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Husk
at tilmelding til års- og jubilarfesten
skal være os i hænde
senest mandag den 7. juni 2010

Generalforsamling og jubilarfest afholdes lørdag den 12. juni 2010
på Katedralskolen, Holbækvej, Roskilde.
Kl. 16.00 GENERALFORSAMLING med følgende dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Studie- og uddannelsesafdelingen og Rejselegatet.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Kl. 17.00 JUBILARFEST på skolen:
»Get together«. Velkomstdrink.
Festmiddag og kaffe.
Pris pr. kuvert kr. 400,-. (Beløbet opkræves ved middagen
- bedes ikke sendt i forvejen).
Efter middagen dans og lanciers. Aftal deltagelse med klassekammerater.
For de, der først kommer efter middagen, er entréen kr. 100,-.
Tilmelding af medlemmer til årsfesten senest mandag den 7. juni til
Henrik Sørensen, Humleorevej 20, 4140 Borup, telefon 57 53 35 20,
e-mail: hes-anl@privat.dk, med angivelse af årgang og klasse.
Jubilarer kan tilmelde sig på udsendte kort. Tilmelding kan også ske via
vores hjemmeside www.roskildensersamfundet.dk
Med venlig hilsen og PÅ GENSYN

Forsiden illustrerer skolens spændvidde i 2010. Fra elevernes opsætning i februar 2010 af
Sebastians Skatteøen til den daglige brug af bærbare pc’ere.
RoarsKilde er redigeret af Andreas Sethedal, tlf. 33 25 45 32, e-mail sethedal@teliamail.dk
Layout og produktion: Damsgaard Tryk, Mariager, tlf. 98 54 13 60, e-mail lizzigrue@mail.dk

Bestyrelsen

PS! Roskilde Katedralskoles Biblioteksforening afholder generalforsamling på
skolen kl. 15.00.
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Generalforsamling 2009
Formanden Lise Svenstrups beretning ved
Roskildenser-Samfundets generalforsamling den 13. juni 2009
Roskildenser-Samfundets formål er
ifølge vedtægterne

Vi har i mange år nydt godt af det tilbud, som rektor Claus Niller Nielsen
har givet os, nemlig at vi kan afholde
festen på Katedralskolen. Da rektor
også selv er en aktiv deltager og rådgiver i foreningens øvrige arbejde, skal
der her lyde en stor tak til ham for
hjælp og støtte i det forløbne år. Også
en tak til skolens øvrige personale med
pedel Fathi i spidsen for udførelsen af
en række praktiske opgaver i forbindelse med jubilarfesten, samt til Trine
Svarre Møller på kontoret for at styre
medlemskartoteket og modtage kontingentindbetalinger.

at vedligeholde forbindelsen og styrke
sammenholdet mellem gamle elever
fra RKS
at støtte og hjælpe gennem lån og legater
at fremme, hvad der tjener til gavn for
skolen
Års- og jubilarfesten, der hvert år finder sted i første halvdel af juni, er foreningens største opgave. Allerede om
efteråret starter bestyrelsens medlemmer eftersøgningen af næste års jubilarer, og jeg vil her benytte lejligheden til
at takke Andreas Sethedal, Grete
Præstmark, Flemming Wahrén, Mette
Backman, Steffen Løvkjær og Henrik
Sørensen for deres utrættelige arbejde –
Henrik tillige for at modtage og styre
tilmeldingerne. Jeg vil her bemærke, at
vi til hver en tid er interesserede i at få
henvendelser fra medlemmer, der kan
tænke sig at indgå i bestyrelsen og
udføre et frivilligt stykke arbejde for
deres gamle skole først og fremmest
med adressesøgning.

Trines opgaver overgår fra nu af til
vores nye medlem i bestyrelsen Mette
Backman, og jeg vil benytte denne lejlighed til at rette en varm tak til Trine,
som ikke har ønsket genvalg, for en
mangeårig, trofast indsats i bestyrelsen.
Udgivelsen af vores årsskrift ”Roars
Kilde” er en anden af foreningens store
opgaver. Tak til Andreas Sethedal, som
både indsamler og redigerer stoffet, så
det giver et godt indtryk af både fortid
og nutid og for ajourføring af vores
hjemmeside www.roskildensersamfundet.dk.

I 2008 kom der 335 gamle elever til festen, og årgangene vokser støt. Servering og hjælp denne aften havde pedel
Fahti organiseret således, at elever fra et
par 1.g-klasser arbejdede hårdt hele
aftenen og til gengæld fik et klækkeligt
bidrag til deres rejsekasse.

Roskildenser-Samfundet har en uddannelsesfond, der kan yde favorable lån
og give rejselegater til unge ansøgere. Vi
er glade for hvert år at kunne give nogle
4
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nyudklækkede studenter en håndsrækning, så de kan rejse ud i verden og
samle relevant viden til den uddannelse,
de brænder for og vender hjem for at
starte på. Via en forstærket pr-indsats
fra skolens side til eleverne i 3.g fik vi i
år 10 ansøgninger, og bestyrelsen vedtog derfor at sætte antallet af legater op
til 5, som jeg overrakte ved dimittendfesten til 5 glade og overraskede studenter.

I ”Roars Kilde” i år er der to rejsebreve
- et fra England og et fra Texas - fra
modtagere af sidste års rejselegater, der
takker for vores velkomne tilskud til
deres rejseudgifter og fortæller os om
deres oplevelser og uddannelse, siden
de forlod skolen.
Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen
og skolen for godt samarbejde i året,
der er gået.

Nye kræfter
Roskildenser-Samfundet
Foreningens formål er at vedligeholde
forbindelsen og styrke sammenholdet
mellem gamle elever fra Roskilde Katedralskole.
Vi kan herudover yde studie- og uddannelseslån til medlemmerne og give
rejselegater efter ansøgning fra dimittender.
Vi kan også fremme, hvad der tjener til
ære og gavn for skolen.
Dette har vi så gjort, siden Samfundet
blev stiftet i 1916.
Det vil vi gerne blive ved med.
I det daglige varetager bestyrelsen de
nødvendige opgaver.
Hovedopgaverne er at finde adresser på
årets jubilarer og at formidle vores
medlemsblad Roars Kilde.

vort medlemsblad Roars Kilde og
hjemmeside bedre, er du mere end velkommen. Enten som medlem af bestyrelsen eller som »løsarbejder«.
Vi vil også gerne have hjælp til at gøre
vore års- og jubilarfester endnu mere
attraktive for jubilarerne og vore medlemmer.
Som tillægsgevinst får du mulighed for
at følge dine egne skolekammeraters
videre forløb i tilværelsen og mulighed
for at følge skolen i fremtiden på tæt
hold.

Finder du, at du kan afse tid til det af og
til spændende job at finde adresser på
jubilarerne eller medvirke til at gøre

Vi savner dig!

Ring, skriv eller mail til en fra bestyrelsen, om du er interesseret!
Vi håber, at du har lyst til at prøve kræfter med vores gøremål.

Bestyrelsen
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At være til stede i nuet!
Rektor Claus Niller Nielsens translokationstale den 26. juni 2009
Kære studenter!
Om lidt skal I have jeres studentereksamensbevis - det papir, der endegyldigt
dokumenterer, at I har bestået studentereksamen. Jeres tid som elever på
RKS er - desværre - slut.
Men inden I forlader os helt, er der tid
til at se lidt tilbage på jeres gymnasietid,
til at mindes gode og sjove episoder og
give et par gode råd omkring det, der
følger efter gymnasiet.

I synes, at vi har gode lærere her på
RKS. Det nævner mange af jer, og det
er vi glade for. Men når RKS er et godt
gymnasium, så skyldes det også, at vi
har elever, der er engagerede i skolen og
i hinanden. At I vil hinanden.
Som en elev skriver i kommentaren i
3.g undersøgelsen:
”Der er et fedt sammenhold på skolen,
hvilket giver en fantastisk stemning.
Især sammenholdet internt mellem årgangenes klasser er virkelig godt specielt i 3.g. Det er også fedt, at man af langt
de fleste lærere bliver taget seriøst, på
en helt anden måde, end hvad man før
er blevet, og at man virkelig kan mærke,
at man vokser både fagligt og personligt”.
Citatet viser, at gymnasietiden ikke kun
handler om det faglige. Og det er jo
netop det, der gør gymnasieårene til tre
af de vigtigste i jeres liv. Hvor stor en
rolle det sociale har spillet, kan man
forvisse sig om ved at læse ”Blå Bog”
for årgang 2009. Jeg ved ikke, hvor
offentlig tilgængelig den er for jer forældre, men har I mulighed for at læse
lidt I den, synes jeg, I skal give jer selv
den oplevelse. Med et glimt I øjet vil jeg
sige: Vis den ikke til forældre til kommende elever. De skulle nødigt miste
alle illusioner om deres små pus alt for
tidligt!
Jeg tror, at de fleste vil være enige med
mig i, at I har udviklet jer fantastisk i de
3 år, I har gået her. Det er ikke alene

Jeg bliver altid i godt humør af at træde
ind ad døren på RKS. Derfor kan jeg
med stolthed og oprigtighed sige, at jeg
har verdens bedste job. Og det er en
fornøjelse i forbindelse med ansættelse
af nye lærere at kunne sige, at her på
RKS har vi verdens sødeste elever. Det
kan godt være, at de siger det samme på
de andre gymnasier, men vi har altså de
sødeste. Og så er det en fornøjelse, når
de nye lærere efter et stykke tid kommer tilbage og siger: ”Niller, du havde
ret. Jeg troede ikke rigtig på dig, da du
sagde det, for det skal du jo sige, men
det er rigtigt. De er bare så søde.” Den
ros er hermed givet videre til jer.
Iværksætteren Uffe Elbæk sagde engang: ”En by bliver ikke bedre end
dem, der vælger at bo der.” Det vil jeg
omskrive til: Et gymnasium bliver ikke
bedre end de elever, der vælger at gå der
og de medarbejdere, der vælger at
arbejde der.
Og jeg ved fra årets 3.g undersøgelse, at
6
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Roskilde Katedralskoles skyld. Men jeg
tror, vi har haft en finger med i spillet.
For mig kulminerede det med en særdeles velorganiseret gruppe af klasserepræsentanter, da vi planlagde sidste
skoledag. Der var styr på tingene, og I
gjorde det virkelig flot. Dagen efter at
vi havde holdt vores første møde, lå der
et fikst og færdigt programforslag på
Lectio. Det er sådanne oplevelser, der
bliver hængende hos mig, og som viser,
at I ikke bare har lært en masse fagligt,
men at I i høj grad har udviklet jer som
mennesker.
Når jeg nu taler om sidste skoledag, så
kan jeg ikke lade være med at nævne
fodboldkampen mod lærerne. Lærerne
spillede - to alvorlige skader taget i betragtning - rigtig godt, men - de mødte
bare et bedre hold. Jeg havde fornøjelsen af at være dommer. Jeg må indrømme, at jeg fløjtede af 5 minutter før
tid for at forhindre total ydmygelse. Da
stod det 6-1 til jer.
Jeres årgang har også været kendetegnet
ved rigtig mange aktive elever. Hvis jeg
må fremhæve en enkelt ting, skal det
være morgensamlingerne, der har været
mere velorganiserede end nogensinde.
Også her er der blevet udført et stort
arbejde. Tak for det.
Sjove episoder har der været mange af i
jeres tid på RKS.
En af dem er historien om ”mediefagskufferten, der blev sprængt i luften”.
Der skete kort fortalt det, at en elev
havde lånt noget videoudstyr på skolen.
Det var pakket ned i en fin kuffert, som
man opbevarer den slags udstyr i.
Skæbnen ville, at eleven glemte kufferten i S-toget. Da vi efterlyste kufferten

Rektor Claus Niller Nielsen.

hos politiet, viste det sig, at kufferten
var blevet observeret efterladt i en bus.
Da ingen ville kendes ved kufferten,
havde man tilkaldt forsvarets sprængningseksperter, som havde afspærret et
større villakvarter i Nordsjælland og
havde sprængt kufferten i luften. Det
eneste politiet efterfølgende kunne
konstatere var, at den havde båret
inskriptionen ”RKS”.
Og apropos de sjove historier, så havde
Roskilde Dagblad været på Vigen i juni
2008. Her havde avisens udsendte mødt
en række unge mennesker, der hyggede
sig i solen. Heriblandt flere af jer der nu
sidder her i salen. Dagbladets journalist
skrev bl.a. om mødet med fire unge
mænd, hvis kulør på overkroppen vid7
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nede om, at de havde brugt rigtig
mange timer i det fri på det seneste. Jeg
citerer:
”Et øjeblik!” lyder det grinende fra en
af dem, som svar på efterlysningen af
skolebøgerne, men det viser sig hurtigt
at være en skinmanøvre. Kvartetten er
ikke taget til stranden for at ligge med
næsen i bøgerne…
Hans klassekammerat har overstået den
første af 4 eksaminer. Blandt de resterende er fysikeksamen, som er omfattende…
”Jeg er begyndt lidt, men nogle gange
er man nødt til at gå ud og få noget
luft!” Og formår næsten at lade være
med at grine. Og kammeraterne på
tæppet skraldgriner og oversætter ‘at
være begyndt lidt’ til, at han garanteret
ikke har læst mere end indledningen…
Lidt derfra ligger et par piger. En af
dem er også fra RKS. Hun siger:
… ”jeg skal først op den 17. og 19., men
vi har nogle årsprøver først, og dem går
vi ikke så meget op i. Og man nyder
også at have lidt fri her i starten af læseferien,” siger hun. (Citat slut)
Jeg kan dog tilføje, at det gik godt for
de to elever, der er citeret i artiklen. De
har begge bestået studentereksamen her
et år efter.

Men nogle gange har man måske ikke
den fulde indsigt i årsagen til fraværet.
Resultatet bliver desværre af og til, at
nogen føler sig uretfærdigt behandlet.
Men tro mig, vi har gjort det så godt, vi
kan.
Ind imellem har det dog været en smule
fornøjeligt at læse de forklaringer på
fravær, I skrev i Lectio. En elev skrev:
”Undskyld forsinkelsen - jeg må lære at
bevæge benene lidt hurtigere”
Hos en anden var det lige ved at gå helt
galt:
”Der opstod en mindre brand i min lillesøsters værelse, idet der gik overgang
i en stikkontakt”
Eller en tredje:
”Min hest er blevet solgt, og blev hentet af sin nye ejer kl. 15.30. Blev nødt til
at sige farvel.”
Og endelig:
”Ærlig talt sov over mig. Kom derfor
først til 3. time.”
(Citat slut)
Det var nogle af de mere fantasifulde.
Alt i alt mener jeg dog, at I har passet
jeres skole - ja, det er faktisk min opfattelse, at I har knoklet jer gennem 3.g.
Det er derfor velfortjent, når I nu sidder her med huen på hovedet, klar til at
gå i gang med nye udfordringer.

Som jeg sagde tidligere, så har jeg verdens bedste job. Hvordan kan det være
anderledes, når man til daglig arbejder
med så pragtfulde unge mennesker.
Men der er selvfølgelig enkelte opgaver,
jeg er mindre begejstret for. Særlig opgaven med at uddele sanktioner i tilknytning til fravær.
Man skal forsøge at være retfærdig.

