge
neralforsamling, En ny laugsformand skal
vælges efter Svend Erik Christiansen, der
døde sidste år. Det er nu snart ti år siden
der sidst var storkeunger i reden, så mange
håber!

Note om Nyhedsbreve
Ripensersamfundet har nu i godt tre år suppleret det trykte Ripenserblad med elek
troniske nyhedsbreve.
Disse udkommer efter behov —oftest i juni op til jubilararrangementerne i Ribe og
i august/september med links til billeder fra translokation og jubilar arrangementer,
som måske ikke alle vil blive trykt i Ripenserbladet.
Cirka tre fjerdedele af foreningens medlemmer har registreret deres e-mailadresse i
vores kartotek, men vi formoder, at der er medlemmer, som endnu ikke har gjort
dette. Det kan gøres via hjemmesiden www.ripensersamfundet.dk => brugersiden
=> opdater e-mail.
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Mindeord
Johannes Jensen (Johs.)
Johs. døde 13. februar 2013 i en alder af
85 år.
Han blev student i 1947, hk ofHcersuddannelse og havde rang af major i forsvaret.
Efter sin afsked varetog han forskellige kon
sulentopgaver.
Allerede i gymnasiet gik han ind i mod
standsbevægelsen og måtte i 1944 gå under
jorden. Han gik, efter nogen tøven, med til
at beskrive sin oplevelse af tiden i Ripenser
bladet i 50 året for besættelsestidens ophør.
Karakteristisk for ham var det at nedtone
sin egen og i stedet fremhæve andre gym
nasieelevers og læreres indsats. Han valgte
utvivlsomt ofhcersuddannelsen på bag
grund af sine erfaringer.
Johs. havde ligesom flere af familiens
medlemmer en stor historisk interesse og en
stærk hukommelse som gjaldt personer og
begivenheder også uden relation til et histo
risk område.
Johs. trådte ind i Ripensersamfundets be
styrelse i 1988. Han havde i en årrække for
inden været et meget aktivt medlem. Især var
han god til at knytte kontakt til andre med
lemmer og havde en særlig evne til at skaffe
sig informationer til stor nytte for forenin
gens bestræbelser på at fremskaffe korrekte
oplysninger ved medlemsregistreringen.
Efter at være valgt ind i bestyrelsen over
tog han arbejdet med at opbygge og for
bedre adressekartoteket og udførte arbejdet
som adresseefterforsker med stor entusias
me. Det var sjældent, at han måtte opgive
at finde frem til en tidligere elev.
Hans indsats blev afgørende for etable
ringen af foreningens medlemsdatabase og
ved fremstillingen af "Jubilarservice", som
bringer tidligere elever i kontakt med hin
anden under jubilarsammenkomster og ved
Ripensersamfundets reception efter translo
kationen.
Efter at jeg i 2001 blev formand for be
styrelsen kunne jeg hente stor støtte fra

Johs. indtil han valgte at trække sig tilbage
i 2006. Jeg erindrer med glæde de mange
møder og sammenkomster, hvor han med
lune bidrog med sine betragtninger og om
pudsige møder med gamle elever. Han
havde i mange år sat sig det mål endeligt
at bevise at Ribe Katedralskole var landets
ældste latinskole og søgt at støve kilder op i
den forbindelse, men måtte til sin ærgrelse
opgive at komme videre.
Som nævnt var han meget beskeden når
talen faldt på besættelsestiden, som fortsat
optog ham. I sin artikel i Ripenserbladet
skriver han bl.a.'Heltegloriemotivet var
afgjort ikke det ledende motiv. Tværtimod
følte man sig indimellem hunderæd, men
vi nærede et intenst ønske om at fa besæt
telsesmagten og medløberne smidt ud af
landet i afsky for nazismen i en solidaritet
som er sjældent oplevet i Danmark" og han
sluttede sin artikel: "Der kunne sikkert siges
mange store ord. Vi kan nøjes med at sige,
at det ikke må blive glemt!"
Dertil kan jeg tilføje, at den indsats, som
Johs. ydede for Ripensersamfundet heller
ikke vil blive glemt.
Ved bisættelsen i Virum kirke var forenin
gen repræsenteret ved undertegnede.
Æret være hans minde!
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Adresseændringer m.v.
(pr. 10. marts 2013)
ADRESSEÆNDRtNGER

NYE MEDLEMMER

R.54

Kurt Eli Smidt
Lillebæltsvej 6, Fynshav
6440 Augustenborg

S.83

Marty Storm Hansgaard
Bjerreskovparken 36
6760 Ribe

R .56b

Knud Kjær Nielsen
!255 25thStreete, Aprt.427
Washington D C 20037
USA

S.10

Mette Skødt Hansen
Høj vang 21, st.
6400 Sønderborg

DØDE
S.60 mn Jan Kaare Brink
Tangevej 119C
6760 Ribe
R.64

Edith O. Hansen (Ebbesen)
Christiansgave 36
2960 Rungsted Kyst

S.73b

Karsten Skov
Vardegade 9, 3.th.
2100 København 0

S.80b

Lars Kent Jensen
Barsbølmarkvejl,Jels
6630 Rødding

S.80x

PiaSihm
Blichersvej 35B, l.th.
7330 Brande

S.83 a

Helle Larsen
Kystvejen 189, Als
9560 Hadsund

S.92b

Rikke Wind Gram Milland
(Wind Gram)
Skærlund Skolevej 1
7330 Brande

S.02y

Esther Wissels
Stormgade 14, l.th.
6700 Esbjerg

S.37
S.41
S.47
S.58
S.60
S.62
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Jørgen Peter Jørgensen
Sigrid Søndergaard
Johs. Jensen
Frode K. Rømer
Niels Lundgaard
Herman Jørgen Madsen
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Ribe Jernindustri A/S er
grundtagt i 1848 som et
jernstøberi, der hur
tigt opnåede et solidt
renommé, bt.a. for sine
landskendte støbejerns
ovne.

I 1970'eme opstartede produktionen af ptadejem sradiatorer, hvormed støberiet i Ribe btev nedtagt.

I 2004 btev Hudevad
opkøbt og i 2006/2007
btev Hudevad produk
tionen ftyttet tit Ribe.

HUDEVAD

RiOpane!
DK-6760 Ribe + H f.: 7542 0255 + Fax: 7688 2286 * w w w .rio.d k / w w w .h u d evad .d k
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2840 Hotte

Ripensersamfundet
er en forening af tidtigere etever fra Ribe Katedratskote
samt for skotens nuværende og tidtigere tærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets dimittender
og jubitarer. Den afhotdes i forbindetse med transtokationen på Katedratskoten i juni.
Foreningens medtcmsbtad, Ripenserbtadet, udkommer tre
gange pr. år. t januar-nummeret indkatdes der ti! generatforsamting og årsmøde, aprit-nummeret indehotder
en adressetiste over årets jubitarer og oktober-nummeret
indehotder en stor samting bitteder fra årets jubitararrangementer.
Eftertryk a f artikter er kun tittadt efter afitatc med
redaktionen.
Optysninger om foreningen kan tindes på hjemmesiden:
www.ripensersamfundct.dk samt i gruppen Ripensersam
fundet på Facebook.
Medlemskab tegnes enten ved ene-mait tit:
ripensersamfundet@ripcnsersamfundet.dk,
på hjemmesiden etter ved at kontakte sekretæren.
Adresseændringer meddetes via hjemmesiden etter
pr. e-mai! etter kontakt tit sekretæren.
Rektamationer ovey ikke modtaget btad meddetes tit
sekretæren etter anmetdes via hjemmesiden med
dimittendårgang, futde navn og adresse.

Ripenserbladet
Medlemsblad for Ripensersamfundet Nr. 5 November 2013 - 21. bind

TiHykke studenter og jubiiarer

D/n /o/ta/e købmand;

"Lars"
S ø n d e r p o r ts g a d e 2 4
6 7 6 0 R ibe
Tlf. 7 5 4 2 0 0 4 9

^

P R ø v VORES ^
PORTVINSMARtNEREDE
FRUGTER
^ PEDERSEN - RtBE

Ribes Biomsterhus
Mathiesen
Seminarievej 6 - 6760 Ribe

75 42 08 33 - 75 42 49 61
Mail din bestilling på 5402@interflora.dk
www.interflora.dk

Foreningens
organisation
Formand
Pov! Dons Christensen, s.65
Carstensgade 22
1770 København V
20 16 22 58
fbrmand@ripensersamfundet.dk

Næstformand
Tove Tranberg s.69
27 20 78 35
naestfbrmand@ripensersamfundet.dk

Kasserer og webmaster
Hans Erik Christensen, s.65
50 50 84 95
kasserer@ripensersamfundet.dk
webmaster@ripensersamfundet.dk
giro 106-6676

Sekretær og adresseefterforskning
Hanne B. Elmelund Garn
22 25 76 29
sekretaer@ripensersamfundet.dk
adresseefterfbrsker@ripensersamfundet.dk
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Prisen for at deltage i middagen er 100 kr. pr. person.
Ledsagere til medlemmer af Ripensersamfundet er meget velkomne.
Tilmelding via hjemmesiden www.ripensersamfundet.dk eller telefonisk
til næstformand Tove Tranberg, tlf. 27 20 78 35
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Fra R ipensersam fundets bestyreise
Ripenserbtadet nediæqqes...
Ripensersamfundets jubitarreception afiyses...
Ripensersamfundet optøses...
Nej - disse overskrifter bryder vi os ikke
om i Ripensersamfundets bestyreise og det
er heiier ikke aktuelt p.t. Men vi mangier i
den grad tiibagemeldinger og input fra jer
iæsere, medlemmer og ikke medlemmer, om
ibreningens udgivelser og aktiviteter lever op
til de forventninger, som I har i dag.
Vi vil med jeres hjælp gerne introducere nye
initiativer og aktiviteter i vores forening.
Det kan være i form af indlæg i Ripenser
bladet, på Facebook, ideer til den årlige
generalforsamling, flere yngre medlemmer
i bestyrelsen til at løfte de mangeartede og
sjove opgaver, i det hele taget fa sat Ripen
sersamfundet længere op på "gamle" elevers
dagsorden.
Samt ikke mindst få flere medlemmer i for
eningen, der bl.a. vil være med til at finan
siere den årlige jubilarreception, der i dag er
Ripensersamfundets flagskib sammen med
Ripenserbladet.
Som det kan læses andet sted i bladet, så har
medlemstallet været jævnt faldende gen
nem de sidste år. I dag er Ripensersamfun
det primært en forening for medlemmer,
der er 40++. Som ansvarlig bestyrelse må vi

spørge os selv, om vi gør det godt nok, er
tilpas fremadskuende og ikke kun forholder
os til tiden, der var? Og ikke mindst-, hvad
der skal til, hvis foreningen på sigt skal og
kan overleve?

Derfor opfordrer vi jer ti):
. at få flere især fra de yngre årgange til at
melde sig ind via årgangens kontaktperson
* at give os tilbagemeldinger på Ripenser
samfundets aktiviteter: Ripenserbladet
(skal bladet f.eks. kun udkomme digi
talt?), nyhedsbrevene, jubilarreceptionen,
Ripensersamfundets Facebook side, mm.
* at sende os forslag til nye aktiviteter
* at stille op til bestyrelsen ved den kom
mende generalforsamling lørdag den 22.
februar 2014 på Katedralskolen i Ribe
Ideer og kommentarer kan sendes til sekretaer@Ripensersamfundet.dk og et sammen
drag vil blive sendt i et kommende nummer
af Ripenserbladet.
.%Z7Z72i' R

G%77?,

SPECtELT TIL ÅRGANG 2013
Nu har I modtaget novemberbladet fra foreningen, og i sommer hk I et brev om foreningen.
Nu har 1 forhåbentligt fået et lille indtryk af, hvad vi står for, og hvad man kan bruge os til.
Studenterfesterne er nu lidt på afstand, og studierne er måske startet.
Ganske naturligt tænker mange af jer på økonomien. Men et medlemskab af Ripenser
samfundet er meget billigt de første 5 år. 75,-/år, og resten af 2013 er stadig gratis.
Ripenserbladet udkommer med tre numre pr. år. Hvis I ved indmeldelsen oplyser jeres
e-mailadresse, vil i modtage foreningens nyhedsbreve.
Gå ind på foreningens hjemmeside www.ripensersamfundet.dk og meld dig ind.
Foreningen har i år eksisteret i 101 år, og hvis den skal fortsætte er vi jo afhængige af
at der er medlemmer. Hvis I melder jer ind senest i december 2013 vil! få tilsendt
foreningens 100 års jubilæumsskrift.
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Foreninqsnyt - november 2013

Ska! R ipensersam fundet vedbiive at væ re en
forening for æ idre?
En frisk medlemsstatistik viser, at hovedpar
ten af medlemmerne er 40+-års jubilarer.
Ripensersamfundet har pr. I. oktober
2013 lavet en lille medlemsstatistik. Den
viser, at foreningen har 1469 medlemmer,
svarende til 23,2 % af det samlede poten
tiale.
Medlemmerne er skævt fordelt på årgan
gene. Således topper medlemsprocenten i
årgangene 1958-62, hvor der i gennemsnit
er 58,3%, der er medlem af foreningen.
Modsat forholder det sig for årgangene

2008-2012, hvor medlemsprocenten kun
er 3,9. Som det fremgår af grafikken er over
halvdelen af medlemmerne fra årgang 1973
og ældre. Skal foreningen ændre profil for
at få de yngre med, eller er der bare ikke
behov for en forening som Ripensersam
fundet længere, hvor de sociale medier helt
har overtaget kommunikationen. De yng
re medlemmer, vi trods alt har, må gerne
komme med synspunkter på, hvad der skal
til, for at foreningen får flere yngre med
lemmer.

[VtecHemsta) i % af mutige, opgjort i 5 års grupper
70,0

Figuren viser at over ba/vde/en a f med/emmerne er fra 7972 e//er f/d/<gere.
Med/emmerne opg/orf på i t/-års inferva//er
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Lauridsens ieqat f)ytter
På generalforsamlingen i år beskæftigede
en del af formandens beretning sig med
Lauridsen legat eller som det korrekt hed
der: "Direktør, cand. pbarm. Niels Peder
Lauridsen og bustru Johanne Margrethe
Lauridsen, f. Rubner-Wissi ngs legat for stu
denter fra Ribe Katedralskole".
Legatets aktiver administreres i henhold
til fundatsen af Sparekassen Bikubens For
valtningsafdeling, som i dag er overgået til
Danske Forvaltning, som er en del af Dan
ske Bank. Afkastet i 2012 var cirka 22.000
kr. og Danske Forvaltning modtager godt
7.000 kr. i forvaltningsafgift, gebyrer og re
vision. For ti år siden var afkastet næsten
dobbelt så stort og administrationsomkost
ningerne noget lavere.
Denne udvikling fandt legatbestyrel
sen, som består af tre medlemmer udpeget
blandt og af Ripensersamfundets bestyrelse,
uheldig. Legatets vigtigste formål må og
skal være at støtte studenter fra Ribe Kate
dralskole - ikke Danske Bank.
Det samme problem bar Ribe Katedral

skole haft med skolens legater, og skolens
legatbestyrelse har med Civilstyrelsens vel
signelse lagt alle skolens legater sammen i
én administration. Dermed kan der udde
les cirka 10.000 kr. mere om året, da admi
nistrationsomkostningerne bliver markant
mindre.
Ripensersamfundets formand har faet
plads i bestyrelsen for det nye sammenlagte
legat, som stadig uddeler legater under op
rindelige navne som "Ambassadør Frode
Schon og hustrus Valborg, født Windfelds
Fond" og "Ripensersamfundets Jubilæums
legat". Bestyrelsen består, udover Ripen
sersamfundets formand, af rektor, skolens
bestyrelsesformand og en repræsentant ud
peget af lærerne.

Leqatsammentæqninq, men
uændrede navne
Bestyrelsen for Lauridsens legat bar i lyset
af skolens legatsammenlægning anmodet
Ribe Katedralskoles legatbestyrelse om at
kunne lægge Lauridsens legat ind i dette »

Bestyrelsen for tauridsens legat underskriver sammen/ægn/ngsdoLumenfef.
fra venstre: Pov/ Dons Christensen, 7ove 7fanberg og Plans Prik Christensen
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sammentagte legat. Det har skotens legatbestyretse i september 2013 godkendt, og de
nødvendige dokumenter btev underskrevet
på Ripensersamfundets bestyretsesmøde
onsdag den 18. september.
Det uhensigtsmæssige i denne sammen
lægning er, at det så ikke længere er 'Ri
pensersamfundets tegat', men fordelene er
åbenlyse: Større legatportioner, legaterne
vil blive uddelt under de oprindelige nav
ne, og Ripensersamfundet har en plads i det
samlede legats bestyrelse.
Lauridsens legat har en særlig klausul i
vedtægterne: Der er fortrinsret for ansøgere
fra Gørding Sogn eller er beslægtede med
en af legatstifterne. Det vil stadig være gæl
dende, idet Lauridsens legat fortsat vil blive
uddelt under eget navn. I det sammenlagte
legat vil Lauridsens legat udgøre 18 pro
cent af den samlede legatformue (på godt
3,9 millioner kr.). 18 procent af det årlige
udbytte vil således blive uddelt som Lau

ridsens legat(er) med de nævnte fortrinsret
tigheder.

Leqatuddelinqer i 2013
I 2013 havde Lauridsens legat fem ansøge
re, hvoraf tre kunne tildeles hver 9.000 kr.
En af ansøgerne var medlem af forenin
gen. I de seneste 10 år har kun godt en
håndfuld af de over 30 ansøgere været med
lem af foreningen. Hvilket heller ikke er et
krav.
/b f/ Dow CArbtowow

Bank
Ribe Afdeling
Telefon 4 5 1 2 2 0 4 0

Gennemsigtigepriser
Viv<l

"""t*

.nd.dr.b.bk'brk.fwk^
t Bank]
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Transtokation oq Jubiiarreception 2013
Dagens forløb
Der var ikke megen tvivl om at transloka
tionen skulle foregå i Domkirken. Det var
ganske vist nogenlunde tørvejr da bestyrel
sen mødte op på skolen kl. 8.30 for at for
berede jubilarreceptionen, men pedellerne
var allerede i fuld gang med at stille op i
Domkirken.
Det lykkedes redaktøren at fa reserveret
nogle pladser oppe ved siden af prædikesto
len så de ældste jubilarer (fra 55 år og op
efter!) kunne se og høre hvad der blev sagt
fra talepulten.

60 års jubilarer sad godt på i. række.

Der var desværre mange, som ikke kunne
høre hvad der blev sagt og fra sideskibene
kunne man næsten ikke se noget, når kir
ken var så fyldt som den var. Vi har nok væ
ret over 1000 mennesker i kirkerummet.
Der blev holdt alle de sædvanlige taler og
jer, der ikke kunne høre ret meget, kan vi
trøste med at de bliver bragt senere i dette
blad.

Der var godt /y/df nedersf i kirken.

For de mange fremmødte jubilarer, som
ikke havde været på skolen siden for fem år
siden, var der tale om en fornyelse. Det var
Kantaten! Fornyelsen kom egentlig allerede
i forbindelse med Ribes 1300 års byjubi
læum i 2010. Men det var første gang den
blev opført i kirkerummet, og det blev den
svingende kantate ikke ringere af. De fem
brødre var der endnu, og de fulgte op på de
senere årtiers traditionen med at tilføje et
par vers til de fem velkendte.
Ripensersamfundets formand kunne ud
dele det nye forøgede dimittend legat med
6000 kr. og han kunne også uddele endnu
et særligt jubilæumslegat på 5000 kr. i an
ledning af Ripensersamfundets stiftelse i
1912.
Der var i år deltagelse af 65 års jubila
rer, som de ældste repræsenterede. Det var
fem studenter fra 1948 og seks realister fra
samme år. Det er imponerende at I, som
alle må være mere end 80 år stadig orker at
møde frem. Der er sket meget med skolen
siden i forlod den i det efterkrigsår, hvor
der trods alt var ved at blive normaliseret på
visse områder.