For nu skal I så videre. Mange af jer til
videregående uddannelser. Nogle skal
arbejde, nogle skal ud at rejse, og andre
skal måske på højskole.
Sidste år faldt søgningen til de videregående uddannelser med 15 % på landsplan. Set fra et samfundsmæssigt synspunkt må det ikke ske igen. For få
ansøgere til de videregående uddan8
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nelser betyder, at vi ikke får uddannet
nok til at varetage vitale funktioner i
samfundet. Årsagen til faldet i 2008 var
bl.a., at flere unge fandt midlertidige
jobs på arbejdsmarkedet pga. de gode
konjunkturer og den lave arbejdsløshed. I 2009 ser situationen som bekendt
anderledes ud, og forhåbentlig søger
flere unge i uddannelse. Konkurrencen
om pladserne på de videregående
uddannelser bliver derfor formodentlig
skærpet.
Også set fra jeres personlige synspunkt,
er der mange vigtige grunde til at
komme i gang med en uddannelse. Al
erfaring viser, at det er, mens man er
ung, at det er lettest at få sig en uddannelse. Dels lærer man hurtigere, og dels
er det nemmere at leve for få midler.
Når man først har stiftet familie, kan
det være vanskeligere gå i gang med og
gennemføre en videregående uddannelse.
Det er også vigtigt at huske, at studenter med en adgangsgivende uddannelse,
der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, får multipliceret sit eksamensgennemsnit med 1,08. Lad derfor
være med at vente for længe med at
komme i gang.

som er afhængige af, at der generelt er
et højt uddannelsesniveau i samfundet.
Virksomheder som i høj grad har brug
for medarbejdere med et højt fagligt
såvel som alment uddannelsesniveau,
dvs. personlige kompetencer som ansvarlighed og engagement. Det er
grundlaget for virksomhedernes fremtidige drift. Og i øvrigt for fremtidens
velfærdssamfund.
Uanset om man kan lide det eller ej, så
er det medarbejdere med længere uddannelse, der efterspørges, mens arbejdspladser med et lille vidensindhold
forsvinder fra Danmark. Sådan er udviklingen, og det er på den baggrund, vi
skal vejlede de unge mennesker. Ellers
forringer vi både de unges muligheder
for skabe sig det bedst mulige liv og
mulighederne for at bevare velfærdssamfundet.
Lad mig nævne et enkelt konkret
eksempel. I forbindelse med EU valget
viste en specialeafhandling fra Sydjysk
Universitet, at unge i gymnasiet er dem,
der har størst indsigt i EU.
En sådan viden er vigtig af hensyn til et
velfungerende demokrati og af hensyn
til danske virksomheders eksportmuligheder. Bare for at nævne et enkelt
aspekt. Pointen er, at der i mange jobs
netop stilles krav om indsigt i andre
kulturer, f.eks. i forbindelse med kundekontakt og kendskab til sprog.
Min konklusion er, at almenviden og
almendannelse har stor samfundsmæssig værdi. Sammen med det høje boglige niveau, som I har opnået, er I rigtig
godt klædt på til videre uddannelser.
Lov mig, at I udnytter de muligheder.
Som nævnt kræver samfundsudviklin-

Af og til skal man nok tage det store
spring - og så bygge sine vinger, mens
man hænger i luften.
Dansk Industri meddelte tidligere på
året, at for mange unge efter DI’s opfattelse spilder tiden ved at gå i det almene
gymnasium. Jeg må erkende, at jeg blev
dybt forbløffet over den besked. Det er
en uforståelig udmelding fra en organisation, der er talerør for virksomheder,
9
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gen generelt, at vi bruger længere tid på
uddannelse. Man taler om livslang uddannelse. I det perspektiv er det heldigt,
at den gennemsnitlige levealder er øget.
Noget af den længere levetid kan man
jo så netop passende bruge på mere uddannelse.
Den længere gennemsnitslevealder betyder også, at ungdommen strækker sig
over langt flere år end dengang, konfirmationen markerede starten til voksenlivet. Vi bærer så at sige alle aldre i os.
Man oplever måske ikke selv, at man er
blevet ældre, men så er det godt, at børn
kan minde én om det. F.eks. sagde min
12 årige søn William for nylig til mig:
”Far, du er tæt på pensionatet!” Han
mente selvfølgelig ”pensionen”.

men mangel på passion og engagement
giver rynker i sjælen.” Citat slut.
I har ingen rynker. Til gengæld har I
passion og engagement i overflod. Det
er det, der er så dejligt ved at kende
netop jer.
I tør være til stede i nuet. Og nuet er jo
det eneste, vi har. Hvis man ærgrer sig
over fortiden og bekymrer sig om
fremtiden, så har man jo ikke noget nu.
Man er ikke til stede. Og igen, med
Susse Wolds ord, så er ”den største
gave, man kan give et andet menneske,
kvaliteten af sit eget nærvær.” Citat
slut.
Man skal være åben og være opmærksom på sine omgivelser. Det handler
bl.a. om noget så banalt som at løfte
hovedet og hilse på folk. Om at være til
stede i livet lige nu og sikre bedst mulig
kontakt med mennesker omkring en.
Det gør man ved at være åben og imødekommende overfor de mennesker,
man træffer på sin vej gennem livet.

For 2 uger siden havde vi den årlige
jubilarfest på RKS. Skolen var fyldt
med 10- 25- 40- 50- 60 og 65 års jubilarer. Inden festen gik i gang, stod nogle
af vores elever, der hjalp til og kiggede
på deltagerlisten. Jeg gik forbi og sagde:
”Engang kommer I selv til at stå på den
liste.” De kiggede vantro på mig. Og
jeg var nødt til at minde mig selv om, at
når man er ung, har man svært ved at
forstå, at man også selv bliver ældre.
Men I bliver selvfølgelig ældre i samme
tempo som alle vi andre. Det er spild af
tid at kæmpe imod, så lad vær med at gå
og bekymre jer for meget om det. I forandres hver eneste dag. Tag det som en
af de positive udfordringer, som livet
rummer.

”Natteravnene” - den organisation, der
passer på de unge i nattelivet - havde
inviteret skuespilleren Peter Mygind til
et arrangement her i salen i foråret.
Peter Mygind talte om det at være åben,
åben mod livet og mod hinanden. Hans
pointe var kort fortalt: ”Sig hej, til dem,
du møder.”
”Jeg siger hej hele tiden,” sagde han.
Ikke mindst til sine naboer, som han
har et forrygende forhold til. Det illustrerede han på sin sædvanlige gestikulerende facon med en lille historie. En
søndag efter, at Peter Mygind havde
haft nogle venner på besøg til en fest,
råbte naboen til Peter Mygind over

Skuespilleren Susse Wold skriver i sin
erindringsbog ”Fremkaldt”:
”Alder giver muligvis rynker i ansigtet,
10
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hækken: ”Hej, Peter, en af dine gæster
har kastet op i vores have”. Hvortil
Peter Mygind svarer: ”Undskyld jeg
kommer straks over og tørrer op”. Og
naboen replicerer: ”Nej nej, det er ikke
nødvendigt, min kone er allerede i
gang.”
Jeg ved ikke, om historien er sand, men
den illustrerer jo, at man kan komme
rigtig langt med åbenhed, venlighed og
imødekommenhed.

gang, nu som studenter der er dimitterede fra RKS.
Billederne bliver en del af vores fælles
RKS-historie. Husk, at alle de ting, som
er synlige, kun er midlertidige, mens de
usynlige ting varer evigt.
Jeg indledte min tale med at se tilbage
på jeres gymnasietid. Afslutningsvis vil
jeg se udenfor Roskilde og uden for
Danmark. For mig var en af de vigtigste
begivenheder i de senere år, at USA ved
valget i november fik en sort præsident
Barak Obama. Og lad mig slutte med et
citat fra en af hans mange vigtige taler:

Min datter Josefine blev konfirmeret
sidste efterår. Ved konfirmationen
sagde præsten Poul Kofoed, at “jo
ældre jeg bliver, desto mere rørt bliver
jeg over at sende et hold konfirmander
af sted”.
Jeg har det på samme måde. Sådan en
uge som den, vi lige har været igennem
er årets bedste med festen i aften som
absolut højdepunkt. Det er fantastisk at
opleve jeres glæde sammen med jeres
familie og jeres pårørende. Men det er
også nogle hårde dage, for de markerer
jo afslutningen på tre rigtig gode år.

”To everything there is a time
And now is the time for change
Change NOT to your fears and your
doubts
But to your greatest hopes and aspirations”
Alt har sin tid
Og nu er det tid til forandring
Lad ikke din frygt og tvivl styre forandringerne i dit liv
Men dine drømme, forhåbninger og
målsætninger

For mig er det 251 unge, der ”flytter
hjemmefra”, og det er svært at sige farvel.
I forsvinder, men billederne af jeres
glade ansigter bliver hos os! Billederne
fra gallafesten, musicals, koncerter, fodboldkampen mod lærerne, historien om
kufferten der blev sprængt, studieture,
store og små oplevelser fra dagligdagen,
alt det bliver hos os, også efter at I senere i aften går ud af døren for sidste

Det er mit håb, at I hver især får opfyldt
netop jeres håb og drømme.
Tak for den tid vi har haft jer til låns!
Held og lykke med livet fremover!
Med de ord erklærer jeg studenterårgang 2009 for dimitteret.
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- ha’ tjek på hinanden fremover
Formanden Lise Svenstrups tale til studenterne
efter translokationen den 26. juni 2009
Roskildenser-Samfundet er en forening
for tidligere elever fra alle årgange, der
er dimitteret fra Roskilde Katedralskole. Foreningen har godt 600
medlemmer, og dens formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke
sammenholdet mellem gamle elever. Vi
kan yde studielån, uddele legater samt i
øvrigt prøve at hjælpe skolen i det
omfang, vi kan.
For at kunne opfylde vores formål forsøger 6 bestyrelsesmedlemmer hver
vinter og forår at finde frem til det
kommende års 10-20-25-30-40-5060–65–70-75 års jubilarer. Det er et
vanskeligt job, men heldigvis er der
hvert år hjælp at hente hos de af jubilarerne, der har vedligeholdt forbindelsen
med de gamle klassekammerater.
Roskildenser-Samfundets formand,
Lise Svenstrup.

Her kommer jeg frem til det, jeg gerne
vil bede jer om. Måske er det sidste
gang, I alle er samlet her i aften, så lav
en aftale her og nu om, at I i fremtiden
f.eks. på facebook vil fortælle om jeres
adresseforandringer. I dag tænker I kun
på, at nu er skolen slut, og I skal ud i
verden, men om 10 år, når vi skal prøve
at finde jer til jeres første jubilæum, gør
I jer selv og os i RS en stor tjeneste ved
at have tjek på hinanden.
For 3 uger siden afholdt vi den årlige
jubilarfest her på skolen. 348 tidligere
elever mødte op, og med det samme var
der stor gensynsglæde, når de fandt

frem til de gamle klassekammerater,
som de havde delt ondt og godt med
gennem de 3 vigtigste år af deres ungdom.
Ligegyldig hvad fremtiden vil medføre
for jer af uddannelse, job, familie m.m.,
så prøv at opbygge en tilværelse, hvor I
befinder jer godt og kan lide at være. I,
der forlader skolen her i dag, bliver
brikker i samfundets puslespil på
mange niveauer. Hvis I fungerer godt
der, hvor I er, vil det forøge jeres livs12
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Anne-Mette rejser et halvt år til Burundi som volontør for at arbejde på en
lokal skole i hovedstaden Bujumbura
som lærerassistent/medhjælper - helst i
naturvidenskabelige fag, men også i
engelsk og fransk. Hun ser især frem til
at undervise forældreløse børn på et
børnehjem i nærheden.
Anne-Mette vil til næste sommer
begynde at læse molekylær biomedicin
på Københavns Universitet.

kvalitet til glæde for jer selv og jeres
omgivelser. Fungerer tingene ikke, som
I havde håbet, så prøv at lave om på forholdene. Det betyder uendelig meget,
at I er glade for det liv, I har. Det er
muligt, at I bliver nødt til at kæmpe for
det, men så bliver det så meget mere
værd for jer bagefter.
Vi har i en del år uddelt et par rejselegater her ved dimittendfesten til ansøgere
blandt årets studenter, der har planlagt
at rejse ud i verden for at få forbedret
deres faglige baggrund, inden de vender
hjem for at starte på et studie.
I år har vi fået flere gode ansøgninger,
og vi havde derfor besluttet at fastholde
antallet af legater til 5. Så skete der det
dejlige ved jubilarfesten for nylig, at en
gammel 75-års jubilar, dvs. han må være
ca. 95 år i dag, sendte os en check på
10.000 kr., fordi han havde så mange
gode minder om sin skolegang her på
RKS, som han blev student fra i 1934.
De penge har vi lagt oven i beløbet til
rejselegaterne og kan derfor i år uddele
7 legater.

Tilde planlægger at tage med organisationen Project Abroad til Ghana i 4
mdr. Hun har valgt denne organisation,
fordi den foruden rejseoplevelsen giver
erhvervserfaring inden for jura og menneskerettigheder. Hun skal lave lobbyarbejde for en international NGO og
arbejde sammen med de lokale ansatte
om f.eks. fængselsreformer, politiets
ansvarlighed, kvinders rettigheder og
overvågning af valg. Hun får mulighed
for at opleve sager i retten og skrive
artikler, så hun får et mere internationalt perspektiv på juraen, som hun vil
starte på at læse.

Jeg nævner nu navnene på de 7 heldige,
som jeg vil bede om at komme herop:

Nina vil i første omgang på en Next
Stop-studietur i 3 uger til Syrien og
Libanon gennem Mellemfolkeligt Samvirke for at få indblik i anderledes kulturer og politiske forhold. Dernæst
planlægger Nina senere på året, stadig
gennem Mellemfolkeligt Samvirke, at
tage som frivillig arbejder til Ghana eller Indien i 4 mdr., hvor et højskoleophold på 1 mdr. er inkluderet.
Dette skulle give Nina et godt startgrundlag på studiet i statskundskab til
næste år.

Anne-Mette v. Bornhardt, 3 X
Tilde Hornbak Stigler, 3 W
Charlotte Gress Sørensen, 3 W
Ann Sofie Richardy, 3 D
Nina Hjorth, 3 D
Astrid Villumsen Kristoffersen, 3 i
Stine Presutti Witt, 3 V
13
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Hun glæder sig til at vise børnene det
fantastiske, at man på tværs af kulturer
og sprog kan samles og forstå hinanden
gennem idrætten. Stine tænker på at
blive gymnasielærer med hovedfag i
idræt og kemi som sidefag, da hun har
deltaget i kemi-olympiaden i 3.g og går
ud herfra som naturvidenskabelig student.

Astrid vil gerne 1 år til Paris for at forbedre sine franskkundskaber og få indblik i fransk kultur. Hun har været dernede for at undersøge mulighederne for
at studere, bo og finde arbejde og havde
møde med en ungdomsrådgiver ved
Den Danske Kirke. Med hjælp også fra
sin fransklærer har hun fundet frem til
et passende studie på 4 mdr. på Sorbonne Universitetet, og da Kbh.s Universitet anbefaler ansøgere til franskstudiet at have været bosat i et fransktalende land inden start, vil Astrid således
have forkundskaberne i orden.

Charlotte rejser gennem Folkekirkens
Nødhjælp som volontør til Zambia,
hvor hun skal bo hos to forskellige
lokale familier i løbet af efteråret og
deltage i deres dagligliv, hvorefter hun
selv vil rejse rundt i landet i en måned.
Hun håber at få et indgående kendskab
til afrikanske kunstnere og kultur,
viden om udviklingsarbejde og indblik
i mellemfolkelige relationer og rapportere derom gennem artikler og foredrag. Hun vil gerne bidrage til, at de
zambiske kvinder bliver klar over, at de
kan gøre det samme som hvide kvinder.
Stine vil læse æstetik og kultur i Århus.

Ann Sofie har haft tysk fortsætter på Bniveau her og vil gerne til næste år læse
tysk på CBS med efterfølgende BA i
interkulturelt markedskommunikation.
Derfor vil hun bosætte sig i Berlin i et
halvt år, hvor hun har fået et job og vil
gå på sprogkursus og opleve mangfoldigheden og kulturen i denne storby.
Ved daglig brug af sproget kan hun
udvikle sit tyske sprog inden studiestart.

Vi håber, at disse rejselegater vil hjælpe
jer på vej, og vi vil se frem til et rejsebrev om jeres oplevelser, som vi evt.
kan trykke i vores årsskrift ”Roars
Kilde” til næste år.

Stine rejser i 4 mdr. gennem Mellemfolkeligt Samvirke til Tanzania som
volontør. Hun skal bo hos en lokal
familie og undervise som frivillig på en
skole i idræt, engelsk og naturvidenskabelige fag. Stine har været på idrætsefterskole og haft idræt på B-niveau i
gymnasiet. Hun spiller håndbold og
har været hjælpetræner til gymnastik.

I 7 - og hele resten af årgang 2009 ønsker vi fra den gamle elevforening
hjerteligt til lykke med studentereksamen og held og lykke i fremtiden.
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London Drama School
En tak fra Gry Voss - student 2008
sisk engelsk hus. Vi bor ti studerende
her, hvor af 7 går på London Drama
School. Der bor tre fra Frankrig, to fra
Italien, to fra Mexico, en fra Brasilien,
en fra Holland og mig. Det er spændende at lære folk fra forskellige kulturer at kende, men mest af alt nyder jeg
at lære den engelske kultur at kende.
Selv om England og Danmark i det
store hele minder om hinanden, er der
også mange små forskelle. Jeg nyder
især at være en del af kulturen i
London, følelsen af at være del af noget
meget stort, må være den største forskel
fra Danmark og noget af det, jeg nyder
mest.
London er som en stor maskine bygget
af mennesker fra tusinde forskellige
kulturer og sociale baggrunde, som alle
hjælper med at få maskinen til at køre
rundt. Det er en meget speciel og helt
fantastisk følelse at være en del af det.
På skolen er lidt over halvdelen af de
studerende britisk/engelske og resten
fra forskellige steder i verden. Det er en
meget lille skole sammenlignet med
nogle af de andre dramaskoler her i
London, og det gjorde det meget nemt
at være ny studerende og i et fremmed
land. Vi har alle lært hinanden ekstremt
hurtigt at kende og er blevet meget
tætte. Man får også et meget tæt forhold til lærerne og andre, som arbejder
på skolen. At vi ikke er så mange betyder, at vi får meget opmærksomhed
individuelt, og at vi har nogle meget
intime timer.