7re a f de fem brødre.
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Der var godf fy/df / 5a/en.

Jubilarreceptionen var igen i år et tilløbsstykke. Vi skønner at langt Here end 500
har deltaget. Alene de nye studenter ud
gjorde 267! så der var igen travlt ved fadøls
hanerne. Øllet slap op, men de Heste havde
vist fået hvad de havde lyst til. Der var hel
ler ikke mange snitter tilbage, da bestyrel
sen gik i gang med at rydde op.
Jubilarreceptionen er Ripen
sersamfundets hovedaktivitet
og bestyrelsen søger at gøre
alt for at det skal blive en god
oplevelse. Det er blandt andet
et stort arbejde at samle adres
seoplysningerne ind, så hvis vi
skal kunne blive ved i de kom
mende år, er det vigtigt at fa
Here medlemmer fra de yngre
årgange.
I det følgende bringes de
forskellige taler samt billeder
fra dagens begivenheder og
jubilarernes arrangementer
Der var også

det omfang vi i bestyrelsen Hk kendskab til
dem, og derfor kunne komme og fotogra
fere. Nogle hold har selv sendt billeder med
tilhørende navne til redaktøren og det er
meget velkomment.
Bestyrelsen takker for godt samvirke med
skolen og alle deltagere.

mange på førsfesa/en
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R 7948/5a/en.

0/tadene Mes/ tomt.

God sn af med gamme/ /ærer efter 25 år.

/Vye og gam/e studenter om/rr/ng Dom/r/r/ren.

fra retrepf/onen.

7o 65 års y'ub//arer

5 ?988 på førsfesa/en.

Poy/ Dons og /egafmodtagerne.
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A-Mf Åhrrdh/
^zZfZaZZaZ! z y^c/^gM^TZ.

f;7

he^Åt^ania, ztf Myraf z'^a fz'//a<7ztf ha77f fTMMr/o-

Den signede dag indledte franj/o/raf/onen i Domkirken.

Rektors beretning 2013
Translokationen er den fesdige afsiutning
muligheder, den har givet os. Vi holder der
på et skoleår og for studenterne også afslut
foreløbig. Nu bliver fokus i højere grad ind
ningen på 2 elier 3 års uddannelse her. Det
hold og undervisning.
er det vi i fællesskab skal fejre i dag.
Dog med en enkelt undtagelse. Der er
Denne translokation har det særlige træk,
nemlig et andet træk ved denne translo
at det er det højeste antal studenter, skolen
kation, der også er særligt. Det ville med
nogensinde har haft. Så hovedbegivenhe
bedre vejr have været den sidste under de
den er, at Ribe Katedralskole i år dimitterer
gamle lindetræer. Fra på mandag renoverer
267 studenter - nemlig 191 fra gymnasiet
vi skolegården og haven. Vi fælder lindetræ
og 76 fra højere forberedelseseksamen. Til
erne fra 1856. De er jo omtalt i kantaten,
næste år optager vi 168 gymnasieelever i
så også af den grund planter vi nye linde
l.g. og omkring 70 hf-elever i l.hf. Så det
til efteråret. Asfalten erstattes af granit og
går stadig godt - både med antal studenter
brosten og i midten vil kunstneren Laila
og kommende elever og dermed også med
Westergaard udføre et kunstværk i en gra
skolens økonomi. Det har givet og vil sta
nitbelægning. Vi finansierer det alt sammen
dig give et godt grundlag både for de mange
gennem et større statstilskud til skoler med
tilbud, vi kan give eleverne og for de flotte
fredede bygninger og med velvillig støtte
fysiske rammer, vi efterhånden har fået.
fra Ny Carlsbergfbndet.
Og jeg tror, at vi nu har ud
bygget og moderniseret skolen,
så der ikke vil være behov for
flere udvidelser de kommende
år. 5 nye klasselokaler, renove
ring af alle laboratorier i natur
videnskabelige fag, renovering af
den gamle rektorbolig til atelier
i billedkunst, ny idrætshal med
rum til styrketræning, spinning
og bevægelse og så midtpunk
i// havde nu glædet os ti/ af sidde under lindetræerne som
tet i skolen - Salen med alle de
det sidste hold.
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Ribe Katedralskole. Jeg vil derfor også be
Med over 700 elever er der aldrig blevet
nytte lejligheden til at sige tillykke til Jeppe
undervist så meget, været både så mange og
Sehested Jensen og Else Holm Hansen med
så mange nyansatte lærere, blevet skrevet så
pædagogikum.
mange opgaver, rejst så meget og holdt så
Som I kan se af programmet har vi nu
store fester som i dette skoleår.
en opførelse af en ny og af en nyarrangeret
Der har imidlertid også været plads til at
kantate. Uropførelsen fandt sted i 2010 i
udvikle tilbud om støtte til lektier og skrift
anledning af Ribes 1300-års jubilæum.
lige opgaver —i hf i form af studietimer og
Skolens kantate er skrevet af Alex Garff
for begge uddannelser i form af mange lek
og komponeret af Poul Schierbeck i 1945.
tiecafeer. Det vil vi udbygge. Mens vi sam
6 sange har Bo Gunge nu givet et nyt
tidig og så udbygger tilbuddene til dem, der
arrangement og 2 melodier er helt nye og
godt kunne bruge endnu flere faglige ud
med tekst af Bent Mortensen. De kommer
fordringer. Så også til næste år har vi nogle
i anden halvdel.
nye tiltag. Ud over projektet for scienceMen nu til første del under ledelse af sko
talenter der omfatter 8 camps fordelt over
lens musiklærere og netop Bo Gunge.
2 år, sender vi elever til en særlig ordning
- Akademiet for Talentfulde Unge, der
dækker alle faglige områder. Og vi har fort
sat elever med i alle de faglige
konkurrencer, vi kan. Og de
klarer sig godt.
Udvikling af nye tilbud og
den sidste ombygning har også
krævet noget af alle ansatte. Det
vil jeg gerne sige tak for og for
den undervisning og løsning af
mange pædagogiske opgaver,
der nu en gang er grundlaget
for det hele.
Vi også i år haft lærerkandi
dater, der har gennemført den
Kantaten /ød godt / det store rum.
pædagogiske uddannelse ved

i/dndr/ng efter eksamensbevis.

77//ykke med eksamen.
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Rektors trans)okationsta!e 2013
Kan vi tære af Kina?
ÅÆ7*<?

og

Hjertelig ti! tykke med jeres eksamen. Det er
den, vi fejrer i dag sammen med afsætnin
gen af 2 eHer 3 år her med krav og opgaver
og tidsfrister og forhåbentfigt også fornøje
lige timer på studierejser, fælles oplevelser
og f.eks. Heimdal her på skolen. Og der er
grund til at fejre det, I har nået. Uddan
nelse er den faktor, der i størst grad vil være
afgørende for jeres kompetencer, kommen
de videre uddannelse og job, jeres værdier
og holdninger og jeres opfattelse af jer selv.
Meget af jeres identitet formes i de år, I har
gået her. Det er resultat af undervisningen,
jeres samspil med de andre elever og alle de
kontakter, I har faet. Så endnu en gang til
lykke. I er nået langt og er godt på vej.

Rektor fa/fe varmt t;7 studenterne.

Uddannelsen har også været et af de
meget vigtige temaer i den offentlige de
bat. Hvordan skal vi kunne blive ved med
at ligge blandt de 10-15 mest velhavende
lande i verden? Svaret omfatter i hvert fald
uddannelse. Og et af de vigtigste indlæg i
den debat var Danmarks Radios program
9z mod Kina. Vel er det ikke forskning,
men det gav en indsigt i 2 meget forskellige
verdener. Eleverne blev testet i læsning, ma
tematik, engelsk, samarbejde og kreativitet.

Og resultatet blev, at det kun var i engelsk,
at 9z var bedre end kineserne. Forklaringen
kunne være, at dansk ligger tættere på en
gelsk, end kinesisk gør. At vi tabte i læsning
og matematik var vel ud fra PISA undersø
gelser forventet, men at kineserne var bedre
til samarbejde og kreativitet var måske en
overraskelse. Det plejer vi da at sige, at så
danne bløde værdier, er danske elever bedre
til.
Så kunne man spørge: Kan det ikke være
lige meget med sådan en sammenligning ?
Vi er et af verdens lykkeligste folk, Køben
havn er lige blevet ifølge en ny undersøgelse
verdens bedste by at bo i, og Danmark et af
de tryggeste lande at vokse op i. Hvad gør
det, at de andre er måske dygtigere, når vi
er gladere ?
Nej det er ikke lige meget! Vi konkurre
rer om de samme arbejdspladser. En under
søgelse har vist, at i biotekbranchen koster
en dansk medarbejder 90.000 dollars om
året, en østeuropæer 40.000 dollar og en
indisk ph.d. 20.000 dollar. Vi skal kunne
mere eller noget andet, ellers forsvinder ar
bejdspladser og en vigtig del af grundlaget
for velstand.
Det er blevet endnu mere relevant efter
finanskrisen fra 2008. Karsten Dybvad, di
rektør i Dansk Industri skrev for nyligt, at
det kun er naturligligt og menneskeligt at
spørge, hvornår de gode tider kommer til
bage. Men 5 år inde i krisen er det mere re
levant at spørge, om det normale vi kendte
før krisen, nogensinde vender tilbage.
Den økonomiske virkelighed med USA
og Europa i centrum for økonomisk vækst,
dominans og innovation, det vender næppe
tilbage. Hvis vi skal skabe vækst og job, skal
vi skabe mere værdi, hvis vi også skal be
holde vores høje lønniveau.
Hvor var så forskellene i holdninger mel
lem Kina og 9z ? Det var først og fremmest
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troen på, at det at klare sig godt uddannel
sesmæssigt er en væsentlig værdi. Og det
tager tid, og at man vil investere mere tid
hertil. Vi kommer ikke til at ligne Kina,
men vi kan godt lære lidt af, hvor vigtigt
det at klare sig godt, og bruge den tid hertil,
det kræver.