Da jeg blev student fra Roskilde
Katedralskole i 2008, modtog jeg et rejselegat fra Roskildenser-Samfundet.
Dette blev starten på min opsparing til
et års ophold i London, hvor jeg ville
studere drama. Jeg var på daværende
tidspunkt ikke blevet optaget på en dramaskole endnu, men heldigvis havde
Roskildenser-Samfundet tillid til, at jeg
ville blive det. Efter tre forskellige auditions i London i foråret 2009 blev jeg
optaget på London Drama School.
Jeg har været i London mange gange
før, og det har altid været en drøm for
mig at bo i London. Men da jeg havde
sagt farvel til min familie i lufthavnen,
havde sat mig i flyveren og var kommet
mig over den værste rejsestress, var det
alligevel en meget mærkelig følelse, der
overmandende mig. Tanken: ”Jeg skal
bo i London!” kørte om og om igen i
mit hoved, og jeg følte mig en smule
panisk.
Heldigvis fik jeg kørt mig selv lidt ned
igen, men jeg kunne stadig ikke slappe
helt af, så jeg kiggede rundt på folk i
flyveren. På sædet skråt over for mig
sad en kvinde og læste en avis. På den
side hun havde slået op på stod der:
”Follow your dreams - you might
regret it if you don't”. Det så jeg, som
et klart tegn på, at jeg var på rette vej,
og endelig slappede jeg helt af.
Jeg har nu været i London og været studerende på London Drama School i
næsten 2 måneder, og jeg er meget glad
for det. Kollegiet, jeg bor på, er et klas15
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Mit skema består af timerne; theatre
sports, voice, acting, singing, acting
workshop, tv-acting, movement, physical theatre og dance. Derudover kommer vi på ture og ser forskellige teaterstykker.
Skoleåret består af tre terminer, hvor vi
arbejder os frem til en ”show case”,
som ligger i slutningen af hver termin.
Til jul skal vi lave en pantomime, hvilket er meget populært i England. For at
komme med i en show case skal man
lave flere forskellige auditions foran
skolens to hovedlærere. Det sidste
show case fungerer som en afslutning.
Her vil der blive inviteret flere forskel-
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lige agenter, som så forhåbentlig vil
vælge én. Skolen forbereder os på en
karriere som skuespiller i London, og
man kan ikke have en karriere her uden
en agent.
For mit vedkommende ved jeg ikke
endnu, om jeg vil blive i London eller
tage tilbage til Danmark. Det vil tiden
vise. Men jeg vil i hvert fald sige tak til
Roskildenser-Samfundet, fordi de hjalp
mig på vej, til hvad jeg er sikker på, vil
blive et fantastisk år i London.
Tak!
Gry Arendse Voss,
student Roskilde Katedralskole 2008

En rejsebeskrivelse
Camilla Paulsen - student 2008 - beretter
I sommeren 2008 blev jeg student fra
Roskilde Katedralskole. Jeg var så heldig at modtage RoskildedenserSamfundets rejselegat på kr. 7.500,-. Min
veninde og jeg havde allerede så småt
planlagt vores tur til Øst-afrika, Indien/Nepal og Thailand. Vi havde store
visioner for vores rejse og håbede lidt
på, at vi skulle 'ud og redde verden'. Vi
havde hørt meget om 'det farlige
Afrika', og vores hoveder blev hele tiden fyldt med fordomme, som vi ville
ud og modbevise. Vi havde oplevelseslyst og udlængsel, og en lille snært af
oprørstrang (min mor synes ikke, at
Afrika var den bedste idé når man 'kun'
er 19 år og verden stadig er stor og farlig) - en fantastisk kombination.

havde igennem dette fået nogle kontakter i Uganda. Så der var håb forude.

Vores forberedelser havde ikke været så
omfattende: vores rejse var tilrettelagt
af rejseselskabet Kilroy, og vi havde
uden held forsøgt at blive engageret i
noget frivilligt arbejde hjemmefra.
Tilsyneladende koster det mange
penge, at 'donere' sin frivillige arbejdskraft. Vi havde hørt, at det bedre kunne
betale sig, at finde noget ’humanity’arbejde, når man først var kommet ud,
så vi satte vores lid til dette. Vi havde i
forvejen lavet en del frivilligt arbejde i
Ungdommens Røde Kors (URK), og
16

Den 23. december 2008 kom, og vi
skulle af sted. Tiden til sidst var gået
meget stærkt, og vi havde ikke ænset
julen særlig meget - der var kun ét mål
og det var afrejsen. ”Hvorfor dog den
23. december?” spurgte mange. Simpelt
svar: det var billigst, og det tæller altså,
når man rejser rundt som backpacker.
Første stop hed Dar Es Salaam, Tanzania. WOW, det var godt nok noget af
17
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en forandring. Vores første tur igennem
byen, fra lufthavnen til vores lille hostel
'Jambo Inn', glemmer jeg aldrig! Det
var ligesom en film. Kæmpe store
bling-bling biler i kontrast til den fattigdom, der ses alle vegne. Masser af
mennesker på gaderne, og mennesker
som hænger ud af bilerne og den allervigtigste ting - de er alle sammen sorte.
Et kulturchok, vil jeg sige.
Mange spurgte os de sidste par dage
inden afrejse: ”Hvad vil i dog i Afrika?
Det kan jo være farligt!” Og vi havde
igen og igen forsvaret vores valg, som i
lang tid havde været vores højeste
ønske. Men i den sidste tid, var en lille
nervøsitet dog begyndt at melde sig:
havde de ret alle de 'voksne', var der
noget om snakken? For de var jo ikke
helt dumme?
Den lille nervøsitet meldte sig nu igen.
Det var lang tid, vi skulle være væk. 5
måneder, og det føltes som endnu længere tid nu, da vi sad i denne taxa, langt,
langt væk fra alt velkendt og hjemligt.
Men det var jo også dette jeg ville - ud
hvor det var farligt, ukendt og udfordrende.
Farligt, ukendt og udfordrende! Det
var lige dét det blev.
Første dag, vi var i Afrika - juleaften blev vi snydt. Vi blev venner med nogen, som åbenbart ikke var vores venner - som man så tit har hørt historier
om. De formåede at lirke alle vores
penge fra os (ca. 1500 d.kr.), og så stod
vi der på en parkeringsplads, vi ikke
kendte, et sted i verden, med et kæmpe
tillidsbrud og hjertet langt nede i skoene. Vi fik en underlig risret til aftensmad, og det var simpelt hen den mest

absurde juleaften nogensinde! Men ved
du hvad? Den oplevelse gjorde, at vi
lærte 'det'. Der var sgu' ikke nogen, der
ku' snyde os mere, det skulle de simpelt
hen ikke have lov til. For en dårlig
oplevelse gør kun én stærkere, så dem
skal der også være plads til. Det er dem,
man lærer allermest af. Man skal ud i
det vilde og ud på kanten for at lære
allermest.
Denne rejse har lært mig så meget om
kulturer, mennesker og om mig selv. Jeg
har haft så mange gode (fantastiske??)
og vilde oplevelser. Jeg har også oplevet
væmmelige ting, men det hører med.
Jeg kan nu sige, at jeg har: Raftet på
Nilen; paraglidet over Himalayabjergene; drevet hen ad Ganges i en lille lokalbåd; drukket te i et indisk hjem; boet
i en lerhytte i Uganda; hørt masaifortællinger en sen aften på savannen i Kenya; været ude på en bustur i Tanzania,
som skulle have varet 12 timer, men
endte med at tage 3 dage; og jeg har
oplevet den thailandske turisme.
Legatet fra RoskildedenserSamfundets
venner var med til at finansiere en guidet tur i 2 uger fra Indien til Nepal.
Vores guide hed Raj. Han var inder og
fantastisk. Han lærte os (og de 10 andre
der var med i gruppen) så meget om
Indien og Nepal, som kun en indfødt
kan. Det var fantastisk! Da vi skulle
rejse ind i Nepal, var der borgerkrig, og
uden ham var vi aldrig kommet over
grænsen (eller det havde i hvert fald
kostet kassen). Han gjorde også, at vi
kunne føle os trygge, da vi endelig
befandt os i Katmandhu. Han lærte os
sære indiske traditioner, oversatte
sprog og viste os ting, som ingen andre.
18
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Red Cross arbejder også meget med
Life Planning Skills (LPS), som går ud
på at forbedre kvaliteten af drikkevandet, udbrede viden om hygiejne og
AIDS/HIV samt uddele moskitonet.
Dette beskæftiger vi os på ingen måde
med i Danmark. Men URC har også
projekter, hvor de prøver at forbedre
forholdene for de unge, hvor de informerer teenagere om sundhed, seksualitet osv. Hvor de styrker deres selvtillid,
og dette kan godt sammenlignes med
det danske URK-arbejde. Endvidere
har begge organisationer de samme organisatoriske udfordringer. På workshoppen snakkede de meget om, at der
var mangel på kommunikation medlemmerne imellem, at der manglede
nogen, der tog det endelige ansvar, at
der var transportproblemer med børnene og at der var uenighed om, hvem
der skulle betale for telefonopkaldene.
Dette er ofte nogle af de samme problemer, vi sidder og bøvler med i vores
URK i Danmark. Jeg havde ikke på
nogen måde forestillet mig, at de ville
have de samme organisatoriske udfordringer. Men sådan bliver man jo klogere,ved at rejse ud.
Som en afsluttende kommentar vil jeg
bare komme med en anbefaling: Rejs
ud! Det er så oplevelsesfyldt og lærerigt, næsten lige meget hvor man tager
hen, tror jeg. Og det er simpelthen fantastisk at få et legat, som bekræfter én i,
at der er andre som gerne vil støtte de
projekter, man har gang i og som godt
kan se det spændende i det, man drømmer om. Det er fedt!

Dette, mener jeg, har ført til en stor
kulturel forståelse.
I disse lande hjælper det virkelig,,hvis
man har en særlig kontakt hos/med en
lokal. For desværre kommer venskabslignende forhold i u-lande tit til at
handle om penge, hvis man altså ikke
har noget andet vigtigere, der binder. På
denne måde havde vi også en kontakt
fra URK i Uganda. Han hed Eria.
Eria er meget engageret i Uganda Red
Cross (URC), og det er så fedt at se én
som ham, som bare vil ændre de dårlige
tilstande, selv om han ikke selv har så
mange midler.
Eria vil være præsident af Uganda, og
det bliver han nok en dag, og så vil jeg
være stolt af at have kendt ham, for han
er et menneske med mange visioner.
Eria tog os selvfølgelig med på en lille
uges workshop, for URC. Uganda og
Danmark har et godt udviklingssamarbejde, og det var derfor en stor ære for
dem at få besøg af os danskere. Vores
arbejde i URK har primært været på
lokal basis, og vi vidste derfor ikke så
meget om det internationale arbejde.
Men jeg var meget overrasket over at
se, at vores arbejde i det moderne samfund i Danmark, alligevel har en del til
fælles med URK's arbejde i et u-land
som Uganda.
Selvfølgelig er der en masse grundlæggende ting, som slet ikke kan sammenlignes. Vi er på to vidt forskellige udviklingsstadier. I Uganda er det meget
essentielt at få bygget/opsat cisterner til
at rense vandet, hvilket er mange år tilbage i vores udviklingsproces. Uganda
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Tanker ved et 40 års
studenterjubilæum

tydelig for mig, og måske gælder den
også fra andre med en baggrund lig
min.

Af Lene Jørgensen

Hvordan viste det sig ?
Jeg har lyst til at dele med jer nogle
eksempler på det, som jeg tænker på.
Det ene eksempel er fra min familie, de
andre er her fra skolen.
Da jeg fra Himmelev Skole blev indstillet til at gå i realen på Roskilde Katedralskole, var mine forældre meget
stolte, men også bange. De var bange
for, at jeg nu begav mig ud på en vej, der
ville komme til at betyde, at jeg trak
mig fra min familie, at jeg ikke længere
ville være dem bekendt.
Jeg forstod ikke dengang, hvad de
snakkede om - det gør jeg nu. Men heldigvis har de ikke fået ret. Vi er en familie med et stærkt familiesammenhold og alle fire søskende har fået en mellemlang videregående uddannelse. Ikke
en akademisk uddannelse, selv om jeg
tror, at vi alle havde evnerne til det.

rene – i hvert fald nogle af de svar, der
hverken handler om de andre eller mig
som de unge mennesker, vi var - og stadig er, men som handler om samfundsmæssige/sociologiske forhold.
Det handler om klasseforskelle. Og det
handler bl.a. om forskellig social, okonomisk og kulturel opvækst og baggrund.

Glædede mig rigtig meget, men var
også fyldt af tvivl …
Allerede da jeg fik den første telefoniske kontakt fra RoskildedenserSamfundet med tjek på, at jeg var den Lene
Jørgensen, vidste jeg, at jeg bare skulle
med, selv om der lå en arbejdsweekend
med undervisning af frivillige i vejen.
Det fik jeg løst.

Og hvad betyder det i dag, kan man
sige? Jo det betyder meget, for det er
stadig svært for unge at tage de spring
på klasserangstigen og at bryde den
uddannelsesmæssige sociale arv, uanset,
hvor gode evner de har, og uanset om
samfundet giver alle mulighed for med
økonomisk støtte at få den uddannelse,
som de ønsker / har forudsætninger for
og kan blive optaget på.

Fem år på Roskilde Katedralskole
Jeg har gået på Roskilde Katedralskole i
5 år - også i 1. og 2. real - og har gået i
klasse med flere i alle 5 år.
Jeg har ikke - og har ikke haft - kontakt
med nogen af mine gymnasiekammerater. Men jeg glædede mig til at møde
dem og se, hvem der ville komme,
hvem jeg kunne kende, og hvad vi sammen kunne finde af erindringer om
vores år her. Jeg kiggede igen og igen på
de gamle gulnede avisudklip med vores
8 klasser og kaldte erindringer frem.
Men undervejs og med større og større
kraft har meldt sig en tvivl, om jeg skulle komme - en tvivl, som jeg kan mærke
fysisk. Jeg har prøvet at finde frem til
min egen forståelse for, hvorfor den
følelse meldte sig så stærkt, nemlig tvivlen om, hvor vidt jeg i virkeligheden
hører til i det fællesskab.

Min far var fodermester på gårde rundt
om på Sjælland, mens jeg voksede op.
Vi flyttede, når han skiftede arbejde, og
tiden omkring Roskilde varede fra jeg
var 10 år. Min mor arbejdede hjemme.
Vi havde et godt liv og en god barndom, men vi var fattige på den kultur,
der handlede om litteratur, film, skuespil, opera, ballet, musik m.v., og vi
havde ikke penge til at se ret meget af
Danmark. Besøg hos familien på Fyn
skete f.eks. to gange i min barndom.
På bl.a. de her områder er klasseforskellen og den kulturelle forskel blevet

Klasse, social og kulturel arv
Jeg tror, at jeg har fundet nogle af sva20

Og når Kildemoes fremhævede det, var
det, fordi han regnede med, at det gjorde alle pigerne - men de havde ikke
skrevet om det.
Jeg husker ikke, om vi - før vi blev studenter - holdt mange fester privat, men
dér var vi også rigtig gode til det. Vi
havde en pragtfuld dag, aften og nat
rundt i et stort område med hestevogn.
Og de efterfølgende fester …
Men undervejs i skoletiden holdt en
klassekammerat en fest for de fleste i
klassen. Men vi var en mindre gruppe,
som ikke var inviteret. Måske var det
tilfældigt, men når vi så på vores baggrund og familiesituation, kunne vi kun
forstå det, som at vi ikke var fine eller
gode nok til at komme med.
Følelsen af at være udenfor uden helt at
have ret til at være med sidder i mig, når
jeg glæder mig til at komme til jubilæet.
Ungdomsoprørets tid
I vores fælles studentertale var vi meget
fokuserede på demokrati og medindflydelse. Det var i ungdomsoprørets tid
med fokus på klasseforskelle, at alle
mennesker er lige, solidaritet med arbejderklassen etc.
Det arbejder jeg med i mit arbejde som
socialrådgiver - at søge at give så lige
muligheder som muligt for meget
udsatte familier og deres børn. Men jeg
har ingen illusioner om, at børn og
unge, der bryder klassegrænserne, også
samtidig kan bryde de kulturelle grænser og for alvor komme til at ”høre til”.
Det kan lade sig gøre at blive mønsterbryder, at bryde den sociale arv, men

Jeg elsker at synge, er ikke specielt god
til det, men var meget glad for vores
musikundervisning. Og dog. Jeg kendte intet til klassisk musik, til opera, til
komponister til - - - Hjemme hørte vi
radio og Giro 413 - det var det, jeg var
god til at synge.
Vores dansklærer, Povl Kildemoes, gav
os en stil, hvor vi skulle skrive om, hvad
vi læste. Han valgte at fremhæve min
stil som den stil, han betragtede som
den mest ærlige. Jeg fortalte om, at jeg
ud over skolebøgerne læste ugeblade og
lægeromaner. Det troede jeg var helt
normalt. Hvad skulle jeg ellers læse?
21
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man skal være forberedt på, at det er
meget op ad bakke.

som ikke fjernede følelsen indeni af
ikke helt at høre til - men jeg er ikke i
tvivl om, at den hører til derinde.
Jeg glæder mig til at møde dem og forhåbentlig endnu flere, når vi har 50 års
studenterjubilæum.
Lene Jørgensen,
årgang 1969, c-klassen

Tak for en varm oplevelse
Jeg deltog i en dejlig og velorganiseret
fest og mødte mange kammerater fra
tiden på Roskilde Katedralskole. Det
blev en meget dejlig og varm oplevelse,

Den første translokation
fra Holbækvej
refereret fra Roskilde Tidende, juni 1969
af Lene Jørgensen - student 1969

Medindflydelse er noget,
der gror i det daglige

medlemmer, som ville vise sagen interesse.