Der b/ev /yffef t/7 rectors fa/e.

Er det så realistisk? Berlingske Tidende
havde en række artikler om jeres generation
—generation Z fornylig. Generationen på
grænsen af voksenlivet — med høje ambi
tioner, et væld af muligheder og en iPhone
i hånden. Idg. forskningschef Marianne
Levinsen fra Center for fremtidsforskning
er det første karakteristiske træk ved jeres
generation, "at I er blevet betragtet som et
unikt menneskemateriale, siden I er blevet
født. Den første generation, der for alvor er
blevet anset for at være individer med in
dividuelle talenter, muligheder og behov".
Og fra starten i børnehaven har pædagoger
arbejdet systematisk med at udvikle jeres
generations kompetencer. Det har endda
været lovpligtigt med læreplaner i daginsti
tutioner omfattende sociale kompetencer,
kulturelle udtryksformer, naturfænomener
og alsidig personlighedsudvikling. Fra 1993
står der i folkeskoleloven, at man skal tage
udgangspunkt i de enkelte elever. Senere er
elevplaner kommet til, og elevers faglige ni
veauer bliver undersøgt i nationale test. Jo

jeres generation har været vant til systema
tisk vurdering.
En anden ungdomsforsker peger på, at
generation Z er præget af at føle et stort
ansvar, og, at de anser det for at være de
res egen opgave at sørge for, at de lykkes og
klarer sig godt. Forventningerne til en selv
kan næsten være skræmmende.
Generation Zs forgængere - generation
Y blev voksne i opgangstider med friværdier på boligmarkedet, højt forbrug og for
ventninger om, at arbejdsgiverne bare stod
klar med ansættelser og ville kæmpe om
dem. Generation Z har oplevet finanskri
sen og set, at det ikke er nogen naturlov, at
de vestlige lande har førertrøjen på.
Marianne Levinsen siger, "at når gene
ration Z kigger på dem, der er lidt ældre
end dem selv, og som har fået at vide, at
hvis de bare gennemfører en uddannelse,
så skulle de nok få et godt arbejde, så ved
de godt, at det ikke er så nemt længere.
Generation Z er meget fokuserede på at få
de rigtige kompetencer, så de kan komme
frem og fa en plads i samfundet. De ved, at
de skal yde noget, hvis de skal opnå noget.
De er måske lidt kedelige, men jeg er sikker
på, at mange af dem vil være knalddygtige,
når de kommer ud på arbejdsmarkedet.",
slutter Marianne Levinsen.
Det med det kedelige, det kender jeg
ikke. Det må stå for Marianne Levinsens
egen regning. Men beskrivelsen af jeres for
ventninger til jer selv giver grundlag for at
være optimist. Så jeg vil ønske jer alt muligt
held i jeres kommende videre uddannelse
og job og håbe, at 1 vil tage udfordringen
fra Kina op og bruge den uddannelse, de
kompetencer og den almendannelse, I har
faet her.
Held og lykke til jer alle.

A/iw/tfT'gHf rector ora&r
& '773 072

t;'/ rAo/ftz
AAo/7%,
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Sof/'e Husfed og S/'mon Rosensfand.

Akre

Atty Aetete,

Bettr —

Så tangt, så godt.
For nu står vi her endetig med huen på
hovedet. Denne dag, der tithører vemoden
iige så meget, som den tithører glæden, var
svær at forestitte sig, dengang vi for hundre
devis af elevtimer siden startede som håbefutde etever her på Ribe Katedratskole. Da
vi ankom, tå skoten i byggerod og tignede
mest af att en krigszone, hvitket ikke btot
skutte vise sig at skabe stor forvirring gen
nem årene, men også at blive en passende
kulisse for de følgende års kamp og fest.
Kamp og fest, som vi både
har gennemlevet og oplevet
sammen.
Og sikke en kamp! Vi har
vist alle siddet med afleve
ringer og tektier tit tangt
ud på natten, hvis ikke hett
tit de tidlige morgentimer,
hvitket bestemt ikke gjorde
morgenlektionerne kortere.
Ej at forglemme de tange
eftermiddagstimer, som på
trods af en god nats søvn
har været en kamp for de
Heste af os. Det hele var til
tider faktisk —ja, ret hårdt.
I denne sammenhæng kan

vi helter ikke komme udenom
vores trofaste følgesvend og
plageånd; nemtig AT, som vel
ikke kræver nærmere uddyb
ning. Nej, vi har skam både
lidt og slidt.
Men vi er her jo endnu, og
for det kan vi takke hinanden.
For nok kan gymnasietiden
til tider være en kamp, men
det er en kamp båret af fæl
lesskabet. Et fællesskab med
mange ansigter, der er vok
set og vokset siden vores tid
som underkuede frøer, og
som har fundet næring ved fester, cafeer,
rejser og andre ølrelaterede sammenhænge.
Det er et fællesskab, som har knyttet ven
skaber for livet, og som har skabt sine helt
egne traditioner og minder: Det være sig et
stambord i Salen, det foretrukne værtshus,
mindeværdige bommerter og måske en lille
romkugle fra bageren i ny og næ. Det er i
kraft af alle disse små og store udtryk for
glæde og overskud, at vi i dag kan stå her
som ranke storke.
Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak
til lærerkollegiet. En Hok elskelige, motive-
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rende og lynende intelligente neurotikere,
som i deres kamp igennem årene for at fylde
vores hoveder med alt fra Ødipus til Ohms
lov har måttet bære over med vores pletvise
uduelighed, ugidelighed og ubehjælpsom
hed. Vi vil gerne indrømme, at I ikke altid
har haft det lige let. Dog vil vi gerne tro,
at I på trods af dette har nydt vores selskab
- det går i hvert fald den anden vej. Også I
har været med til at gøre tiden på skolen til
en rigtig glædelig én af slagsen.
Forude venter så en skræmmende frem
tid fyldt med store og svære valg. Vi skal
nu ud og skabe vores fremtid. Alle sammen
skal vi omfavne den fagre nye verden og se
tilværelsen igennem helt nye øjne. Nogle
bliver måske her i området, andre Rytter til
storbyen og tager kampen op med universi
teter, mens en helt tredje gruppe drager på
opdagelse i de fjerneste afkroge af verden. I
alt det nye, som vi på den ene eller anden
måde skal konfronteres med, må vi huske
på, at fremtiden blot er, hvad vi gør den til,
og at der med de store udfordringer følger
et spændende væld af muligheder. Et væld,
som vores tid her på skolen har rustet os til
at få det bedst mulige ud af, blot vi lytter til
os selv. Glem det, der forventes - det er nu
engang lysten, der driver værket.

Men lad os nu glemme alt om fortidens
kamp og fremtidens udfordringer og fejre
hinanden og vores fællesskab i nuet. I dag
og i nat skal vi føle os som verdensmænd
og -kvinder, om så tømmermændene må
besejre os i morgen. Til slut vil vi citere den
gamle studentersang "Gaudeamus igitur",
for som vi alle ved, så kan kun et fatal af os
synge den, og endnu færre forstå den.
Må skolen leve,
Må lærerne leve,
Må hvilken som helst student leve,
Må hvilken som helst studine leve,
Gid vi altid må leve i Hor!

Sltå/ for det he/e.

-fri so m
fu g te n ...

s-ros

Herreds Sparekasse
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Ma/ene 5che//erup Ho/m.

Fw

a? <afe//fgy
Å^rei/iMÅ/fo/e

Å^r<" iK/ifr rgc rrK<Venrer.'
Det hele startede for to år siden, hvor vi
skulle lære hinanden at kende. Vi havde
hver et håb om, at vi gik 2 fantastiske år i
møde, hvor vi ville skabe fantastiske, unik
ke venskaber på kryds og tværs af klasser,
lære en masse fagligt, men også socialt mel
lem hinanden. Og det vil jeg sige, at vi i høj
grad har gjort!
Ribe Katedralskole har været stedet, hvor
vi har knoklet, festet, støttet hinanden i
svære tider, jublet og faet skabt fantastiske
venskaber.
I starten af det første år stod den på ryste
sammen- sjov i Søgård, hvor fagligheden og
det sociale aspekt blev blandet sammen. På
den måde lærte man hurtigt nye mennesker
at kende, samtidig med at man lærte noget
fagligt.