Der blev talt om demokrati ved translokationen på Roskilde Katedralskole i
lørdags, da omkring 900 forældre, pårørende og lærere tog afsked med årets
studenter og realister.
Demokrati i skolen var hovedemnet
både i rektors tale og i den tale, som en
af studenterne, traditionen tro, holdt.

Rektor G. Tolderlund-Hansen udtrykte ængstelse over denne fremgangsmåde. - Man kan tænke sig det tilsvarende
uden for skolen, sagde han. - Vi vælger
et byråd på 20 medlemmer. Det suppeleres med et ikke fastsat antal interesserede borgere og skal så styre byen.
Denne fremgangsmåde ængster mig.
Det er udtryk for særpræget omgang
med begrebet demokrati.

Det har hidtil været sådan på Roskilde
Katedralskole, at den elev, der opnåede
det bedste eksamensresultat, holder
talen ved translokationen, men denne
tradition var forladt i år, i demokratiets
ånd. Taleren blev udvalgt og talen udarbejdet af et udvalg, bestående af en repræsentant fra hver klasse. Dette udvalg fik tilgang af et ikke nærmere antal

Illusoriske beføjelser
Studine Lene Jørgensen talte om elevrådenes beføjelser, som hun kaldte illusoriske. - Bestemmelserne sætter grænsen
for indflydelse ved fag- og timefordelingen og ved de enkelte læreres forhold, sagde hun. Derfor kan elevrådene
22
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kun beskæftige sig med oprettelse af en
frugtbod, regler for rygning i skolen og
få en post i et kunstudvalg. Den væsentligste ting i skolen, fagstrukturen,
har elevrådene inden indflydelse på.
Derfor har, fortsatte Lene Jørgensen,
tonen mellem lærere og elever måske til
tider været lidt bitter på Roskilde
Katedralskole. Men eleverne føler alligevel trang til at sige lærerne tak for det
arbejde, de har udført inden for de
rammer, som er givet dem.
- Vi kunne ønske os, sluttede årets studentertaler, at gymnasierne i endnu
videre omfang vil søge at bringe fagfordelingen på højde med samfundets
krav.

verne, ikke mindst i den aldersgruppe,
som måske snart får politisk valgret, er
medbestemmende.
Det er bare ikke så let at praktisere, som
mange tror.
Medindflydelse er for mig uundværligt,
men jeg er ikke sikker på, at det har
positiv effekt at organisere den for
hårdt. Der sker nemlig det, at i samme
grad man fra elevside rykker frem militant, i samme grad kan vi lærere føle os
foranledige til at grave os ned i en forsvarsstilling. Og den fælles rekognoscering i videnskabens forterræn kan stivne i en ufrugtbar skyttegravskrig.
Når f.eks. gymnasieelever for fuld alvor
bebrejder mig, at jeg virkelig administrerer efter de i vort demokratisk styrede land vedtagne love og regler, siger
jeg til mig selv: ”Jeg har på fornemmelsen, at jeg ikke gider”. Nemlig tage
den kritik alvorligt. Og overhovedet
beskæftige mig med den.

Jeg bliver betænkelig
Rektor G. Tolderlund-Hansens tale til
studenter og realister blev et forsvar for
de tilstande, der hersker i forholdet
mellem elever, elevråd og lærerkollegium, og samtidig en tilkendegivelse af
det synspunkt, at sandt demokrati ikke
altid skabes blot ved at eleverne organiserer sig, men lige så tit ved saglig argumentation.
- Medindflydelse er først og fremmest
noget, der gror i det daglige, sagde rektor. Og begynder man at jonglere med
demokratiets grundprincipper, som det
er gjort ved udarbejdelse af elevtalen,
bliver jeg betænkelig.

For lidt psykologisk forståelse
Og gang på gang møder jeg lærere, der
ligesom jeg tidligere har oplevet et naturligt og frugtbart samarbejdsklima,
men som føler, at luften under den militant organiserede såkaldte demokratisering kan blive ubehagelig kold.
Så snøfter de, og siger, måske med med
lidt andre ord: ”Jeg har på fornemmelsen, at jeg ikke gider.”
Det er ikke nogen særlig rar situation.
Den hænger nok sammen med, at nogle
af dem, der er så ivrige efter at angribe
systemet, har for lidt psykologisk forståelse. De har ikke rigtig på fornemmelsen, hvordan man skal komme igen-

Ikke så let at praktisere
Demokrati i skolen er i sig selv et tiltalende fænomen, for så vidt som det kan
anspore til udfoldelse af aktivitet, fortsatte rektor. Det er helt rimeligt, at ele23
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nem med en sag. De kan virke sure og
utilfredse, irritable, undertiden direkte
nedladende. Ikke befordrende for det
gode klima, som vi alle er interesserede
i på arbejdspladsen.

Idealismen er guddommelig. Men det
har Djævlen også opdaget.
Der er alligevel opvask
Mange af jer har gjort et arbejde, vi kun
kan være anerkendende overfor. En del
af jer har ganske givet gjort for lidt. I vil
sige, at det er os, der ikke har kunnet
interessere jer. Og det er der vel en del
om. Men drømmen om, at alt arbejde
skal være lige interessant og spændende, vil hurtigt forlise, når I kommer ud
i livet. En husmoder kan få en opvaskemaskine. Der vil alligevel være megen
opvask for hende i det daglige. Og det
er der overalt. Også i skolen.

Medbestemmelsesret med hensyn til
undervisningsform kan elever få, hvis
de kan overbevise læreren om, at ændringer er betimelige. Men jeg tror
ikke, det er frugtbart at påtvinge en
lærer en undervisningsform, han ikke
sympatiserer med eller ikke magter.
Hovedparten af jer er gode nok
Nu har jeg i det foregående været temmelig kritisk. Det må ikke være det
eneste, der siges. Tit spørger folk mig:
Hvordan er den moderne ungdom?
Det kan man jo slet ikke svare på sådan
entydigt.
Hovedparten af jer er så sandelig gode
nok. Jeg kunne ønske, at de, der hegler
ned på ungdommen, kendte jer. Det
ville give piben en anden lyd.
Mange af jer er dygtige, modne, målbevidste. Jer sender vi med glæde til videregående studier.
Mange af jer er også store idealister,
dybt interesserede i politik, ikke mindst
den store. Det er godt. Men idealismen
er et tveægget sværd. Idealisme kan vi
ikke undvære, om der skal udrettes
noget stort.
Men idealismens trofaste følgesvend er
intolerancen.

Jeg ser gerne, at der oprettes frie gymnasier. Forhåbentlig kan vi andre lære
af dem. Men det sure slid, den præcise
viden, er ikke at foragte.
Vi har meget at sige mange af jer tak for,
både for gode råd til forbedring og for
godt samarbejde under de vilkår, som
nu har været vore.
I sendes ud som det første hold fra den
nye Roskilde Katedralskole. Jeg ønsker
jer alt muligt godt i fremtiden, og jeg
håber, at de dejlige rammer, der her er
skabt, må blive fyldt af et levende liv,
som i takt i udviklingen må være til
gavn for den ungdom, som skal færdes
her.
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Forandring er et nøgleord
Henning Jensens tale ved jubilarfesten den 13. juni 2009

Og Spanskrøret fik vi tidt og smage.
Det skar i Hjertet og et andet Sted.
Det faar de ikke mer i vore Dage.
At fødes nu, det var der noget ved.
undertrykke et smil, vidner om, at RKS
er en skole, som tilpasser sig samfundet.

Sådan lød sidste vers i digtet ”Hvem at
der var skoledreng” af digteren P. Sørensen Fugholm, som Henning Jensen
(student 1959) indledte sin tale med ved
sidste års jubilarfest.

Niller, du er chef for en virksomhed,
som skal producere unge mennesker,
der kan begå sig i - og være med til at
udvikle - dagens samfund. Det gør man
ikke via kadaverdisciplin, som digtet
vidner om. Det gør man ved at animere
til kreativ og selvstændig tankegang hos
eleverne og samtidig træne dem i at
samarbejde i grupper. Det er det, der er
efterspørges i erhvervslivet og i det
offentlige i dag.
I din translokationstale i 2008 - som jeg
naturligvis også har læst i RoarsKilde sagde du bl.a.:
”I 2020 vil fordoblingstiden på tilgængelig viden være nede på 11 timer. Dvs.
hvis man går tidligt i seng, så risikerer
man at være ”dobbelt så uvidende”, når
man vågner næste morgen. Det siger
noget om de udfordringer, I står overfor.”

Og hvorfor har jeg nu valgt dette digt?
Det har jeg, fordi det fortæller om forandring. Om en stor forandring fra
slutningen af 30-erne, hvor digtet blev
skrevet, frem til min gymnasietid i slutningen af 50-erne. Og at forandring og dermed også tilpasning til samfundet - stadig er et nøgleord på vores
gamle skole, har jeg kunnet konstatere
løbende via 50 års læsning af ”Roars
Kilde”, det flotte og interessante årsskrift fra vores fælles forening RoskildenserSamfundet.
Jeg mindes bl.a., at rektor ”Niller” for
nogle år siden skrev, at han havde haft
en samtale med en elev, som havde lidt
svært ved at møde til tiden. Eleven
havde svaret: ”Niller, en gang imellem
tager det altså lidt længere tid at sove,
end jeg havde regnet med.”

Jeg er ikke sikker på, at alle tilhørerne
til din tale har forstået dybden i disse
ord. Og selv om hverken du eller vi
andre ved, hvordan samfundet vil se ud
om blot 10 år, så er der megen visdom i
udsagnet. Igen er nøgleordet ”foran-

En elev med fantasi til at komme med
en sådan undskyldning, og en rektor,
som sikkert har haft vanskeligt ved at
24
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dring”. Den viden, der erhverves i gymnasiet, og som delvis er dokumenteret
via et eksamensbevis, er kun noget
værd i en meget kort periode. Ofte er
den kun et adgangstegn til det første
studium eller job. I resten af livet er det
personligheden, de forudgående meritter og forandringsvilligheden, der betyder noget. Det er noget, en skole skal
være bevidst om, når undervisningen
tilrettelægges. Det føler jeg er tilfældet
på RKS.

hinanden siden vi skiltes efter studenterfesterne i 1959, og alligevel gik der
ikke to minutter efter at vi mødtes, før
der var gang i snakken, både om nutiden og om fortiden. Og vi har haft en
pragtfuld dag, som kulminerer med den
fest, vi nu er en del af.
Der er allerede udbragt et leve for RKS,
så jeg vil slutte med at ønske vore gamle
skole god vind fremover. I har i hvert
fald en meget inspirerende kaptajn, og
det betyder utrolig meget. Desuden vil
jeg takke bestyrelsen i RoskildenserSamfundet for det store arbejde de
udfører omkring denne årlige fest, samt
for udgivelsen af årsskriftet Roars
Kilde.

I samme translokationstale sagde du:
”Livet skiller jer ikke, selv om I måske
ikke ses i lange perioder. Dem, du oplever og skaber noget sammen med, bliver en del af dit liv.”
Det har mine klassekammerater og jeg
oplevet i dag. Nogle af os har ikke set

TAK, og lad os så sige SKÅL.

På eventyr i Guatemala
Jacob Stevne Sørensen - student 2008 - beretter
Fredag den 27. juni 2008 startede et nyt kapitel i mit liv. Ikke nok med, at jeg
afsluttede gymnasiet, nej, det var også dagen, hvor jeg modtog et rejselegat, der
muliggjorde mine drømme om at rejse til Guatemala. Da jeg den dag sad og skålede i champagne, havde jeg ingen anelse om, hvilke eventyr, det mellemamerikanske
land ville byde mig i løbet af det næste halve år.
Når USA nyser,
bliver Guatemala forkølet
Guatemala har været under fremmed
dominans lige siden conquistadorernes
ankomst i 1523. Først dikterede den
spanske krone, siden rykkedes magten
til tyske og schweiziske kaffeplantage-
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skulle tro, at landet nu havde opnået
reel uafhængighed efter 500 års undertrykkelse, men efter at have gennemrejst landet i et halvt år må jeg sande, at
Guatemala stadig er under kolossal
nordamerikansk indflydelse.
For det første tvinger fattigdom og
arbejdsløshed store dele af befolkningen til at emigrere til giganten i Nord,
hvor man gennem reklamer og soap
operas har en forestilling om at livet er
problemfrit. Jeg mødte ikke en eneste
guatemalteker, der ikke havde mindst
en slægtning eller ven, der havde lagt
familie og hjem bag sig for at søge lykken i The Land of Opportunities, og
det kan derfor ikke komme bag på
nogen, at hjemsendte US-dollars udgør
Guatemalas største indtægtskilde (selv
større end kaffeeksporten!).
Men ikke kun økonomien er under
påvirkning fra USA. Også populærkulturen er dybt inspireret af storebroderen i Nord. Jeg ankom til Guatemala få
dage før Uafhængighedsdagen, som fejredes med overdimensionerede optog i
gaderne fyldt med prom queens,
marchorkestre og candy floss-sælgere.
Ironisk at man fejrer sin uafhængighed

med så meget inspiration fra sin påvirker.
Landets to største fodboldhold er
begge sponseret af Pepsi, fastfoodrestauranter præger bybilledet, og ønsker
man at tage bussen, står man på en kasseret USAsk skolebus, der tjener som
eneste langdistancetransportmiddel.
I disse rammer udspillede mit mellemamerikanske eventyr sig.
Mødet med Mayaerne
Skønt USA øver stor indflydelse på
Guatemala, har landet stadig en ældgammel kultur, der lever i bedste velgående. Denne tanke slog mig, da jeg spiste min allerførste morgenmad i
Guatemala. Den bestod af bønnemos,
røræg, stegte bananer og usaltede små
majspandekager. Denne ret var ikke
påvirket det mindste af udlandet, men
var i stedet gået uændret ned gennem

ejere, før store frugtkompagnier fra
USA overtog herredømmet i det mellemamerikanske land i det 20. århundrede. Efter en række militærdiktaturer
med ledere uddannede i USA og en 36
år lang borgerkrig fik Guatemala endelig frihed og demokrati i 1996. Man
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den ugentlige markedsdag, hvor de tog til en
større by for at handle.
Ellers fik de udelukkende nyheder gennem
radioen – og selvfølgelig
gennem
landsbyens
kvinder, der ivrigt sladrede om alt og alle ved
enhver given lejlighed.
Det var en udfordring
for mig at falde til i det
konservative landsbysamfund, hvor der generelt herskede en fordom
om, at mænd var nogle
drukkenbolte, der åd for
meget og ikke tog sig af hverken hjem
eller børn (hvilket desværre ofte var
sandt). Og så hjalp mit uregerlige lange
hår og skæg heller ikke ligefrem på førstehåndsindtrykket.
Men i stedet for at lade mig slå ud,
besluttede jeg mig for at modbevise
deres fordom og på den måde bidrage
til såvel åbenhed som en kulturel
udveksling af kønsroller. Der blev gjort
store øjne første gang jeg insisterede på
at tage opvasken, og når jeg hjalp
moderen i min familie med at brodere.
Rygterne spredtes med sladdertanterne,
og langsomt begyndte hele landsbyen
at åbne sig op for mig. Som ugerne gik
lærte jeg mere og mere af det lokale
sprog, kakchikel, jeg lærte at hjælpe
med majsene i marken, jeg hjalp til med
at bygge en mur om kirkegården for at
beskytte mod gravrøvere og meget
andet arbejde, hvor jeg fik lov at bruge
min krop, hvilket jo er en sjældenhed
herhjemme i Danmark.