Ligeså var vores studietur til Berlin helt
unik. Her hk vi hver især nogle gode op
levelser, som vi aldrig vil glemme. Blandt
andet besøgte vi Stasi- fængslet, hvor gåse
huden rejste sig op fra vores arme, da vores
rundviser, som var gammel fange, fortalte
om sine oplevelser i fængslet. Dette gjorde
et stort indtryk på mange af os. Og det
gjorde ikke mindre indtryk på os, da vi be
søgte en KZ-lejr udenfor Berlin og prøvede
at forstille os, hvor forfærdeligt der havde
været under Hitlers tid. På denne måde
havde vi ikke bare snuden nede i bøgerne,
men var under hele turen ude at se, røre og
føle for at prøve at forstå, hvad der skete
dengang. Dette kalder jeg læring i et helt
nyt perspektiv, og det vil vi gerne takke sko
len for at have gjort muligt.
Nu her i dag står vi alle sammen side
om side med verden foran os. Vi er bundet
sammen hver især på grund af alle de super
gode oplevelser, vi har haft sammen, både i
disse vante omgivelser, men også i de uvan
te omgivelser, vi i disse to år har befundet
os i. Her tænker jeg på vores studietur og
på vores Københavner-tur. Som det gamle
ordsprog siger: "ude er godt, men hjemme
er bedst". Vi har fået en masse specielle op
levelser, som vi sent vil glemme, og som vi
vil mindes, når vi nu for alvor træder ud i
livet.
Blandt os her i dag sidder der kommende
lærere, pædagoger, fysioterapeuter, sygeple
jesker og meget andet. Vi skal huske, at det
er nu, vi for alvor skal ud og Unde os selv,
og ikke mindst skal vi huske på, at vi alle
dur til noget her i livet. Måske vil vores
vej videre blive kringlet, gå op ad bakke og
møde megen modvind; men vi skal blive
ved med at kæmpe, som vi har gjort i disse
to år, for så ved jeg, vi alle vil finde en plads
her i verden.
Til slut vil vi takke vores kære rektor Bent
Karsdal for, at have lyttet til vores meninger
og arrangeret specielle "hyggeaftener" for
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Hurra forsko/en.

kun os h f ere for at styrke fællesskabet mel
lem vores 3 klasser. Sidst men ikke mindst
skal der også lyde en kæmpe tak til vores tre
kære lærere: Bjørn Paulsen, Hans Christian
Vester og Benni Johanson for, at I tog os
under jeres trygge vinger, hvor vi altid har
kunnet komme og snakke. I har været som
en fast klippe og har støttet os. Tusind tak!
Der skal også lyde en kæmpemæssig tak til
resten af vores lærere, der har været med til
at få os igennem 2 år. Uden jeres støtte og
opbakning kunne vi ikke have klaret det.
Dernæst synes jeg, vi alle skal tage hin
anden rundt om skuldrene og mærke det
kammeratskab og fællesskab, som er vokset
mellem os i løbet af årene, og som snart skal
splittes. Vi skal huske, at vi for evigt vil være
en del af et fællesskab, og selvom vi hver
især går forskellige veje, skal vi huske, at vi
ikke er længere væk, end et ring på mobi
len. Vi skal huske, at selvom vi slutter et
kapitel i dag, så begynder vi alle sammen et
nyt. Vi ved endnu ikke, hvordan det kom
mer til at gå; men vi kan alle tro og håbe på,
at det kommer til at gå godt.
Nu skal vi spredes for alle vinde og finde
vej videre i livet, og som Piet Hein skrev
i digtet "Du skal plante et træ", så står vi
nu og har sat de første frø, og for evigt vil
vi alle mindes denne dag med glæde og
tårer. Dette minde vil for evigt gemmes i
vore hjerter, og frøet vil begynde at spire og

vokse i alle retninger. Derfor er det vigtigt,
at vi holder fast, selvom vi måske møder
tørke, og udforsker de forskellige retninger,
vores træ vokser i, for på den måde tror og
ved jeg, at vi alle finder den rette gren at
være på.
Der skal herfra lyde et stort "Held og
lykke fremover" til jer alle! Gå nu ud og
lev livet, "Carpe diem", og husk på, at Ribe
Katedralskole-tiden for evigt vil være i vore
hjerter.

Mt* ¿¿rt

Jeg er født / /?/be.
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SKOLENS LEGATER 2013
Ribe Katedralskoles legater består af Am
bassadør Frode Schons Fond og en række
andre legater. Legaterne i Frodes Fond tilde
les efter ansøgning og gives til studerende,
der er godt i gang med deres uddannelse,
og som bar et godt projekt. Der er typisk et
studieophold ved et udenlandsk universitet
eller et praktikophold ved en udenlandsk
institution.
Ribe Katedralskole har netop uddelt 6
portioner å 12.500 kr. hver til studenter fra
skolen. De 6 portioner er gået til:
1. Katrine Møller Hansen, der læser psy
kologi ved Københavns Universitet. Hun
skal til Boston et semester på en samar
bejdsaftale med universitetet der.

De i alt 75-000 kr. går således til at gøre 6
studenters uddannelse mere international.
Det er også til inspiration til ansøgninger
fra jer, når I nu er kommet godt i gang med
studierne.

ØVRIGE LEGATER
Skolen har også en række legater, der er til
uddeling nu. Kriteriet er for alle legaterne
dygtighed samt forhold til kammerater
og skole. Teamlederne og jeg har sammen
fundet en række studenter, der opfylder de
kriterier. Derfor vil jeg bede de studenter,
som jeg nu nævner, komme herop og mod
tage legat, så vi alle får lejlighed til at sige
tillykke.

2. Camilla Holst Thygesen, der også læser
psykologi, men ved Århus Universitet. Hun
har faet en aftale om merit i sin kandidat
uddannelse ved et belgisk universitet.
3. Marianne Høj Lisberg, der læser socio
logi ved Københavns Universitet. Hendes
studieophold bliver ved Sorbonne Univer
sitet i Paris.
4. Johanne Vejrup Nielsen, der får støtte
til et studieophold ved universitetet i York
som led i kandidatuddannelsen i lingvistik,
der foregår ved Århus Universitet.
5. Helene Albinus Søgård, der vil læse
master i bæredygtig udvikling ved Uppsala
Universitet. Hun har inden afsluttet bache
lor i statskundskab ved Københavns Uni
versitet.
6. Ane Storgaard Carlsen, der skal til San
Diego Universitet som led i sit kandidatstu
dium på Roskilde Universitetscenter med
titlen kultur- og sprogmødestudier.

7/7/ykke 5/mon.
Thorsens Legat
Andreas Bock Michelsen, 3x.............2.000
Simon Rosenstand, 3 r .......................2.000
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Greisens Mindelegat
Michael Reincke Vahi, 3v.................1.000
Jens Chr. Petersens Legat
Christina Olesen, 3v..........................1.000
Jubilæums Legatet
Cæcilie Kikkenborg Aggerbeck, 3s .. 1.000
Sydbanks Legat
Camilla Svendsen Matzen, 2o.......... 1.000
Frøs Herreds Sparekasses Legat
Signe Bruun Viuf, 3z..........................2.500
Jyske Banks Legat
Camilla Stender Arzen, 3t..................2.500
Danske Banks Legat
Malene Schellerup Holm, 2p.............1.000
Asger Beier Berndsen, 3 r ................. 1.000
Nordea's Legat
Jacob D algaard,2q........................... 1.000
7re dygt/ge eiet/er hk boggaver.
Brock Iversen og Jens Thue Jensens Legat
Marie Gamborg Lautrup, 3m ..........1.000
Haunstrup Andresens legat,
Ellen Reinckes Legat og
Søløjtnant Grønbæks mindelegat
Martin Hartz Bak, 3y....................... 1.000

Skjern Banks Legat
Mette Skovgaard Underbjerg, 3t....... 1.000
Andelskassen i Gredstedbro
Ida Mandrup Nielsen, 3 m ................. 1.000

Dorc/ter
Åhrrzhz/ on&t h/
rzzzM/MMzh?tr^rzMzZM<7Tho/ Dow CÅwtewew.

Sechers Legat
Kasper Fybn Jacobsen, 3 r ................. 1.000

Vi mødes i

<6 d d d y
Seminafieve] 1 - 6760 Ribe - T!f. 75 42 11 00
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R ipensersam fundets tegatoverræ kketse
ved Translokationen på Ribe Katedraiskote den 28. juni 2013
ved Formanden for Ripensersamfundet Pov) Dons Christensen

Ripensersamfundet vil først og fremmest
bringe foreningens hilsen og lykønskninger
til årets studenter fra gymnasiet og hf.
I over 100 år har Ripensersamfundet været
med til at fastholde båndene mellem skole,
studenter og Ribe. I dag er netværksmu
lighederne og informationsformidlingen
naturligvis helt anderledes med mobiltele
foner, sms, e-mail, hjemmesider, facebook,
twitter og andre sociale medier. Som hfstudent Malene Schellerup Holm sagte i sin
tale her for lidt siden: "Selvom vi går egne
veje, er vi ikke længere væk end et klik på
mobilen"
Men også Ripensersamfundet skaber og hol
der kontakterne mellem årgange og skolen
gennem Ripenserbladet og ikke mindst gen
nem de årlige receptioner, som foreningen
arrangerer på skolen for studenter og jubila
rer umiddelbart efter translokationen.

Pov/ Dons Chr/sfensen.

Det kan godt være, at I studenter ikke de
første år synes, at det er særligt interessant
at deltage i Ripensersamfundets aktiviteter,
men tro mig. Når I bliver 10, 15, 20 osv års
jubilarer, vil I vende tilbage og glædes over
et nostalgisk gensyn med skolen og ikke
mindst med hinanden.
En anden vigtig Ripensersamfunds opgave
er at administrere og uddele legater, som
foreningens medlemmer gennem årene har
testamenteret og doneret til studenter fra
Ribe Katedralskole. Blandt de gode legat
stiftere med rod i Ripensersamfundet kan
nævnes Ejnar Thorsen, Frode Schon, Erik
Hansen og Niels Lauridsen. Samlet er le
gatkapitalerne i dag på over 3kå millioner
kr.
Gennem en årrække har Ripensersamfundet
ved Translokationen uddelt et Dimittend
legat, som efter en gavmild donation sidste
år nu er på 6.000 kr. Og som afslutning på
Ripensersamfundets 100-års jubilæumsår
kan vi også i år supplere de ordinære legater
med et helt specielt
100-års jubilæumsle
gat på 5.000 kr.
Med tildeling af
tre
legatportioner
af Lauridsens legat
tidligere i år uddeler
Ripensersamfundet
således i år i alt lega
ter på 38.000 kr. Vi
håber, at det vil in
spirere andre til også
at bidrage til forenin
gens legater.
Med disse ord vil jeg
vende mig til tilde
lingen af dette års
dimittendlegat
og
100-års jubilæums280

legatet. Indstillingen af legatmodtagerne er
foretaget af skolen, og jeg henholder mig
her til skolens begrundelser:

Dimittendteqatet:
Årets modtager af Ripensersamfundets Di
mittendlegat er en elev, der med sit rolige
og venlige væsen umiddelbart synes ydmyg
og beskeden. Men lad jer ikke narre. Beske
denheden stopper ved enhver form for kon
kurrence. Der er således ikke den idrætsdag
eller faglige konkurrence her på skolen, som
ikke er forsøgt vundet.
Legatmodtageren er særdeles seriøs omkring
alt, der dukker op. Hvad enten det er mate
matik, dansk eller idræt gås der til arbejdet
og de faglige emner med en kampgejst, hvis
lige sjældent ses. Eleven er først tilfreds, når
der er såvel overblik over som styr på alle
detaljer i de pågældende emner.
Samtidig har eleven et stort overskud til
også at gøre noget for sin klasse, for sine
kammerater og for skolen, hvilket gør le
gatmodtageren til en meget vellidt person.
Eleven er altid i godt humør og har en dej
lig form for humor, som vi har nydt godt af
i tre år. Det er gerne sådan, at man har et
smil på læben, når man har været i selskab
med denne elev - også når det drejer sig om
sidste lektion på en lang mandag.
Det er ikke kun fagligheden i skolen, der
interesserer eleven, men også de sociale ar
rangementer. Således har posten som for
mand for skolens festforening Heimdal op
taget eleven meget, og med den sædvanlige
seriøse tilgang er der brugt megen tid på at
gøre hver enkelt Heimdal-fest succesfuld.
Med de naturvidenskabelige fag som stu
dieretningsfag er det blevet til en flot stu
dentereksamen med rigtig mange A'er på
eksamensbeviset, hvilket nok skal imponere
på det universitet i USA, som næste år bli
ver beriget med denne elev.
Modtageren a f Ripensersamfundets D i
mittendlegat på 6.000 kr. er Niels Møller
Gram 3-z.

Myffe med /egafet M'e/s.

100-års Jubilæumslegatet:
Årets modtager er en elev, der gennem sin
tid på Ribe Katedralskole har engageret sig
i meget forskelligt - både indenfor og uden
for undervisningen.
Eleven har f.eks. været aktiv i elevrådet, i
skolens bestyrelse og har via sit engagement
og deltagelse der blandt andet været med
til at vælge møbler til Salen, ligesom hun
sammen med resten af elevrådet med stor
dygtighed har arbejdet for nye møbler til
klasselokalerne.
Hun er gået på med krum hals gennem hele
gymnasieforløbet - og hun tænker også bre
dere end sig selv og den "lille" verden: Hun
var i efteråret med til at organisere Lands
indsamling for Dansk Røde Kors for elever
fra de forskellige skoler i området.
Derudover er hun aktiv i Ungerådet og har
været med til, i samarbejde med elever fra
Handelsskolen, at planlægge og afvikle Un
gefestivalen.
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Fugtigt: spænder hun også vidt: Hun ken
der den moderne danske litteratur, sine
iitterære klassikere og udførte i forbindelse
med sit studieretningsprojekt et grundigt
eksperimenteit arbejde, der sammen med
den Hotte skrifdige formidling førte til en
karakter helt i top.
Modtager a f 100-års Jubifæumsiegat på
5.000 kr. er Sofie Husted Laursen 3x

7/V/ykke med /egafet 5of;'e.

Ti) siut et par ord tii jubiiarerne
Vi er i Ripensersamfundet meget meget gla
de for den store tilslutning, der er til vores
Jubilarreceptioner. De er så at sige forenin
gens flagskib, og det er godt at opleve flere
hundrede nostalgiske glade gensyn i skolens
sal. Og vi er specielt glade for, at skolen frit
stiller lokaler til rådighed for receptionen.
Tak for det.
Det skal dog ingen hemmelighed være, at
det kun er en mindre del af jubilarerne mindre end en fjerdedel - som aktivt støtter
op om foreningen — og dermed receptio
nerne - gennem medlemskab. Vi kan der
for kun opfordre til, at man melder sig ind
i foreningen, hvis man ønsker, at den gode
tradition med jubilararrangementer skal
fortsætte. Der er mulighed for at melde sig
ind senere i dag eller via hjemmesiden.

Til slut: Hjertelig tillykke igen til studenter
ne og hjertelig velkommen til receptionen i
Salen til alle studenter, lærere og jubilarer
her umiddelbart efter translokationen.

HOTEL^pDAGMAR
Hotel Dagmar - Torvet 1 - 6760 Ribe - TIT. 76 42 00 33
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5å /;'df kan

studenter fylde.

Ve!kommen ti! R ipensersam fundets reception
Vi er gi ude for, at så mange er kommet for
at fejre eksamen.
Enten den i år, efter den for mange runde
år siden.
Vi håber, I må få nogle gode timer sam
men her.
Den første jubilarreception var i sangsa
len i 1977 med godt 100 deltagere, men eft^VRurrdgangcn blev bygget, har receptio
nen haft sit naturlige tilholdssted her. Og
specielt efter den seneste ombygning er her
nu plads til alle cirka 500 deltagere. Tak til

skolen for at lægger rammer til denne gode
tradition.
Man kan i øvrigt læse meget mere om Ri
pensersamfundets traditioner og historie i
"Ripensersamfundet i 100 år", som ligger
til gratis borttagning på bordene.
Som jeg sagde i min tale i Domkirken:
Det skal ingen hemmelighed være, at de,t
kun er en mindre del af jubilarerne - godt
en fjerdele! - som aktivt støtter op om for
eningen og dermed receptionerne gennem
medlemskab.
Vi kan derfor kun opfordre til, at man
melder sig ind i foreningen, hvis man øn
sker, at den gode tradition med jubilarar
rangementer skal fortsætte
Der er mulighed for at blive medlem af
Ripensersamfundet allerede i dag.
På bordene ligger sedler til indmelding
nu, men man kan naturligvis også melde
sig ind via hjemmesiden.
Vi håber rigtigt mange vil benytte lejlig
heden til at støtte Ripensersamfundet.
Endnu engang: Velkommen. Og god for
nøjelse.
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BiHeder fra jubüarernes frokostarranqem enter

8 7948, fu Egon Be/er Pedersen, Mane /-/oumø//er Jørgensen, Jens 8. M'e/sen, Æ ger P Jørgensen,
/V/e/sPegnarJensen og Benf Hagendrup Hansen.

P 7948, fv. Jyffa Da/gas faursen, Benf Hagendrup Hansen og frue, /Sgnes Dam/gær (B^oi/), Car/ P/se
Dam/r/'æf BgonBe/'er Pedersen, /V/e/s Pegnar Jensen, /Ssger Jørgensen.
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5 7948 Tv O/af De/gaard, BenoWrs 87:ov-Pefersef) og FsTder Havgaard Rasmussen.

8 7948/5a/en.

8 7948 Tv FsfT!erTVavgaa/'d8a5niu55en, Bendts 8Trov-Pefersen og O/aTDe/gaard. OverTo/; O/avT/nde-

gaard, 8/se fva/d Jensen og /edsager T/78end/7;s, TTe/ga.
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Ripensersamfundet
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^ ?94S^ O/as/Dejgaard Bf/ier Havgaard, O/avi/ndegaard, fhefs/a/d^e/nenogBend/x5^os/-Pefer5en.
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P 7953;5a/en.

P 7953

Jørgen Jørgensen, Hanne 5/monsen (Hansen) og V/ggo !/^/'rnp Pedersen.
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P 7953 Tv ^/ggo M?/rtjp Pedersen, frede Bonnemann og /Sase Tondgaard.

P 7953 Tv Hans M r Pedersen, Ersten fepsen (MaTf/'esen) og/Snna BraagaardTV/e/sen.
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5 795J? fK /Snne Mane Hs/7d, Henf Posenda/, Pefer B/'errum, Preben Pedersen.

5 7953 fK Pbomas <a7/esen, /Ssger BaT:, Benf Hansen, Margrefbe Caspersen, O/e Pa^n Mausen
(s/gu/f), /Snne Mane Hs/7d, Preben Pedersen og Benf Posenda/.
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B 795S fsr Margen f/sfed Hansen, B/arne Barensen, /Snn/
TTnsfensen fGrossmannj, 7rygve Marfb/nsen, Grefbe 0/7gaard /Cragb (7o/iansen), Pa//e Bramm/ng, ^/;'ce Bonnen f/Cofod^, O/as/ 07/gaard,
fn'b B7acb /V/e/sen, Mogens Pefersen, Pbba Fngs/g fPon/sen^, Pd/fb Bedr (Pefersen) og Pe/f P/cbarbf
S/orb (7V;'e/senj.

B 795S;'Ba/en.
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P ?955 fv Hanne Hse Pecdnage/ fvar g/ff med Hard/ Pec/wage/), O/av 0//gaard, B/arne 1 5ørensen,
/S/Zce Bonnen f Kofod), PnK B/adr /V/e/sen, fd/fd Bedr fPefersenf og Mogens Pedersen.

P 7958 fv Grefde f7ragd (0/gaardfodansen), /Snn/5m7ddi Tfnsfensen fGrossmann) og førgen f/síed
Hansen.
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5 7958 Tv /Sgnefe Pømer 7br7d/ Da7)77eppeien og PT/en BrafTand.

5 7958 Tv PrTP OsfenTe/d, ånna Made /Sndersen, S/ägn TVoer Jods. Pou/sen /' baggrunden.

5 7958 Tv Karsten M'e/sen, He/ga Zacbo, Bva Da/sgaard og BodTT Pou/sen.
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5 7958: Sagesfe ræ/dre; M'e/s Mafh/esen, 7orP/7 Dah7 Jeppesen og Rarsten /V/e/sen.
TVæstbagesfe raePhe.' 7o/ianne: Pou/sen, Jørgen Da/sgaard, Pn'7; OsfenTeid, S/dgn TVoer og Chnsfen Povisen.
Me//emsfe ræPTre; 07av P/n7r, 0/e /Sndreasen, F77en 8/*af7and, /Sgnefe Pømec ft/a Da/sgaard, He/ga Zacho og Jenny Gchu/fz.
Porresfe ræPPe. /Snna Marie Andersen, Bod/7 Pou/sen og Gudrun 8r/n/r.