historien fra dengang mayakulturen
blomstrede.
Ifølge mayalegenden blev mennesket
skabt af majs, og majsen spillede derfor
en essentiel rolle i mayakulturen. Den
dag i dag er majsen vital for guatemaltekerne, der bruger den som tilbehør ved
stort set ethvert måltid – hvad enten det
er som pandekager, brød, grød eller
direkte fra kolben.
Dengang som nu er det mayabefolkningen, der dyrker majsen i de
rurale områder, mens de hvide og latinoerne/mestizerne hovedsageligt holder til i byerne. Jeg var så heldig at bo
en måned med en mayafamilie, hvor jeg
fulgte deres dagligdag og lærte deres
kultur at kende.
At træde ind i den lille landsby
Chuiquel var som at træde ind i en
boble. Landsbyboerne talte deres eget
sprog, havde deres egen klædedragt og
levede i deres eget lille samfund. De
havde kun kontakt med omverdenen på
28
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tager dyb afstand fra den gamle naturreligion og kun bekender sig til kristendommen, er deres bedste kur mod
allergiske udslet stadig at gå til kirkegården og tage jord fra de døde, som
man skal smøre på de irriterede
hudområder, mens det er vigtigt, at man
med lukkede øjne fremsiger en meget
særlig lyd og kaster den resterende jord
over venstre skulder.
Også de hellige steder forbliver vigtige
den dag i dag. Som et eksempel er
Laguna de Chicabal – en sø dannet i
krateret af en vulkan. Stedet var meget
helligt for mayaerne, og de få, der stadig følger den gamle tro, mødes dér i
starten af maj for at afholde hellige
ceremonier. I den tid er uvedkommende forment adgang, så jeg er glad for, at
jeg aflagde søen et visit i september.
Som indbygger i et fladt land er jeg ikke
vant til at bestige vulkaner, så jeg var
nødt til at stå tidligt op for at begive
mig ud på dette eventyr. Opstigningen
var hård, og jeg gjorde store øjne, da jeg
så nogle lokale børn overhale mig
legende let skønt de bar et tungt læs
brænde, mens jeg selv uden oppakning
hev efter vejret i den tynde bjergluft og
i mit indre forbandede højder langt
væk.
Da jeg nåede toppen var enhver opgivende mine dog væk. Det var stadig så
tidligt, at skydannelsen ikke var kommet ordentligt i gang, og udsigten var
fantastisk. Ude i det fjerne kunne man
se en anden vulkan – Santa María – der
var gået i et kæmpeudbrud i 1902, der
var så voldsomt, at hele og halve byer
var styrtet sammen. Den daværende
diktator ville imidlertid fremstille lan-

De Dødes Dag
I Danmark er vi vant til tavshed og
sorg, når det gælder vores afdøde. En
helt anden stemning mødte mig en af
mine sidste dage i Chuiquel. Det var d.
2. november – De Dødes Dag.
Hele landsbyen var samlet på kirkegården, hvor folk opfriskede den noget
afskallede maling på familiemedlemmers grave – gerne med ny maling i
pangfarver som turkis og pink, der var
så anderledes fra vores triste grå gravsten, som noget kan være. Friske fyrrenåle blev strøet over gravstederne, alt
imens familierne drak sodavand, spiste
is, hyggesnakkede med naboen eller
hørte nyt sladder fra landsbyens fjernere egne. Børnene havde brugt ugen op
til dagen på at bygge drager, som de nu
lod flyve på himlen – måske for at nå
helt op til de afdøde i Himmerig.
Stemningen var munter. I stedet for at
sørge over de bortgangne, fejrede man
alle de gode stunder, man havde haft
sammen i livet. Men bag glæden og festen lurede også sorgen. Mange familier
havde mistet småbørn, og det var en
meget stærk følelse at se en familie
knæle sørgende ned rundt om en blomsterdækket børnegrav.
De Dødes Dag er et tydeligt eksempel
på, hvordan mayaindianerne har taget
deres egne traditioner med hen i den
katolske tro, som de blev påtvunget af
spanierne, så de gamle skikke ikke
uddøde.
Voldsomme vulkaner
Og De Dødes Dag er ikke det eneste
præg, de gamle skikke har sat på nutidens Guatemala. Skønt mange i dag
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alle pylrede sikkerhedsregler herhjemme, kan man få lov at bestige
vulkanen – MENS den er i
udbrud.
At bestige Pacaya var en helt
anden oplevelse. Her var ingen
frodig tågeskov. Skråningerne var i
stedet dækket af et tykt lag vulkansk aske, som bragte tankerne
hen på et månelandskab. Pludselig
blev stenene under mine fødder
varmere og varmere for hvert
skridt jeg tog. Og ikke uden
grund. Mindre end ti meter forude
løb en flod af glohed lava nedover
klippesiden.
Luk øjnene og forestil dig at have en
røgsøjlespyende vulkan bag dig, en flod
af lava rindende ved din side, og foran
dig et skytæppe, der bliver farvet rødt
og gult af solens sidste stråler. Dér føler
man sig i kontakt med naturen!
Mine to vulkanoplevelser var utroligt
kontrastfyldte. Den ene var fredfyldt
og den anden voldsom. Men dog var
begge meget stærke oplevelser. Som
kosmos og kaos, der supplerer og fuldender hinanden.

det som sikkert og civiliseret, så han
indførte en lov, der gjorde det strafbart
at omtale det pågældende jordskælv og
vulkanudbrud i et desperat forsøg på at
tie det ihjel.
Fra toppen af Chicabal-vulkanen
kunne jeg, når jeg vendte mig, se direkte ned i krateret, hvor den mystiske
tågeskov spredte sine træer nedad og
rakte helt ned til den smukkeste sø dybt
nede. 600 trappetrin førte ned i krateret
og til sidst stod jeg endelig ved
Chicabal-søens hellige bredder og
kunne se hvordan sollyset legede med
den spejlblanke vandoverflade. Man
kunne nærmest fornemme en guddommelig atmosfære blot ved at stå der og
indånde luften, og det var ikke svært at
forstå, at dette sted havde en ganske
særlig betydning for mayaerne.
Guatemala har i alt 33 vulkaner, men
langt de fleste er ikke længere aktive.
Dog er der Volcán Pacaya, og stik imod

En Rejsende Runder af
Det plager mig, at jeg kun med ord kan
beskrive mine oplevelser. Jeg ville
ønske, at jeg også kunne gengive dufte,
lyde, smage, så du bedre kunne leve dig
ind i stemningen. Dog håber jeg, at min
beretning har rørt din nysgerrighed og
smittet dig med rejsefeber. Hvis det er
tilfældet, har jeg kun ét ord tilbage at
sige: REJS!
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Åbent hus på
Domkirkepladsen
For over 40 år siden, den 9. april 1969, startede Roskilde Katedralskole undervisningen i sit nye domicil på Holbækvej. Før havde skolen sit hjemsted
ved Domkirkepladsen i bygninger, der i dag er en del af Roskilde Gymnasium.
Og som del af en større skole er der selvfølgelig sket en ændring i lokalernes anvendelse.
For 42 års jubilarer og opefter vil Roskilde Katedralskole være skolen på
Domkirkepladsen. Med en hovedbygning mod pladsen og to fløje mod
henholdsvis øst og syd. Som en hestesko omkring en skolegård. Domineret
af rektor Boëtius’ lind fra midten af 1920-erne.
Det er bestyrelsens indtryk, at mange jubilarer gerne vil se, hvad der er sket
med de gamle bygninger.
Vi har derfor gennem de senere år fået etableret en mulighed for at kunne
gå rundt i disse bygninger. Og en 40-50 mennesker har hvert år benyttet sig
af tilbudet.
I samarbejde med Roskilde Gymnasiums pedel har vi derfor også i år fået
arrangeret en slags åbent hus i de gamle bygninger på Domkirkepladsen. På
samme dag som jubilarfesten. Vi starter rundgangen kl. 14 ved skolens indgang og fortsætter til ca. kl. 15, idet vi vil tage hensyn til generalforsamlingen på Holbækvej kl. 16. Altså:

Lørdag den 12. juni 2010
kl. 14 til 15
Tilmelding er ikke nødvendig.
Andreas Sethedal
Bestyrelsesmedlem
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75 års jubilarer (årgang 1935)
Realister
Grethe Mikkelsen, f. Andersen, Hovgårdsparken 64, 3060 Espergærde
Ingeniør Edmund E. Benzon, Færøvej 46, 2800 Kgs.Lyngby
Afdelingsgeolog Harald P. Krog, Søndersøvej 41 D, st.-dør 8, 2820 Gentofte
Højskolelærer Gertrud Lassen, f. Hansen
Ribka I.S. Lund, Rådhusvej 3, Engholm, bolig 125, 3450 Allerød
Fru Karen Margr. Müller, f. Petersen, Dronning Sofies Vej 70, 2.-dør 205, 4000 Roskilde
Fru Edith M. Frederiksen, f. Albrechtsen, Klosterengen 112 B, 4000 Roskilde
Helga Agn. Laursen, Betty Nansens Alle 29, 3.tv, 2000 Frederiksberg

70 års jubilarer (årgang 1940)
Nysproglige studenter
Fru Jytte Steen Felding, f. Andersen, Hjorterodsvej 4, 8500 Grenå
Fru Anna-Louise Hansen, f. Henriksen
Redaktør Grethe Sieck, f. Hooge, Hovedvejen 124,1., 2600 Glostrup
Overdyrlæge Hans David Madsen, Pilevej 19, 7600 Struer
Lektor Tucke Tuxen, Algade 18, 9000 Aalborg
Matem.-naturv. studenter
Tandlæge Inger Bakman Christensen, Damstien 3, 2720 Vanløse
Fru Edith Jakobsen, f. Christiansen
Kommandør Hans Erik Hansen, Teglbakken 2, 3.-lejl 3, 8300 Odder
Fru Inger Marie Grevsen, f. Hansen, Egebjergvej 343, 4571 Grevinge
Kirsten Nørregaard, f. Høyer
Overlærer Ellen Ørum Petersen, f. Jensen, Bernadotteparken 35, 4000 Roskilde
Afdelingsingeniør Vagn Kjeldsen, Hørgårdsvej 19, st 12, 8240 Risskov
Kontorchef, cand.jur. Poul H. Larsen, Gl. Strandvej 22, 3050 Humlebæk
Arkitekt Inge Holten Linde, f. Nielsen, Langebjerg 20, 2.tv, 2850 Nærum
Fru Birte Hansen, f. Tuxen, Tinggårdsparken 39, 4030 Tune
Realister
Overlærer Ingrid Elisabeth Hatorp, f. Christensen, Sankt Agnes Vej 2,-hus 50, 4000 Roskilde
Fru Ellen Fog Gehl-Madsen, f. Frederiksen
Forstander Bodil Thume, f. Hoff-Møller, Møllevej 71, 3630 Jægerspris
Disponent Tage Klamer
Mejeribestyrer Ove Mortensen
Læge Bent Nørregaard, Piletoften 19, 2630 Tåstrup
Fru Ellen Mårup, f. Bang, Snerlevej 6, 7500 Holstebro
Repræsentant Hans Alf. Holme, Elsevej 12, 3500 Værløse
Fru Inger Bierring, f. Jensen, Lupinvej 63, 5210 Odense NV
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Fru Käthe Skou Larsen, f. Jensen, Bygaden 40 A, 4040 Jyllinge
Gårdejer Henning Knudsen
Direktør Lars-Stig Bitsch Larsen, Vagtelvej 67, 4.mf, 2000 Frederiksberg
Lokalhistoriker Johannes (Alfred) Pedersen
Lærer Jørgen Petersen

65 års jubilarer (årgang 1945)
Studenter – sproglige
Væverske (Anny) Charlotte Højrup, f. Feilberg, Hjortekærbakken 21, 2800 Kgs Lyngby
Fru Lilian Mørk Andersen, f. Hansen, Fægangen 16, st.tv, 4180 Sorø
Sognepræst Hans Flemming N. Helleskov, Godthåbsvænget 25, 3.th, 2000 Frederiksberg
Cand.psyk. Hanne Andresén, f. Jespersen, Sveasvej 8, 1., 1917 Frederiksberg C
Fru Bente Stolp, f. Kirstein – afgået ved døden
Seminarielærer Helga Bonnis, f. Pinholt, Heimdalsvej 35, 6000 Kolding
Fru Sofie Ramskov Bundgaard, f. Jensen, Nygade 42, 6780 Skærbæk
Lektor Bent Helms Mortensen, Duevej 12, 5.th, 2000 Frederiksberg
Fru Jytte Falling Jensen, f. Nielsen, Kongebakken 26, 2.tv, 4000 Roskilde
Lærer Else Nordborg, f. Nielsen
Fru Inge Svendsen, f. Svenstrup, Bagsværd Hovedgade 144, 2.-lejl. 1, 2880 Bagsværd
Studenter – matematikere
A-klassen
Fru Bodil Helbo Hansen, f. Bjergmark
Civilingeniør Axel Fogh, Vasevej 9, 2840 Holte
Oberst Erik Billeskov Frederiksen, Solhjemsvej 7, lejl. nr. 14, 3370 Melby
Adjunkt Vibeke Fogh, f. Harder, Vasevej 9, 2840 Holte
Forpagter K. Torben Jørgensen
Direktør, cand.jur. Hans Jørgen Madsen
Arkitekt Bent Ole Severin, 585 North Bridge Road 11-06, Singapore 0718 Singapore
B-klassen
Fru Ethel Wales, f. Bech, Hesseløgade 2, 2.tv, 2100 København Ø
Direktør, cand.polit. Palle Fogh, Borgervænget 9 A, 6100 Haderslev
Tandlæge Bente Brink, f. Frandsen, Ingersvej 16, 2920 Charlottenlund
Tandlæge Grethe Wind Liotard. f. Hansen - Frankrig
Fru Karen Gudrun Grønberg, f. Hansen
Korrekturlæser Rigmor Pedersen, f. Hansen
Lærer Else Frydendahl, f. Jensen
Sundhedsplejerske Lilli Myss-Frederiksen, M.A., f. Myss-Hansen, Enighedsvej 14, 5.th,
2920 Charlottenlund
Overlærer Ellen Falster Munthe Christensen, f. Møller, Ved Bellahøj 3 B, 8.th, 2700 Brønshøj
Fru Inge Baden Schønning, f. Nielsen, Ørnebakken 37, 2840 Holte
Fru Ruth Spangsberg, f. Petersen, Pilevænget 16, st.th, 7100 Vejle
Realister
Plejehjemsleder Irpa Brisson
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Kirkegårdsleder Bent Christiansen, Poppelhaven 30, 3070 Snekkersten
Fru Rigmor Hauge, f. Christoffersen, Birkevej 2 L, 8860 Ulstrup
Lærer Ruben L.O. Due, Lærkevej 29, 9690 Fjerritslev
Direktør John Hansen, Lyngby Hovedgade 50 F, 2., 2800 Kgs Lyngby
Overlærer Kirsten Beyerholm Pedersen, f. Johansen, Dyssevej 29, 4000 Roskilde
Stats.translatør Liselotte Kidde-Sørensen, Godthåbsvej 97, 4., 2000 Frederiksberg
Gårdejer Ole Knudsen, Marbjergholmsvej 2, 2640 Hedehusene
Husholdningslærer Margrethe Christiansen, f. Larsen, Krohaven 120, 4140 Borup
Fru Else Gulliksen, f. Olsen, Raveien 40, N-3200 Sandefjord, Norge
Fru Grethe Skytte, f. Pedersen, Åbrinken 169, 2830 Virum
Ekspeditionssekretær Ulla Madsen, f. Rasmussen, Rågevej 16, 2600 Glostrup
Fru Kirsten Wolsgaard, f. Reindahl, Grundtvigsvej 21, 2630 Taastrup
Lillian Larsen, Tuen 17, 4130 Viby Sj
60 års jubilarer (årgang 1950)
Sproglige studenter
Sekretær Enrico Møller Andersen, Ternevej 70, 4000 Roskilde
Kirsten Thurø Nielsson, f. Andreasen – afgået ved døden
Vilhelm Christmas-Møller – afgået ved døden
Ellen L. Dudmish, f. Christiansen – afgået ved døden
Bent G. Dall – afgået ved døden
Bibliotekar Karen C. Tibian, f. Egeberg, Anemonevej 34, Hareskovby, 3500 Værløse
Eksportchef Otto Dilling Hansen, Thorvaldsensvej 52, 4200 Slagelse
Fru Hanne Ibsen-Bjerget, f. Iversen, Ørbækgårdsalle 103, 2., 2970 Hørsholm
Birte Brandt Henriksen, f. Jensen – afgået ved døden
Niels Kroon – afgået ved døden
Fru Inger Spies, f. Lanken, Teglgårdsvej 205 E, 3050 Humlebæk
Overlærer Erling Gerup Nielsen, Skomagergade 25 B, 4000 Roskilde
Elise Engel Jönsson, f. Poulsen – afgået ved døden
Lektor Finn Rørbech, Tyttebærvej 6, 5260 Odense S
Fru Marianne Rørbech, f. Sørensen, Tyttebærvej 6, 5260 Odense S
Holger Waage – afgået ved døden
Matematisk-naturvidenskabelige studenter
Cand.pharm. Lis Knub, f. Andersen, Herthavej 10 B, 2920 Charlottenlund
Sekretær Bente Laursen, f. Christens, Trægården 8, 1.tv, 4000 Roskilde
Bent Wittrup Christensen – afgået ved døden
Otto Dahn – afgået ved døden
Overlæge, dr.med. Vagn Drewes, Skovvænget 4, 7800 Skive
Erhvervskonsulent Asbjørn Hansen, Quartier le Pont 4, F-83570 Correns (Var), Frankrig
Generalløjtnant Mogens Viggo Hansen, Tulstrup Have 24, Tulstrup, 3400 Hillerød
Erling Jørgensen – afgået ved døden
Kaptajn Ole Kristensen, Søskovvej 11, 4180 Sorø
Direktør Niels Lund, Bjerrelide 3, 2920 Charlottenlund
Overlærer Annie Petersen, f. Møller-Christensen, Gammelgårdsvej 17, Stårup,
4500 Nykøbing Sj
John Hjortshøj Nielsen – afgået ved døden
Cand.agro., gårdejer Poul Erik Nørgaard-Pedersen, Dalbyvej 59, 4623 Lille Skensved
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Ergoterapeut Aase Jensen, f. Rischel, Sorgenfrigårdsvej 41, 1.-4, 2800 Kgs Lyngby
Sognepræst Aage Schiøler, Skanderborgvej 40, 2.tv, 8000 Århus C
Universitetslektor, dr.med. Per Sejrsen, Frederiksborgvej 139 A, 4000 Roskilde
Statsaut. revisor Max Klarskov Vilby, Overdrevsvejen 70, 4600 Køge
Fru Birgit Rasmussen, f. Winckelmann, Smedesvinget 9, 3390 Hundested
Realklasse A
Fru Kirsten Egelund Jensen, f. Bergstrøm, Anemonevej 20, 4000 Roskilde
Kirsten Freil, f. Budtz-Olsen – afgået ved døden
Merete Jerg, f. Dahl – afgået ved døden
Fru Anne Birte Thye Jepsen, f. Jensen, Kongebakken 10, 2.th, 4000 Roskilde
Ulrik Riis Johannsen – afgået ved døden
Inspektør Fritz-Erik Jørgensen, Kildevænget 15, 4000 Roskilde
Karl Johan Jørgensen – afgået ved døden
Fuldmægtig Jørgen Løvholm, Højgårdstoften 16, 2630 Taastrup
Direktør Ole Wennemoes, Fjordparken 26, Himmelev, 4000 Roskilde
Journalist, forfatter Ulla Kampmann, f. Mielche, Corso Vittorio Emanuel 26,
I-00040 Nemi, Italien
Fru Merry Ohms, Valkendrupsgyden 129, 5270 Odense N
Tømrer Ib E. Palmvig, 42 Lancaster Crescent, Richmond, Vancouver BC, Canada
Jørgen Reindal – afgået ved døden
Socialrådgiver Hanne Schwartz, Kongebakken 4, 2.th, 4000 Roskilde
Inge Hansen, f. Skou – afgået ved døden
Realklasse B
Kirsten Obdrup, f. Andersen – afgået ved døden
Lars Verner Andersen, Tjørnely 7, 2680 Solrød Strand
Luftfartskonsulent Erik A. Bolvinkel, Poppelhøj 21, 2900 Hellerup
Assistent Elsebeth Rasmussen, f. Bødker, Hillerødholms Allé 121, 3400 Hillerød
Bente S. Petersen, f. Dileng – afgået ved døden
Lærer Erik Steen Fejerskov, Kongebakken 36, st.tv, 4000 Roskilde
Overlærer Merete Bech Nielsen, f. Hankert, Ahornvænget 1, 5690 Tommerup
Fru Inger Petersen, f. Hansen, Abildgårdsvej 12, st.th, 2830 Virum
Fru Judith Holmberg, f. Helms, Englerupvej 122 B, Sigersted, 4100 Ringsted
Salgschef Palle Lindhardt Henriksen, Østerhøj Bygade 88, 2750 Ballerup
Fru Lilian Brønnum Olsen, f. Jensen, Eget Bo 40, 4000 Roskilde
Driftsleder C. Keld Jørgensen, Sværdagervej 15, 4040 Jyllinge
Birger Kristensen – afgået ved døden
Forretningsbestyrer Jørn Mathiesen, Flemager 7, 2600 Glostrup
Ejvind F. Nielsen – afgået ved døden
Hans Jørgen Schnack Nielsen, Mannerupvej 27, Osted, 4320 Lejre
Kontorassistent Grethe Skårup, f. Ougaard, Nygårdsvej 30 A, 2750 Ballerup
Fru Grethe Kaas Bundgaard, f. Petersen, Malkehaven 8, 4330 Hvalsø
Sekretær Tora Schou, Nordre Jernbanevej 3 A, 2.tv, 3400 Hillerød
Revisor Kjeld Schultz-Nielsen
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50 års jubilarer (årgang 1960)
Sproglige studenter
A-klassen
Bente Sønderskov Jacobsen, f. Andersen – afgået ved døden
Bibliotekar Gunhild Bechmann Dickow, f. Axelsen, Ottesvej 16, 4180 Sorø
Bente Flensborg, f. Hoby – afgået ved døden
Sekretær Lis Jørvad, Marstalsgade 2, st.th, 2100 København Ø
Cand.merc. Søren Wennemoes, Ingeborg Vænge 3, 2960 Rungsted
Journalist, mag.scient. Grethe Kjærgaard, f. Michaelsen, Rønnebakken 8, 3460 Birkerød
Fru Lis Kærbo Hildebrandt, f. Olsen, Arnold Nielsens Boulevard 10, st.tv, 2650 Hvidovre
Fru Lone Melsing Frederiksen, f. Poulsen, Klosterengen 35, 4000 Roskilde
Poul Gustav Rasmussen
B-klassen
Fru Bodil Bollerup Mejer, f. Christensen, Koppelsvej 12, 8220 Brabrand
Skoleleder Troels Dannerfjord, Sct. Georgs Have 12, 3060 Espergærde
Advokat Merethe Stagetorn, f. Elmerkjær, Lindholmvej 2, 3550 Slangerup
Advokat Annelise Jeppesen, f. Elmertoft, Frederiksborgvej 99, 4000 Roskilde
Cand.jur. Jan Helt-Hansen, Brøndsteds Alle 7, 1.th, 1803 Frederiksberg C
Lærer Armgard Djurhuus, Hjarnøvej 19, 4700 Næstved
Direktør Poul Erik Johnsen
Fru Tove Vedel Jørgensen, f. Frost Kristiansen, Hvidager 54, 2620 Albertslund
Lægesekretær Birgit Skovmand, f. Kvanner, Baunesvinget 5, 3540 Lynge
Lærer Inger Kathrine Frisch, f. Lollike, Munkevej 3, 3500 Værløse
Fysioterapeut Kirsten Rønne Melgaard, Skensvedvej 2, 2700 Brønshøj
Fru Hanne Juel Jørgensen, f. Møller
Ole Møller
Fru Norma Elisabeth Nielsen, Griffenfeldsgade 26, 5.tv, 2200 København N
Fuldmægtig, cand.jur. Greta Andersen, f. Nielsson, Tøxensvej 30, 4600 Køge
Direktør Gerhard Pedersen, Strandjægervej 38, 2791 Dragør
Jørgen Bavnegaard Pedersen
Korrespondent Lotte Lauritsen, f. Riis-Hansen, Skovvang 33, 3460 Birkerød
Fru Ingelise Torp Madsen, f. Skaarup, Hestehaven 5, 4100 Ringsted
Fru Lis Becker-Christensen, f. Sund, Drosselvej 23, 2000 Frederiksberg
Fru Helle Halskov Westergaard, f. Sørensen, Kirkebakken 27 D, 3390 Hundested
Fru Trilla (Ingelise) Newton, f. Vendelsøe, 1122 Buehler Drive, Las Vegas,
Nevada 899104, USA
Fysioterapeut Mette Barbré, f. Vind, de Lichtenbers Vej 48, 8500 Grenå
Karen Margrethe Bach Nielsen – afgået ved døden
Matematiske studenter
A-klassen
Landskabskonsulent Keld Hansen
Leif Vejlgaard, Strandvejen 14, 4300 Holbæk
Amtshygiejnesygeplejerske Signe Ilsø, Birkevej 6, 4640 Fakse
Statsaut. revisor Ole Arnt Hennings, P.O. 220 Quimme Qarfik 40, 3950 Aasiaat, Grønland
Læge Ebbe Klarholt, Gisselfeldvej 29, 7400 Herning
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Fru Kirsten Nielsen, f. Larsen
Lærer Mogens Arndt Larsen, Bakkenkammen 18, 4300 Holbæk
Kontorchef, cand.polit. Søren Boile Nielsen, Lyngby Hovedgade 54 A, 2., 2800 Kgs Lyngby
Marketingchef Arvid Mærsk (Pedersen), Gammel Byvej 3 B, 4320 Lejre
Ride- og psykoterapeut Grethe Lindholmer, f. Pihl, Hønborgvej 6, 9330 Dronninglund
Oberstløjtnant Leif Schunck, Park Alle 1, 3600 Frederikssund
Miljøchef Jens Stokholm, Bülowsvej 26, 4., 1870 Frederiksberg C
Per Sørensen – afgået ved døden
B-klassen
Fru Bodil Svankjær, f. Andersen
Per Brandt – afgået ved døden
Advokat, konsul Finn Christiansen, Markeslev Huse 12, 4300 Holbæk
Elisa Daugbjerg Christiansen – afgået ved døden
Jens Erling Højgaard Hansen, Obovej 15, 2730 Herlev
Ole Jørgen Hansen, Druestrupvej 4, Dalby, 4690 Haslev
Torben Hansen – afgået ved døden
Civiløkonom, HD (R) Bent Hybholt, Carl E. Lentzvej 8, 2670 Greve
Niels Lindhardt Iversen, Chestnut Cottage, Church Lane, Welford-on-Avon,
Warrickshire CW 378 EL, UK
Ingeniør Bent Jørgen Jensen, Lerbjergvej 14, 4330 Hvalsø
Jørgen Frank Johansen, Allegade 31, 4690 Haslev
Hanne Ehla Lerdorf, f. Jørgensen, Kirkestræde 12, 4600 Køge
Tandlæge Marie-Louise Rietz, f. Kristiansen, Strandgårdsvej 24, 4000 Roskilde
Stig Torp Madsen, Hestehaven 5, 4100 Ringsted
Bente Kirsten Nielsen, Boholtevej 43, 2.th, 4600 Køge
Peter Laurberg Nielsen – afgået ved døden
Civilingeniør Carl Erik Olsen, Øster Allé 1, 2660 Brøndby Strand
Ejvind Olsen
Vagn Reestrup, Højstrupvej 8, 2665 Vallensbæk Strand
Læge Per Junge Platz, Halls Allé 1 A, 4., 1802 Frederiksberg C
Keld Jørgen Fraes Rasmussen, Neshøj 151, 9000 Aalborg
Knud Klarskov Vilby, Skyttehøj 46, 2770 Kastrup
C-klassen
Fru Rita Nørgaard Lenstrup, f. Andersen, Frederiksberg Alle 58, 4.th, 1820 Frederiksberg C
Estrid Frederiksen, f. Beier – afgået ved døden
Peter Cleemann, Pakhusstrædet 2, st.th, 4220 Korsør
Fysioterapeut Susanne Cold, Tinggården 35, 1.tv, 4681 Herfølge
Landinspektør Erik Bang Dahl, Dalstrøget 86, 4140 Borup
(Jørgen) Ole Frederiksen, Strongvej 7, 2630 Taastrup
Kurt Melsing Frederiksen – afgået ved døden
Bent Otto Hansen, Mosede Bygade 30, 2670 Greve
Reservelæge Dan Allan Hansen, Engvænget 12, 4622 Havdrup
Ulla Agerholm Hansen, Breede 3, 9989 T A Warffum, Holland
Civilingeniør Klaus Henrik Iversen, Knud den Stores Vej 36, 3.-217, 4000 Roskilde
Tandlæge Helle Regner Hansen, f. Jensen, Skæring Strandvej 26, 8250 Egå
Henning Barbré, Ellebakken 5, 6800 Varde
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Advokat Sven Johansen, Dronning Emmas Vej 18, 4000 Roskilde
Civilingeniør Niels Vilhelm Jordan, Herslevvej 19, 4000 Roskilde
Tandlæge Lone Laurberg, Ved Eltham 9, 1.tv, 2900 Hellerup
Landinspektør Jacob Norholt, Schousgade 6, 8900 Randers
Fru Anna Clara Cleemann, f. Petersen, Pakhusstrædet 2, st.th, 4220 Korsør
Fru Anne Marie Hallenberg, f. Rasmussen, Frederiksmindevej 24, 4640 Fakse
Jens Ole Rasmussen, Kølstrupvej 36, 5330 Munkebo
Fru Kirsten Johanne Wulf, f. Rasmussen, Skt. Klemens Vej 22, 5260 Odense S
Civiløkonom Preben Vintermark, Firkløvervej 35, 4000 Roskilde
Landsdommer Hans Würtzen, Sct. Mathias Gade 49, 1.tv, 8800 Viborg
Lærer Else Bruun Yde, Lønborgvej 10, 4600 Køge
Realister
A-klassen
Ingeniør Ib Blom Andersen, Spurvevænget 2, 4320 Lejre
Lærer Torben Steen Andersen, Dønnerupvej 19, 4450 Jyderup
Lærer Jette Borup Jensen, Vestervang 40, 7., 8000 Århus C
Civilingeniør Lotte Bønnelycke, Kollemosevej 6, 2840 Holte
Advokat Carl Christian Hansen, Lokesvej 5, 4000 Roskilde
Fru Birgitte Ries Bang, f. Jensen, Saksenborgvej 11, 4780 Stege
Elise Marie Lund, f. Jensen, Sofienlundparken 37, 8860 Ulstrup
Jørgen Bøgeholdt Jensen – afgået ved døden
Preben Ørskov Jensen – afgået ved døden
Fru Betty Frei, f. Kjær, Lindeengen 59, 2740 Skovlunde
Fru Annelise Hansen, f. Kjærgaard, Klovtoftegade 21, 2630 Taastrup
Lektor Lone Kofod, Munkevej 20 A, 2.tv, 7700 Thisted
Birgit Høyer, f. Lorentsen – afgået ved døden
Hans-Henrik Nath, Halfdansgade 30, 2.th, 2300 København S
Lærer Jørgen Hermann Nielsen, Rosenvej 28, 4520 Svinninge
Henning V. Olsen
Jørn Holm Pedersen, Nordre Skanse 39, 1.th, 9900 Frederikshavn
Revisor Karen Margrethe Kvist, f. Pedersen, Frederiksborgvej 112, 4000 Roskilde
Lis Merete Frederiksen, f. Pedersen, Provstestrædet 1,-lejl 13, 4000 Roskilde
Skoledirektør Jan Holdt Simonsen, Udsholtvej 78, 3230 Græsted
Niels G. Østerby – afgået ved døden
B-klassen
Niels Bjerrum – afgået ved døden
Fru Lone Birgith Jette Rodat, f. Bluhme
Else Marie Baadsgaard Bruun
Niels Peter Christiansen
Marianne Germann
Mogens Birkedal Hansen, Lysalleen 15 G, 4000 Roskilde
Inge Egskov Knudsen, f. Jensen, Engholmvej 12, 4000 Roskilde
Inger Halskov Fjelsted, f. Jensen
Karen Margrethe Nielsen, f. Jensen
Radiotelegrafist Lene Thomsen, f. Johansen, Fyrvej 7, 9990 Skagen
Høre-talepædagog Kirsten Kvanner, Borgervænget 2, 3600 Frederikssund
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Sven Erik Larsen
Anne-Lise Laugesen
Kate Benedikte Madsen, f. Laursen, Swanhurst Blvd, Mississauga, Ontario L5 N 1 B 6, Canada
Lene Birgitte Østergaard Poulsen, f. Mortensen, Paulsvej 17, 4040 Jyllinge
Tove Skaaning Neubert, f. Nielsen, Rodskovvej 51, 8543 Hornslet
Søren Christian West Pedersen, Midtager 13, 2605 Brøndby Str.
Purser Anne Jørring, f. Petersen, Dronninggårds Alle 40 A, 2840 Holte
Else Nielsen, f. Petersen
Fuldmægtig Anne Fonnesbech, Yrsavej 6, 4000 Roskilde
Konsulent Vibeke Lasson, f. Stokholm, Mikkelborg Park 25, 2.tv, 2970 Hørsholm