R ?963 / Ba/en. /tnders H/d/er /(aren B/om, /nger^er/c/iau, Mv/ /versen, Jenny Beat:, Bose ¿øbndo/f
Chnsf/na Bfraadf, Mary Madsen og B/rg/f ínndgárd.

B 796B pá ßrorsonsm/nde, Jv /nger Have, Bvend iborø /V/e/sen, Hans Bø/bæ/r.
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B 7963 fv Karen B/om, Bufanne /VørfKon Chr/sf/na Bfraadf, /nge B/errum Benfzen, B/rg/Y Yundgård, F/enr/K /Voer Mary Madfen, VM /wr:en, /nger
7er/cbau, Frede ./atrobfen, F/anf Bø/becK, Bwnd Fborø /V/e/fen, Per t/Veber Bofe FøbndorY Fr/K B/om, Fenny BecK og in d ers F/;'o/er.

5 7969;'5a/en.

5 7969 Tv TO'rsfen BfoFbæF (na^Tre), FT/n tA^ffs, Jørgen Bang og Grefbe Fbbesen, ¿aura FnemarTr, Eva
Fcby'ørr/ng, Per Fr/Ts og S//be7;e Fde/berg.

6 7969 / Dagmare B7å 9foe
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5 7963 f fbbe a7/e næ!/nf)
7. r fra ^ Mar/e Cramers fSørensen), /nge/7se Hagemann fHe/de-^ndersen^, ffanen Mbebe Børdab/ (Bde/berg),Bs/a Munb fScbjørr/'ng).
2. r B//n Waffs fffai/e Pedersen), Greffie Vynne (7off P/ansen), ffaren Page7 (He/de Pefersen), B77a Bennefzen, fens P Peuss Cbnsfensen, /ngeborg Wonsbeb
fS/monsen), donna fosnpe/f (TV/ssen).
3. r / S n n a Margr 3c7im/df (Becb), Per Brøndum Pefersen, førgen Bang, /b TCo/dbæb, Bsbe Mafb/esen og He/ge Hangaard.

ET A !T !!U S

R ?96S fu Car/ B/'rh Pedersen, Byarne G/enfved /Mogensen), Grefhe Børensen Jørgensen), /Snne
P/o//ænder (Schrøder), M/cbae/ /Sndersen, /Snne Mar/e B/becb, tars Cbr/sfensen.

S /96S a på førsfesa/en.
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5 796S a fv 8od<7 ¿/nd, Svend Byerrum og /Sgnefe B/mose.

5 7968 a Tv /-/enr/Tr Scdrøde/; Bod<7 ¿und og /O'rsfen Pedersen.

S 7968 a A/. .Svend Fr/Ts, /We/s He/n og Gund/'/d ¿und.

S 7968 a Tv Bod/7 ¿/nd og MarTanne Besbo.
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5 ?968 b tv Mona fisa Martinussen, Johanne fotie Jespersen, Vita H. BeecP, ttaren Margrefbe
Poggaard, 8/rfbe 7ott, og 8/rfbe fitov Hans Jørgen Jørgensen og f/se Marie Wnd.

8 i 968 b tv Johanne, iCaren Margrethe, Birthe 7otf.
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5 7968 y: Bfående fra vensfre. førn /ngvardsen, Fva Tfrog 77iomsen, Harn Fogf Favn, /V/e/s F/iyssen
8/ddende fra ven^fre.' fKbef/i G. Favn (Fasmuæen,), /Saie Beyer C/ausen, Feder B^øffi.

S 7968 y fv. F/ans Fogf Favn, Fva ffrog Fdomsen, førn /ngvardsen, /V/e/s Fdyssen, f/sbefd G. Favn
(Fasmussen).
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3 7973 a. Bagerst. Merete Me/sen, tone fbbesen, t/s Petersen, TSnne Mar/e Burmø//e-Jensen, Pou/
Br/'J; Madsen, Dons Pn/s, Mans Gunnersen, f/V/nd Becb /V/'e7sen, Hanne Jensen og Sven Bntr Ho/m
forrest.' /C/rsten Hedeage/; Susanne Grann og tene 8/ume Jepsen.

5 7973 b Tv B/'rfbe Jespersen, He7ge Conradsen, Dorte ^abrPaae, Meta Degn Hedegaard, /Snne/z'se
Sørensen, Mette Bo7d/ng, Dor/t Strot/mand, f//en Scbøter Mø77e/; Henn/ M/efb, /Snders Gadegaard
Jensen og Jens Cbnsf/'an Sfaat
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5 7973 x fv. Gunnar Gram, Ma/demar Pdomsen, fig/7 Braagaard, Pau/ B/rcd Mejsen, tars TV/ssen, Peter
PT/u/er Jensen, Martda BTrrydsfrup, Bente Ged/erf P<Kgaard, Pou/ Bøndergaard, t////an Mafd/esen, fn'7r
B7ume Jepsen, Pa7/e Pdomsen og 7rue/s 7fue/sen.

B 7973 y t/ar på Brorsonsm/nde sammen med de øvnge do7d fra 7973.
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De/fagerne fra $ 7973 x bassen var; fan Da//, P/nn Pbsen, fens Hansen, iona Ho/df, Hans (f/r/ct!
/t/e/m/nger førn Madsen, Br//r Mortensen, B/rte Bcti/dfer fan Peter /V/e/sen, Mogens Scti/ufer M/chae/
Bønderop, fens M//adsen. Pra y /r/assen de/fog; /V/e/s Peter R/ndom og /tan'n i;s Hansen.

5 797S x tv Pn'/r, iona, fan D/r/cd, fan Peter f/nn, M/chae/, /V/e/s Peter

5 797S x tv. fens ^ førn, Mogens, fan og fens M.

5 797S x tv tona, fan if/n'cti, B/rfe og fan Peter
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5 ?983 a Tv TTe/ene, /Sneffe og 7Te7/e.

5 7983 a Tv Mber og C/aus.

8 7983 a Tv .Susanne, Sanne, Karen og G/ffe.
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5 7983 b Jeffe Brabrand (c), ¿one Btepbensen, b/anne Høybnsf, Banne Rá'ngman, Ersten Børensen

B 7983 b n¿ Dorfbe Vëifergaard, M'e/s bo/mann, /S7;'ceba7rob5en.

B 7983 b fv. <47/'ce babob^en, b/e/7e ¿.///e^øe, bens Bøberg fp)
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$ 7983 x 7v. /Snnefte (bag /ampen), Kann, ßy'ame, /Ssge/; 07e M.

8 7983 x7i/. <4nne, Dons Kann.

8 7983 X 7v 07e A , 7.ars, Cbar/ofte, /Snnefte, ¿on¿ ß/'ame og 8ø/*en.
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8 7983 y ft/ /fans &'nai; tone, Gur/7 og tyng.

5 7983 y fs/, fette, Grete og tars ffennfr. 7*f], Mette, tyng, Gur/f tone, Hans f/'nar og Rene.

8 7983 y ft/ Grete, tars ffenn'/r og /-/e//e. 7*f), tyng.
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5 7988 Ar. G/ffe S//nd Gørensen, 7<na byFFe, Jesper Gu/dberg Hansen og Hemm/ng G/rosr. 8ag G/ffe,
Ersten Mucbot/ Sønderby og, Gøren He/de.

G 7988 Ar bars Mu//esgaard, Mar/anne Mose, Jan fr/bsen, /Sneffe Hs/rer og bars /V/e/sen.

G 7988 Ar Morfen fb/egaard, Gusanne Gfenserup, Made bouée H/u/A; P/a Br/nF Hansen, Hans Henr/F
/Cragb H/e/sen og bone Aosager Pou/sen.
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5 7983 & 77'na /y/dre, 7bre S/eífedund, fa rs/Sage /¡fnnd^en, Søren Præsfdo/m, Wnn/e ío/^ PaZ/esen,
PZans PaZudan.

S 7993 a fv SfZne Veífergaand ¿aursen, Janne S/<giø Sørsf/ng, SandZia SZrov/SmmZfzdøZZ.

S 7993 a /v Z.Zsa /.auddien, Bdan 7erp S ø rejen , Sf/ne S/eifergaard faursen, Janne S//gsø BørifZng.
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5 7993 a /v 7orben Kruc/iov .Sønderby Pern/'7/e Fog Svendsen, Fanne Øsfergaard Pedersen og F;sa
Faur/dsen.

S 7993 z.

S 2003 Fv Karen iorenzen, F/sbefb B/'rFe/und, Pené Ø/gaard, /Snne Fub7 Madsen, O/e FSndresen, Vod/'fb
Svendsen, Fbomas Ca/7esen, Ponn/'e F/ansen, M'nna Øu/st Fbomas Pødgaard, /4nne F/usfed, CaroFne
Von Domarus, F7e;d7 7V/e/sen, Foo/se C/ir<sf7ansen med /SFse/, D/'ffe Gregersen, Facob 7/e//esen.
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Kort nyt fra Ribe
ved redaktøren
Torvet omkring Domkirken blev i juni
indviet og officielt taget i brug. Mange var
spændte på hvordan det ville komme til
at fungere. Torvet har i al fald været me
get brugt. Der har været mange lune dage
med mange mennesker på pladsen. De
forskellige serveringssteder har gjort deres
erfaringer med vind og sol. Der har været
mange meninger om serveringsbygningen,
der er opsat ud for Hotel Dagmars indgang.
De negative udsagn fra brede kredse i Ribe
med Bykernens Beboerforening i spidsen
har ført til at borgmester Johnny Søtrup nu
har faet tilslutning til at flytte "Ølboden".
Meget tyder på at den vil blive rykket ind
mod hjørnet mellem Dagmar og Porsborg.
Det bliver ikke uden udgifter. Men lad os
nu se om planen overlever kommunevalget.