40 års jubilarer (årgang 1970)
Studenter
A-klassen
Cand.mag., fysioterapeut Dorte Lisbeth Limbjerg, f. Andersen, Tranemosevej 16, 3660 Stenløse
Korrespondent Lena Urup Sørensen, f. Andersen, Vinkelvej 12, 2670 Greve Strand
Hospitalslaborant Alice Andersen, f. Berner, Gulddyssevej 1, 4000 Roskilde
Bente Borre – afgået ved døden
Sundhedsplejerske Merete Bro (Jørgensen), Rønnevej 11, 4070 Kirke-Hyllinge
Mag.art., cand.mag., forskningsstipendiat Peter Busch-Larsen, Sortedam Dossering 63 A, st.th,
2100 København Ø
EA’er/lærer Birthe Brandt Christensen, John Tranums Alle 21, 2.th, 2770 Kastrup
Pens. opdagelsesbetjent Karl Uldahl Gjelstrup, 53 rue Victor Raybaud, F-8360 Frejus Plage,
Frankrig
Forsorgspædagog Susanne Marie Larsen, f. Hansen, Søvejen 44, 8752 Østbirk
Direktionssekretær Majbritt Lester-Henriksen, 32, rue de la Pêcherie, B-1180 Bruxelles, Belgien
Lærer Thorkel Hyllested, Skovbovængets Alle 29, st., 4000 Roskilde
Ergoterapeut Bodil Ørnemose Hansen, Bukkerupvej 130, 4340 Tølløse
Lærer Jesper Terpager Juul, Bavnestedet 8, 3500 Værløse
Reklamekonsulent Niels Karsten Agner Kristiansen, Fruervej 49, 4621 Gadstrup
Bodil Hansen, f. Nielsen – afgået ved døden
Ergoterapeut Helga Pedersen, Højen 14, Himmelev, 4000 Roskilde
Advokat, lektor Kaj Bo Poulsen, Bregningevej 4, 4871 Horbelev
Carsten Qwist, Eget Bo 49, st.tv, 4000 Roskilde
Gert Lennart Tiplady – afgået ved døden
B-klassen
Lærer Inga-Helene Andersen, Lille Glasvej 3, 1.th, 5000 Odense C
Antropolog Jørgen Østergaard Andersen, Hejrebakken 7, 8220 Brabrand
Adjungeret professor, lic.jur. Jørgen Blomqvist, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum
Fysioterapeut Helen Dahl, Løvtoften 30, 2630 Taastrup
Lægesekretær Dorthe Merete Nielsen, f. Fehrenkamp, Frederiksborgvej 41, 4000 Roskilde
Ergoterapeut Kirsten Avlund Frandsen, Orupvej 4, Osted, 4330 Hvalsø
Lærer Lise Nyborg Rossé, f. Hansen, Elsdyrvej 10, 2970 Hørsholm
Musiker, musikpædagog Aisha Inger Holm, Fensmarksgade 40, 2.tv, 2200 København N
Lærer (Else) Margit Hougaard Banke, Christianshavns Voldgade 45, 2. 1424 København K
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Lærer Tove Nygaard Jensen, Steenwinkelsvej 13, 3.tv, 1966 Frederiksberg C
Socialrådgiver Anne Tine Munk, Løvstikkevej 1, 9000 Aalborg
Bibliotekar Jesper Svarre Nielsen, Kroghsvej 9, 9990 Skagen
Assistent Susanne Nielsen, Enghave Park 172, 3450 Allerød
Jacques Perret-Gentil – afgået ved døden
Bibliotekar Birgit Højer-Pedersen, Løvparken 12, 4000 Roskilde
Korrespondent Ilse Johansen, f. Pedersen, Rolighedsvej 21, 2630 Taastrup
Lærer Jette Susanne Williams, f. Pedersen, Krogager 16, Ågerup, 4000 Roskilde
Speciallæge Torben Vilhelm Stjernebjerg (Pedersen), Sct. Jørgensgade 35, 4200 Slagelse
Lærer Bente Steen Jacobsen, f. Petersen, Kegnæsvej 26, 6470 Sydals
Lærer Marianne Svander, Lindevej 44, 4000 Roskilde
Lærer Grethe Aagaard, Godthåbsvej 6, 4000 Roskilde
C-klassen
Korrespondent Ane Marie Lyder Bjørnlund, f. Andersen, Fennebakken 109, 8800 Viborg
Konsul Tove Wihlborg-Andersen, Royal Danish Embassy, 10 Soi Attakarn Prasit,
South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Sekretariatschef, cand.mag. Jeppe Asbjørn Carlsen, Sømarksvej 188, 5471 Søndersø
Ellen Tove Christiansen, Frugthaven 10, 9520 Skørping
Cand.psyk. Hanne Andersen, f. Christiansen, Frederiksborgvej 66, 1., 4000 Roskilde
Lærer Kirsten Engholm (Pedersen), Møllevej 16, 4300 Holbæk
Socialrådgiver Eva Hallgren, Anna Anchers Vej 59, 7500 Holstebro
Akupunktør Birte Vestergaard Heldorf, f. Hansen, Sortedam Dossering 85 A, st.-1,
2100 København Ø
Reservelæge Bo Dilling-Hansen, Krebseparken 89, Fovrfelt, 6710 Esbjerg V
Lærer, Marte Meo-terapeut Susanne Andersen, f. Henriksen, Sonnesvej 18, 5700 Svendborg
Lærer Doris Inge Vinter, f. Jensen, Spjeldager 19, 2630 Taastrup
Lærer Kåre Hultman Jensen, Værebrovej 41, 4040 Jyllinge
Lærer Lone Kolter, f. Jensen, Kongens Vænge 137, 3400 Hillerød
Korrespondent (Pia) Anne Elisabeth Rasmussen, f. Johansen, Hvalsøvej 361, 4330 Hvalsø
Lærer Susanne Boje Sørensen, f. Madsen, Bredengen 36, Svogerslev, 4000 Roskilde
Cand.mag. Ena Ørum Mogensen, Havebo 4 F, 2500 Valby
Socialpædagog Lene Stampe Mortensen, Gjorslevvej 13, 2720 Vanløse
Økonomichef, HD, Jørgen Kongskov Olsen, Alhambravej 1, 4.tv, 1826 Frederiksberg C
Stud.scient. Steffen Mariager-Pedersen, Søskrænten 6, 4500 Nykøbing Sj
Lærer Ayoe Vibeke Rønlov, Eget Bo 39, st.tv, 4000 Roskilde
Stud.mag. Lars Skov, Engelstedsgade 42, 2., 2100 København Ø
Stud.mag. Lillian Aaberg, Italiensvej 38, st., 2300 København S
D-klassen
Fysioterapeut, stud.mag. Anne Marie Gottlieb, Nymarks Vænge 29, 4000 Roskilde
Lektor Birthe Margrethe Hansen, Brickasvej 30, 3400 Hillerød
Lærer Vibeke Holm, f. Hansen, Sundbjergvej 12, 5600 Faaborg
Johnny Dan Henriksen, Ebertsgade 4, st.th, 2300 København S
Lærer Anne-Marie Nygaard Jensen, Bøgevej 4, 4000 Roskilde
Lærer Birthe Jensen, Christoffersvej 2, 2640 Hedehusene
Museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen, Næstvedgade 20, 3.tv, 2100 København Ø
Lone Trads (Jensen) – afgået ved døden
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Fysioterapeut Susanne Nybo Jensen, Slotsgården 12, 3630 Jægerspris
Tandlæge Ingrid Mols (Petersen), Cikorievej 11, 4300 Holbæk
Pædagog Nete Elsgaard, f. Nielsen, Poppelvej 11, 5230 Odense M
Lærer Anne Jessen Koller, f. Nielsen, Borgergade 11, 4360 Kirke-Eskilstrup
Lærer Annelise Nielsen, Hørager 2, 2640 Hedehusene
Fysioterapeut Karen Pedersen, Brørupvej 31 B, 8660 Skanderborg
Børnehavepædagog Lone Marie Sønderskov Kristensen, f. Pedersen, Egevej 10,
4632 Bjæverskov
Socialrådgiver Sarah Cohn Sierota, (Susanne Elaie Randrup), Ole Suhrs Gade 12, 4.th,
1354 København K
Sognepræst, cand.teol. Hanne Lise Rosenberg, f. Rathmann, Skovbogårds Alle 16, 2500 Valby
Lærer Ruth Seiding, Gulkløvervej 4, 2400 København NV
V-klassen
Korrespondent Brita Barbara Ljørring, f. Andersen, Stavstensvägen 289,
S-23162 Trelleborg, Sverige
Kommunaldirektør Hans Gammelgaard (Andersen), Gl. Århusvej 33, 8800 Viborg
Cand.pharm. Kirsten Bakman Andersen, Haraldstedvej 83, 4100 Ringsted
Overlæge Inger Birgitte Beck, Bondetinget 4, 1., 4000 Roskilde
Cand.polit. Christian Bendix, Asmindrup 5, 4400 Kalundborg
Nils Langergaard Bitsch, Dalgas Have 62, 3.th, 2000 Frederiksberg
Sygeplejerske Regitze Henriette Bjørn, Æblevangen 11, 2765 Smørum
Arkitekt Per Boelskifte, Bornholmsgade 1, 3.tv, 1266 København V
Programmør Gitte Druedahl, Grønnegade 22, 4000 Roskilde
Havearkitekt Birgitte Foghmoes, f. Hansen, Johannes V. Jensens Alle 50, 2.tv, 2000
Frederiksberg
Lærer Flemming Jørgensen, Valhalvej 41, 4000 Roskilde
Lic.pharm. Hanne Nielsen, Klintevej 22, 4000 Roskilde
Torben Leif Nielsen, Skovleddet 99 B, st.th, 3400 Hillerød
Civilingeniør Kim Nilausen, Højgårdstoften 316, 2630 Taastrup
Praktiserende læge Birthe Nyhuus, Kærmindevej 36, 7400 Herning
Overlæge Anders Johannes Glenthøj (Pedersen), Toldbodgade 36 A, 4.mf, 1253 København K
Programmør Helle Käthe Pedersen, Langkærvej 17, 2720 Vanløse
EDB-operatør Steen Rahbek, Præstegards Alle 36, 2700 Brønshøj
Hospitalslaborant Vibeke Marie Skousen Christensen, f. Pedersen, Vinkelvej 15, 4180 Sorø
Lærer Helge Rasmussen, Knudsvej 25, 1.tv, 4000 Roskilde
Forskningsdirektør Johan Christian Selmer, 6407 Ashton Park Drive, Oak Ridge,
North Carolina, 27310 USA
Lærer Henning Skaaby, Svend Estridsens Vej 5, 4000 Roskilde
Geodæt Willy Lehmann Weng, Anemonevej 38, 2820 Gentofte
X-klassen
Roland Dalsgaard Andersen – afgået ved døden
Lærer Inger Bach, Lille Strandgårdsvej 1, 4930 Maribo
Civilingeniør Niels Lion Berendt, Firbladvej 1, 4000 Roskilde
Henrik Carstensen – afgået ved døden
Byplanlægger Poul Bjerager Christiansen, Kong Valdemars Vej 5, 4000 Roskilde
Ingeniør Jan Ole Moldrup Danielsen, Moesgården 40, 4000 Roskilde
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Læge (Hans) Erling Døssing, Enebærvej 37, 8600 Silkeborg
Civilingeniør Sten Tronæs Frandsen, Toldbodgade 10, 4000 Roskilde
Lektor Helene Wisbech Gottlieb, Hagelbjergvej 36, 4100 Ringsted
Civilingeniør Bue Gyldenkærne, Rughaven 6, st.tv, 4000 Roskilde
Ergoterapeut Margit Stavnsbjerg Henriksen, Sct. Kjeldsgade 21, 5.th, 2100 København Ø
Programmør John Brinch Houborg, Damvej 25, 4621 Gadstrup
Lærer Berit Højlund, Kongemarksvej 67, 4000 Roskilde
Klaus Bjørn Jensen – afgået ved døden
Jobrådgiver, cand.oecon. (Lone) Anette Tuxen, f. Johannessen, Damtoften 13, 2.tv,
6950 Ringkøbing
Ole Theill Knudsen, Holbækvej 52, 4330 Hvalsø
Læge Else Højgaard Nielsen, Storeholm 46, 2670 Greve Strand
Flemming Wendelboe, Ydunsvej 14, 3000 Helsingør
Lærer Lis Gerda Nielsen, Kikhøjparken 54, 4300 Holbæk
Udviklingschef Per Egon Nielsen, Brordrupvej 38, 4621 Gadstrup
Lærer Steen Egholm (Pedersen), Kærvej 13, 4652 Hårlev
Henrik Stougaard Petersen, Asylgade 37, 1.th, 4000 Roskilde
Lærer Svend Aage Rahr, Assensvej 4, Himmelev, 4000 Roskilde
Y-klassen
Lærer Flemming Peter Andersen
Læge Niels Helge Christiansen
Programmør Niels Erik Clausen
Læge Jens Jørgen Hansen, Strandhovedvej 27, Strandhoved, 4654 Faxe ladeplads
Preben Friis Hansen, Enghaven 21, Svogerslev, 4000 Roskilde
Smed John Henriksen
Civilingeniør Bent Frode Jensen, Biskop Svanes Vej 77 A, st.th, 3460 Birkerød
Oversygeplejerske Bent Schwartz (Jensen), Skt. Peders Stræde 41 A, st.th, 1453 København K
Statsautoriseret revisor Flemming Harry Jensen, Mørbjergvænget 90, Vindinge, 4000 Roskilde
Planteavlskonsulent Lars Skytte Jensen, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
Overassistent Lone Marianne Jensen
Lærer Hanne Valther Bruun, f. Jørgensen, Selsinggaarde 14, 8305 Samsø
Cand.mag. Linda Bruhn Jørgensen, Unnerupvej 9, 3200 Helsinge
Lærer Lena Lisbet Roug Kristensen, Værebrovej 41, 4040 Jyllinge
Mogens Gorm Larsen, Troldehøj 31, 4000 Roskilde
Statsautoriseret revisor Erik Munk, Guldblommevej 16, 4000 Roskilde
Bioanalytiker Birgitte Wolffhechel Sørensen, f. Nilsson, 45, Albert Hall Mansions,
Kensington Gore, SW7 2AW London, Storbritannien
Socialrådgiver Anne Dorthe Nissen, Odensevej 30, 5672 Broby
Cand.scient. Uffe Ougaard (Sørensen), Triumfvej 82 C, 2800 Kgs. Lyngby
Adjunkt John Skjoldby Petersen, Ibsgården 152, Himmelev, 4000 Roskilde
Konsulent, cand.agro. Poul Rasmussen, Parkvej 28, 4130 Viby Sj
Hans Peter Vinther, Saturnvej 7, 4040 Jyllinge
Arkitekt Jes Heilmann Worre, 14, Douglas Crescent, Edinburgh EH 12 5 BB, Skotland
Z-klassen
Afdelingsingeniør Lars Find Andersen, Rørmosevej 16, 3460 Birkerød
Læge Torben Mogens Andersen, Peter Bangs Vej 187, 2500 Valby
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Cand.polit. William Krogh Andersen, Adelgade 51, 1.th, 1304 København K
Civilingeniør Finn Primdahl Brodersen, Gisselfeld Alle 15, 2820 Gentofte
Lærer Lisbeth Christensen, Stationsvej 6, 4621 Gadstrup
Civilingeniør Anders Dyrelund, Landevejshøjen 15, 4320 Lejre
Lærer Peter Rølmer Hansen, Jagtvej 27, 4040 Jyllinge
Akademiingeniør Hans-Jørgen Hylleberg, Lønbjergtoften 9, Vindinge, 4000 Roskilde
Teknisk direktør, civilingeniør Anders Thanning (Jensen), Ved Kløvermarken 8, 1.th,
2300 København S
Christian Malling Jensen – afgået ved døden
Klaus Peter Helsøe Jensen, Brinchs Have 5, 2.tv, 2630 Taastrup
Lærer Steen Hedegaard Madsen, Knud Lavardsvej 37, 4100 Ringsted
Lærer Ulrik Bondo Madsen, Kløvestedvej 14, 4140 Borup
Ergoterapeut Ingrid Hedeager Petersen, f. Matthiesen, Jeppe Åkjærsvej 13, Raunsnæs,
3460 Birkerød
Cand.act. Jørgen Løvgreen Nielsen, Havnevej 30, 3.tv, 4000 Roskilde
Civilingeniør Aage Reinhold Nielsen, Søndergade 28, 4130 Viby Sj
Lærer Jørn Alex Olsen, Johan Kellersvej 38, 4.tv, 2450 København SV
Lærer Anne-Merete Pedersen, Vor Frue Hovedgade 42 B, 4000 Roskilde
Lektør Gunvor Krarup Pedersen, f. Rasmussen, Sassvej 4, 2820 Gentofte
Lærer Lone Hannenov, f. Rasmussen, Skolevej 10, 4130 Viby Sj
Maskinhandler Hans Jørgen Sivertsen, Frederiksborgvej 56, 4000 Roskilde
EDB-operatør Kristian Stenlov, Nedertoften 19, 2.th, 2720 Vanløse
Laborant Jens Poul Strømsholt, Sygehusvej 23, st.-107, 4600 Køge
Cand.scient. Ole Thy (Sørensen), Lundsgård Bakke 7, 4174 Jystrup Midtsj
Cand.merc. Andreas Hertel Wulff, Stationsvej 6, 4621 Gadstrup
Realister
Toldassistent Per Aage Andersen, Drosselvænget 3, 4060 Kirke-Såby
Lærer Anette Hassing Schou, f. Christensen, Kildevænget 11, Svogerslev, 4000 Roskilde
Charlotte Sevelsted Borup, f. Ebbesen, Plusvej 3, 4673 Rødvig Stevns
Arkitekt Christian Marc Greiersen – er i Chile
Typograf Morten Greve
Landmand Lars Vallø Hansen, Åsen 5, 4330 Hvalsø
Seniorforsker, redaktør Lisbeth Ahlgren Jensen, Willemoesgade 87, 3.th, 2100 København Ø
Aase Bømler Olsen, f. Langgaard, Sandagöta 4, FO-160 Argir, Færøerne
Assistent Eva Larsen, Bygaden 6, Svogerslev, 4000 Roskilde
Eddie Vang (Olsen), Topperne 12, st.-2, 2620 Albertslund
Sygeplejerske Sonja Kofod-Pihl
Fritidspædagog Michael Boyer Thøgersen, Drosselvej 8, 4300 Holbæk