Ansqar kommer ti) Ribe iqen efter
næsten 1200 år!
Hans Edvard Nørregaard Nielsen har som
en af sine sidste bedrifter som formand for
Ny Carlsberg Fonden udvirket at billed
huggeren Hein Hansen har skabt en statue
af Ansgar. Den skal placeres ved Domkir
ken, og bliver en moderne fortolkning i en
størrelse som statuen af H A Brorson. Ans
gar skal afløse ham, og Brorson bliver angi
veligt flyttet til en placering ved nordsiden
af Borgertårnet.
Over for den kommende Ansgar statue er
planerne om opførelse af en bygning på Lin
degårdsgrunden ved at tage endelig form.
Det bliver en bygning af samme "vægt"
som Arrest bygningen og den kommer til
at udfylde hele rummet mellem Arresten og
Processionsbygningen. Den fredede ruin,
som måske er den ældste teglbygning i Nor-

Hvordan mon ø/boden w/ se u d ; hjørnet?
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7\ann/7;egården som Ansgar v/7 se den.

den, vil blive synlig under den nye bygnings
sydlige halvdel. Bygningen skal hedde Kannikegården efter ruinen, der tolkes som en
del af et Kannike kloster fra 12. årh. Men
burde den ikke hellere hedde Ansgarhuset
eller Ansgargården? Man har jo fundet kir
kegården fra Ansgars rid samme sted under
ruinen!
Hans Edvard Nørregaard Nielsen har også
på anden måde set mulighed for at tilgodese
Ribe inden han forlader sin formandspost.
I Kunstmuseets have er der blevet opstillet
en meget Hot skulptur. Den er udført af
Per Kirkeby og hedder "Figur nr. 1". Den
er udført i 1983 og har siden stået hjemme
hos kunstneren. Hidtil har kun kopier af

den været vist for offentligheden, men nu
er originalen altså kommet til Ribe. Den
er opstillet nær den nye mur, der afgrænser
museumshaven. Muren er jo formgivet af
Per Kirkeby, så det er det helt rigtige sted
skulpturen er havnet.

Kammersluserestauranten
Kammersluserestauranten er endnu engang
i vanskeligheder. Den har over sommeren
haft en ny forpagter, som har søgt at til
trække et publikum for gourmet mad. Der
har egentlig også været rimeligt belagt hen
over sommeren, men alligevel ikke tilstræk
keligt til at give det nødvendige overskud.
Forpagteren har derfor givet op og ejeren
må til at se sig om efter en ny.

Manqe stære
Stærene har været talrige på Ribe-egnen i
det forgangne efterår. Det burde egentlig
også kunne smitte af på Kammerslusen!
Der har været i tusindvis af deltagere på
Vadehavscentrets ture og mange hundrede
har benyttet Ribes overnatningssteder. Det
lange tørre og lune efterår har nok bevirket
at stærene først nu i november-rusk-vej ret
har forladt egnen.

/AP
Ag. nr 7 ved muren.
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F)ere biheder fra jubiiarreceptionen og
studenternes færd ud i byen

5 7953.

5 7988 på førsfesa/en.
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/ frav rundf om Dom/dr/ren.

Adresseændringer indti! 1.11.2013
S.38 Edith J Reske-Nielsen (Stenderup)
Thorsvej 2, 3. 0053
8230 Åbyhøj

R.64 Lisbet Bocher (Nielsen)
Ryesgade 75, st.tv.
2100 København 0

S.42 Doris K. Havemose (^(Tiisen)
Dravedvej 2B, st.35
6240L„gum id.s,er

S.66 Anders Skemt Hjuler
Sonnerupvej 10
2700 Brønshøj

S.9i Susanne ^7ind Kristensen
(Christiansen)
6200 Aabenraa
S.92 Jens Jakob Hartmann
2900 Hellerup

R.46 Soivejg Agerbo (Bojsen)
Kongeåda! 18A, st.,Jedsted
6771 Gredstedbro
R.47 Vera Nielsen (Lausen)
Dyremosevej 2E
4430 Jyderup

Tarrelyk 16
6200 Aabenraa

S-27433 Skurup
Sverige
Langdalsvej 53
8220 Brabrand

S.50 Birgit Bruun (Schiøtt)
Bytoften 65, st. 0050, Hjerting
6710 Esbjerg V

S.77 Henrik Mørk
Thuresensgade 28, 2. mf.
5000 Odense C

R.53 Kirsten Jepsen (Mathiesen)
Jasminparken 75
6760 Ribe

S.77 Lone Skriver Klenø (Skriver)
Poul Hartlings Gade 8, 5.tv.
2300 København S

S.57

S.84 Henriette Quebec
Cedervænget 27, 3.tv.
2830 Virum

Mariagervej 49, 2. 0013
8920 Randers NV

S.95 Trine Skov

S.96
Østergade 5, 2 .0 0 0 5
8000 Arhus C
S.97
Badstuegade A ! st.
6100 Haderslev
S.97
6731 Tjæreborg
S.99
Engdraget 23, 0 . Vedsted
6760 Ribe

S.85 Morten Blicher

S.57
6900 Skjern
S.60 Jan Kaare Brink
Granly 20
6760 Ribe
S.64 E. Jo Ølgaard Michelsen (Johansen)
Egevænget 26
8870 Langå

2300 København S
S.88 Linda Andersen
ViaAdua 15
1-20095 Cusanon Milanino (MI)
S.89 Ulla Hanne Friis Madsen
Gertrud Rasks Vej 119 1.
9210 Aalborg SØ

S.64 Peter Korsgaard
Elstedhøj 11, 1. tv.
8520 Lystrup

^

S.00
184 Kent Avenue, apt. B4l 1
Brooklyn
NY 11249
USA
S.02 Esther \7issels
Stormgade 14, l.th.
6700 Esbjerg
S.04 Joakim Michael Gjørup Eskildsen
Niels Jensens Vej 4, 1. 0003
8000 Århus C
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2200 København N

2400 København NV

Solbakken 20
6630 Rødding

8240 Risskov

Rydevænget 29 3 th
8210 Århus V

Silkeborgvej 28, 2.9
8000 Årnus C

6760 Ribe

8220 Brabrand

6600 Vejen
S.73 Doris Birch Friis
Nørreskov Bakke 29 D
8600 Silkeborg

8250 E g å ^

Døde

Camilla Nielsens Vej 32, 3.tv.
2000 Frederiksberg
5.07 Esben Obeling
Baggesens Allé 4, 2., lejl. 18
6700 Esbjerg

2700 Brønshøj
5.07 Stine Toft Kjer
78M) Skive ^

2.

0405 "

R. 43Poul Erik Rosted
S.
46 Erik Olsen
R.50Ane Marie Skov
R. 52H ans Ebbesen

^

2000 Frederiksberg

S.

53 Bibbi Dokkeda! Petersen (Nielsen)

Nye medlemmer
Ragnhildgade 42, 2.th.
2100 København 0
R.63 Anders Skemt Hjuler
2700 Brønshøj

Mindeord
I august 2013 døde Henrik Brink Clau
sen. Han blev født i Ribe i 1937 og blev
student fra Katedralskolen i 1956. Henrik
blev i 1962 færdig som civilingeniør i kemi,
og havde hele sit arbejdsliv haft sit virke in
den for den danske iskerneforskning. Han
var sammen med sin leder, professor Willi
Dansgaard en af de banebrydende i den
meget betydningsfulde forskning baseret
på de iskerner, man nu gennem mange år
har taget op fra den grønlandske indlandsis.
Han begyndte meget tidligt systematisk at
måle radioaktivitet i de ibrskellige prøver.
Han påviste at 1963 lagene i alle prøver
havde den højeste radioaktivitet. Det blev
referencelag for alle senere tidsbestemmel
ser. Han var også en af de første som målte
syreindhold i iskerneprøverne. På grundlag
af svovlsyreindhold blev det muligt at dan
ne en vulkankalender, der f.eks. gjorde det
muligt at tidsbestemme det store udbrud
på øen Santorini til 1642 f.kr. hvilket er ca.
150 år tidligere end man hidtil havde anta-

Henr;k<207 7 fforresf).

get. Henrik deltog gennem årene i mange
ekspeditioner til Grønland og Antarktis,
og han lagde navn til Clausen gletsjeren i
Vestan tarktis.
Henrik Brink Clausen var gennem årene
flittig deltager i sit holds jubilararrangemen
ter og han var altid imødekommende og in
teresseret i hvad der foregik her i Ribe.
Æret være hans minde.
316

Ribe Jernindustri A/S er
grundtagt i 1848 som et
jernstøberi, der hur
tigt opnåede et solidt
renommé, bt.a. for sine
landskendte støbejerns
ovne.

I 1970'erne opstartede produktionen af ptadejernsradiatorer, hvormed støberiet i Ribe blev nedtagt.

I 2004 btev Hudevad
opkøbt og i 2006/2007
btev Hudevad produk
tionen ftyttet tit Ribe.

HUDEVAD

RiOpane!
DK-6760 Ribe * Ttf.: 7542 0255 + Fax: 7688 2286 * www.rio.dk / www.hudevad.dk
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Ripensersamfundet
er en forening af tidligere elever fra Ribe Katedralskole sanrt for
skolens nuværende og tidligere lærere.
Foreningen arrangerer en reception for årets dimittender og
jubilarer. Den afholdes i forbindelse med translokationen på
Katedralskolen i juni.
Foreningens medlemsblad. Ripenserbladet, udkommer tre gange
pr. år. I januar-nummeret indkaldes der til generalforsamling og
årsmøde, april nummeret indeholder en adresseliste over årets
jubilarer og oktober-nummeret indeholder billeder fra årets
jubilararrangementer.
Det udsendes normalt 2-3 nyhedsbreve til de medlemmer, som
har oplyst deres nrailadresse.
Fhcrfryk af artikler er kun tilladt efter aftale med
redaktionen.
Oplysninger om foreningen kan findes på hjemmesiden:
www.ripensersamfundet.dk samt i gruppen Ripensersamfundet
på Facebook.
Medlemskab og adresseændring tegnes/tneddeles enten ved en
e-mail til: ripensersamfundet@ripensersamfundet.dk, på hjem
mesiden eller ved at kontakte sekretæren.
Reklamationer over ikke modtaget blad meddeles til sekretæren
eller anmeldes via hjemmesiden.