25 års jubilarer (årgang 1985)
A-klassen
Jesper Dam, Clarasvej 8 D, 2920 Charlottenlund
Michael Geertsen
Helen Bruus (Hansen), Gadstrupparken 55, 4621 Gadstrup
Jeanette Rosenberg (Jensen), Benløse By 62, 4100 Ringsted
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Antoinette B. Larsen
Margit Larsen, Tyskland
Michael Bosse Larsen
Mette Døllner (Mathiesen), Rollosvej 23, 3600 Frederikssund
Thomas Aagaard Meldgaard
Lise-Lotte Olsen, Gl. Kongevej 172 C, 1., 1850 Frederiksberg
Susanne Buch Pedersen, Vesterprisvej 23, 3220 Tisvildeleje
Morten Alvin Sloth, Bakkelund 11, 4622 Havdrup
Per Poulsen, Egevej 21, 4000 Roskilde
Christina Sneum, Dagmarsgade 32, 4100 Ringsted
Lene Bredahl (Sørensen), Østbanegade 13, 2. th., 2100 København Ø.
Tine Boe Thomsen, Holbækvej 9, 4330 Hvalsø
Henrik Østergaard, Fjordvej 7, 4000 Roskilde
Karin Andersen (Aagaard), Merianhaven 22, 4330 Hvalsø
Gitte Lumby Hansen (Nielsen), Bjørnebo 33, 2665 Vallensbæk Str.
Bente Birk, Peblingevej 43, 4000 Roskilde
June E. Kohstall (Christensen), Bauernpriel 21, 25348 Glückstadt
Lene Kirk Jensen
Pernille Jordan, Strandvejen 192 C, 2920 Charlottenlund
B-klassen
Christina Birkmose, Bryggervej 13, Skov Hastrup, 4330 Hvalsø
Karen Aagaard Eriksen
Hanne Frovst-Pedersen
Line Holm Jacobsen (Hansen), Gl. Ringstedvej 6 B, 4330 Hvalsø
Pia Henriette Haagensen (Madsen), Laurbærhaven 16, 4330 Hvalsø
Sabine Brandt Jakobsen, Østergade 24 a, 3 tv, 1012 København K.
Claus Bjørn Madsen
Gitte Mogensen, Borgmester Godskesens Plads 1, 4.th., 2000 Frederiksberg
Kasper Hartø, Fælledvej 1, 2., 2200 København N.
Jakob Møgelvang, Yderholmvej 46 B, 2680 Solrød Str.
Mette Elleby-Hansen (Nilausen), Ledreborg Alle 2 F, 4320 Lejre
Helle Schultz Nørgaard
Lisser Olsen
Michael Kragelund Pedersen, Piletoften 43, 5320 Agedrup
Betina Smærup
Janne Thomsen, Australien
Mette Boskov Vedsmand, Veddelev Bygade 73 B, 4000 Roskilde
Lise Weidner
Charlotte Vejlgaard, Vestervangen 23 A, 4550 Asnæs
Eva Charlotte Engsted
C-klassen
Ulla Stenbæk Andersen, Sandbakkevej 25, 4390 Vipperød
Hans Christian Busck
Jan Gulløv Eberlein, Nørremarken 22, Gevn., 4000 Roskilde
Jeannette Fraling, Langetoften 4, Osted, 4320 Lejre
Dorthe Charlotte Hansen, Regnemarkværket 34, 4632 Bjæverskov
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Lone Birte Hansen, Ejbyvej 3, 4060 Kr. Såby
Lisbeth Skjødt Jensen, Klausdalsbrovej 181, 2860 Søborg
Dinna Lene Plank Olsen (Jørgensen), Arnakkegade, 4390 Vipperød
Charlotte Vilman Kehler, Vinkelvej 1, 4320 Lejre
Annette Dam (Kristensen), Fortunvej 11, 2920 Charlottenlund
Thomas Dandanell Larsen, Østre Alle 54, 4800 Nykøbing F.
Heidi Dehne Nielsen, Lokesvej 1, 4060 Kr. Såby
Joan Nielsen, Bellishaven 2, 2625, Vallensbæk Str.
Line Vinther Petersen
Anna Liza Schleiter
Janne Kofoed Sørensen, Naturparken 29, Vindinge, 4000 Roskilde
Jette Hjorth Sørensen, Humlevej 18, 8722 Hedensted
Stefan Nørgaard Thomasen
Benny Robert Jørgensen, Husumgade 42, st. th., 2200 København N.
Bo Elkjær Olsen
Frank Capion Hansen
U-klassen
PeterBrandt-Jørgensen
Karsten Hansen Brixager
Kent Stefan Carlsen, Gevninge Kirkestræde 1, Gevninge, 4000 Roskilde
Per Hansen
Eva Birgitte Hjetting
Lone Møller Hundebøll
Anker Jensen, Lyøvænget 8, 4060 Kr. Såby
Hanne Jensen
Henrik Jensen, Søskrænten 106, 8260 Viby J.
Tom Herdichek Jepsen, Havnegade 41, 4., 1058 København K.
Pernille Bergman Juul, Tinghøjvej 29, 2860 Søborg
Jørgen Therkel Møller, Rubinvej 33, Strøby Egede, 4600 Køge
Stig Flemming Olsen
Susan Irene Pedersen
Anders Petersen
Trine Alberg Petersen
Lene Lykke Rasmussen (Kjeldgaard), Engtoften 4, 9690 Fjerritslev
Dorthe Brinkman Witzell, Tranekær 35 , 4532 Gislinge
X-klassen
Stig Andersen, Kildevænget 14, 4000 Roskilde
Morten Albin Bonde, Atterupvej 50, 4330 Hvalsø
Jeanette Brandt, Møllerjorden 62, Højby, 4320 Lejre
Anne Christensen, Karlebyvej 45, 4070 Kr. Hyllinge
Klaus Nørby Christensen, Ulvelunden 36, 4622 Havdrup
Per Dørge, Ll. Højbrøndstræde 9, 1., 4000 Roskilde
Flemming Jappe Frandsen, Horseløkke 37, 4622 Havdrup
Claus Birkegaard Jensen, Græsengen 17, 4000 Roskilde
Johnny Jensen. Maersk Oil Kzakhstan GmbH, Esplanaden 50, 1263 København K.
Tom Krühlmann, Trojavej 3, 2300 København S.
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Jacob Gliemann Larsen, Slåenbakken 35, 3460 Birkerød
Caroline Lange Møller, Havebroager 7, 4330 Hvalsø
Karina Nelsing, Hagensvej 24, 2900 Hellerup
Annette Nielsen, Solskrænten 4, 1., 2500 Valby
Pia Hanne Stålkjær (Nielsen), Granvej 19, 2680 Solrød Str.
Henrik Olsen, Sandparken 16, Vindinge, 4000 Roskilde
Henrik Bjørn Pedersen
Annelise Preene, Slotsherrens Have 127, 2610 Rødovre
Morten Østergaard, Mågevej 27, 4000 Roskilde
Stefan Meisner Larsen, Vassingerød Bygade 40, 3540 Lynge
Morten Nygaard Pedersen, Nordgårdsvej 14, Svogerslev, 4000 Roskilde
Anne W. Jørgensen, Cecilievej 6, 4040 Jyllinge
Jan Larsen, Lillevangsvej 208, 3480 Fredensborg
Y-klassen
Bo Twile Bertelsen, Blågårdsstræde 10, 4000 Roskilde
TomasChristensen
Jesper Fischer, Damgårdsvej 15, 4330 Hvalsø
Linda Hansen
Marlene Horsbøl Hansen (Sylvester-Hvid), Stenkrogen 15, 2800 Lyngby
Poul Mølby Henriksen, Dyvelåsen 31, 2765 Smørum
Flemming Jensen, Brombærvej 1, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Helle Steen Jensen
Joan Kirsten Pihl (Jensen), Bregnerødvej 53, 3460 Birkerød
Susanne Karstensen (Jensen), Søtoften 15, Svogerslev, 4000 Roskilde
Tony Brandenborg Jensen, Kong Georgs Vej 51, 5. th., 2000 Frederiksberg
Trine Kristiansen
Liselotte Braarup Larsen, Allegade 20 B, 2., 2000 Frederiksberg
Hanne Lumholt, Enghavevej 61, 1. th.. 1674 København V.
Finn Borkman Sture Madsen, Hollandsvej 65, 2800 Kgs. Lyngby
Marianne Lynge Madsen
Bolette Woodrow Nielsen, Vadgårdsvej 173, 2860 Søborg
Hanne Kastrup Nielsen, Druekrogen 18, 3630 Jægerspris
Lone Gerup Adamsen (Nielsen). Bragesvej 4, 8680 Ry
Morten Nielsen
Stig Thinggård Nielsen, Holmehave 40, Benløse, 4100 Ringsted
Bjørn Lasse Ovesen, Besser Kirkevej 26, 8305 Samsø
Jens August Biilmann Wille, Holger Bisgårdsvej 7, 5620 Glamsbjerg
Z-klassen
Anne Bjerg Andersen
Henriette Skjoldager Andersen, c/o Lillegade 8, 4070 Kr. Hyllinge
Lene Eriksen
Bettina Evertsen, Engvej 7, 2680 Solrød Str.
Ulrik Hartmann Gade, Skydebanegade 27, 4. th., 1709 København V.
Bjarke Wiegand Hansen, Vinkelvej 1, Åvang, 4320 Lejre
Kit Engell Hartig, Engvej 11 B, 2680 Solrød Str.
Kirsten Reinholdt Jensen, Sponnecksvej 12, 2820 Gentofte
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Jens Poul Jochumsen, Guldborgvej 11, 4891 Toreby
Per Thomsen Jørgensen, Havnevej 36, 2. th., 4300 Holbæk
Mogens Norn Karlsson, Tranevej 19 st th., 2400 København NV.
Mette KitKinnerup, Herslev Strandvej 1, 4000 Roskilde
Jan Kragh
Søren Lassen, Kildeskovsvej 80, 1., 2820 Gentofte
Lene Storgaard Jensen (Nielsen), Rørvænget 8, 4622 Havdrup
Flemming G. Nør-Pedersen, Jernbanevej 9, 4330 Hvalsø
Dorte Borg Ottosen (Olsen), Lynghøjen 35, Svogerslev, 4000 Roskilde
Christian Von der Recke, Møllerjorden 4, 4320 Lejre
Liane Schou
Ole Sørensen, Dommervænget 4 B, 1. th., 4000 Roskilde
Rikke Hansen (Sørensen), Fåborgvej 41, Himmelev, 4000 Roskilde
Lars Villensteen, Skomagergade 21, 2., 4000 Roskilde
Jan Hilmar Nielsen, Hovgaardsgade 7 2. tv., 2100 København Ø.
W-klassen
Lene Andersen, Holme Parkvej 296, 8270 Højbjerg
Per Bech
Morten Berg-Sørensen, Hestetorvet 7, 2. th., 4000 Roskilde
Pia Halldorsson (Christensen), Vanløse Byvej 34, 2720 Vanløse
Flemming Clausen
Lisbeth Rosendal Hansen, Svenstrupvejen 24, 4130 Viby Sj.
Liselotte Hansen
Marianne Keinicke Hansen
Torben Hemmingsen
Lisbeth Ingversen
Carsten Gudman Jørgensen, Elmevænget 10, 4000 Roskilde
Stig Korsgaard, Enghaven 23, Svogerslev, 4000 Roskilde
Pia Larsen, Skovbrinken 18, Englerup, 4060 Kr. Såby
Rikke Lund,Helgesvej 15, 2., 2000 Frederiksberg
Henrik Søndergaard, Østerbrogade 88 F, 4., 2100 København Ø.
Brian Malm Petersen
Helle Schack
Mette Sønder
Lars Bo Jensen (Vilhelmsen)
Bettina Høyer Olsen, Philip Schous Vej 29, 1 th., 2000 Frederiksberg
Jesper Thomsen
HF p
Jan F. R. Andersen
Lone Andersen
Betina Egevang Pedersen
Litta Soheila Sohi (f. Christiansen), 41 Hornton Street, W8 7NT London, UK
Per Dyrby, Terrasserne 114, Himmelev, 4000 Roskilde
Kristina Heitmann, Pontoppidanstræde 89D, 9220 Aalborg Øst
Rikke Marott Jensen, Rosenørns Allé 18, 2.tv., 1634 København V
Jesper Jørgensen, Ørstedvej 50 D, 4130 Viby
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Jette Palskov (f. Jørgensen), Lærkehegnet 9, 26 70 Greve
Per Klausen, Stormøllevej 3, 4300 Holbæk
Britta Karina Larsen, Ørstedvej 39 A, 4130 Viby
Michael Larsen
Mai Britt Lodahl, Lindenborgvej 155, Lindenborg, 4000 Roskilde
Jens Peter Mundt, Hanehovedvej 91 B, 3300 Frederiksværk
Gerd Bahn Topp (f. Nielsen), Jyllingeparken 48, 4040 Jyllinge
Linda Irene Nielsen, Biensvej 1, 4621 Gadstrup
Maibritt Yvonne Olsen
Kit Rasmussen, Sandrækkerne 26, 4000 Roskilde
Anne-Marie Leth Hansen (f. Vaslev), Sønderupvej 27, Hallelev, 4200 Slagelse
HF q
Christina Dunn Understrup, Udsigten 10, 8220 Brabrand
Annette Rolsted Frederiksen, Jungsøvej 8, 4174 Jystrup
Birgitte Kirsten Holm, Godtgemtvej 18, 1.th., 2880 Bagsværd
Pia Vandrup (f. Bergstrøm Jakobsen), Danish Glasdesign, Nordre Fasanvej 146 A,
2000 Frederiksberg
Annegrethe Jensen, Fredensvej 10, Benløse, 4100 Ringsted
Michael Sundberg (f. Knudsen), Syv Holmevej 12, 4130 Viby
Eva Kousholt, Skolegade 27, 4534 Hørve
Vibeke Krog, Vejrøgade 11, 1.th., 2100 København Ø
Brian Greve Møller, Strandboulevarden 119, 1.tv., 2100 København Ø
Pia Noer (Nielsen)
Henrik Olsen, Haraldsborgvej 58, 4000 Roskilde
Anette Skjold Petersen
Jeanette Gyldstoff Borg (f. Schmidt), Flat 3, 68B Hopton Road, London SW16 2EN, UK
Anne Nielsen (f. Sørensen), Horsevænget 15, 4130 Viby
Henny Makak Grue (f. Truesen), Kirsebærhaven 5, Himmelev, 4000 Roskilde
HF r
Berit Elisabeth Bundgaard Hansen, Lindegårds Allé 37, 3550 Slangerup
Jens Chr. Hansen
Merete Hjorth, Johnstrupsvej 9, 4180 Sorø
Laila Betina Jensen
Anne-Mette Kahr, Frankerupvej 45, Eggeslevmagle, 4200 Slagelse
Marianne J. Kleist
Per Michael Kristensen
Lars Kristian Madsen, Kofod Anchers Vej 70, 3060 Espergærde
Kirsten Nørgaard, Mørbjergparken 18, Vindinge, 4000 Roskilde
Annette Jørgensen (f. Pedersen)
Christian Schmidt-Andersen, Slotsparken 21, 2880 Bagsværd
Jens Hartvig Sørensen
Marianne Krogh (Thomsen) Ali, Lynwood Cottage, Threals Lane, W. Chiltington,
West Sussex RH20 2RF, UK
Steen Buch Thomsen, Trekroner 3, Biltris, 4070 Kirke Hyllinge
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Tænk hvis…
Tænk hvis alle dimittender meldte sig ind i
RoskildenserSamfundet.
Den årlige udsendelse af roars kilde ville give en
bedre ajourføring af adresseoplysninger.
Det ville blive lettere at styrke og vedligeholde
sammenholdet mellem gamle elever.
Flere medlemmer - flere penge.
Til at hjælpe og støtte gennem lån og rejselegater.
Læs mere på side 5!

Den originale RKS-nål. Sidst produceret i 1962. Nu fremstillet igen i begrænset antal.
Nålen er af guld og emalje i farverne hvid og rød.
Nålen findes i to udgaver. Med en lille sikkerhedsnål bagpå eller med en lang nål til revers.
Kan købes ved henvendelse til skolens kontor eller ved jubilarfesten den 12. juni 2010.
Pris 50 kr.
Fra tiden før ligestillingsministeriets oprettelse: Kønsopdelt eksamenslæsning!
Annonce i Quid Novi, december 1943.
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Bladet Quid Novi var et organ for Roskilde Katedralskoles elever.
Annoncesiden herover er en bagside fra 1944, hvor skolens emblem også eksisterede.
Bladets julenummer-forside fra 1943 kan ses på næste side.

