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I nyt og anderledes design
Trykningen af bladet kan til vores store
fordel igen i år foregå på skolens trykkeri.
Et blad kan ikke blive godt uden in-put
til redaktionen, og jeg ser derfor frem til
Roars Kilde 2012 med fortrøstning, idet
jeg kan stille læserne i udsigt, at indholdet
vil være interessant for både yngre og
ældre.

I sidste års udgave af RoskildenserSamfundets årsskrift skrev jeg i indledningen, at vi gik over til et nyt og enklere
design.
Resultatet blev et blad, mange
kommenterede som mere moderne og
læsevenligt, og vi i bestyrelsen har også
været meget tilfredse med det store
arbejde, som vores 2 unge lay-out-folk
Frederik og Joakim – tidligere elever på
skolen – udførte.

God læselyst –
Lise Svenstrup
formand for Roskildenser-Samfundet

Når et nyt projekt bliver søsat, skal der
altid være plads til forbedringer. Bl.a. har
vi lært, at der skal trykkes ﬂere eksemplarer af papirudgaven men vi håber dog
stadig, at ﬂere og ﬂere vil være indstillet
på at læse bladet via vores hjemmeside
www.roskildensersamfundet.dk
eller modtage det på e-mail, hvis vi får
adresserne.
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Husk
Tilmelding til års- og jubilarfesten
skal være os i hænde
senest fredag den 8. juni 2012

www.roskildensersamfundet.dk
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Årskontingent for 2012 er uændret kr. 150,-, som vi gerne
ser indbetalt inden udgangen af juni måned 2012.
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Generalforsamling 2012

Formandens beretning

Lørdag den 16. juni 2012

Lise Svenstrups beretning ved
Roskildensersamfundets generalforsamling den 18. juni 2011

Generalforsamling og jubilarfest afholdes lørdag den 16. juni 2012
på Katedralskolen, Holbækvej 59, Roskilde.
Kl. 16.00

Kl. 17.00

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.
JUBILARFEST med følgende dagsorden:
Velkomstdrink.
Festmiddag og kaffe.
Pris pr. kuvert kr. 400,-.

Efter middagen dans og lanciers. Aftal deltagelse med klassekammerater.
For de, der først kommer efter middagen, er entréen kr. 100,-.
Tilmelding af jubilarer til årsfesten senest fredag den 8. juni 2012
til Henrik Sørensen, e-mail: aarsfest@roskildensersamfundet.dk
med angivelse af årsgang og klasse.
Tilmelding kan ske via vores hjemmeside www.roskildensersamfundet.dk
Med venlig hilsen og PÅ GENSYN
Bestyrelsen

PS! Roskilde Katedralskoles Biblioteksforening afholder
generalforsamling på skolen kl. 15.00.
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Roskildenser-Samfundets formål er ifølge
vedtægterne:

år. Han var også den, der for 5 år siden
skabte vores hjemmeside og vedligeholdt og opdaterede den og ﬁk resten af
bestyrelsen til at forstå vigtigheden af it.
Andreas har desuden haft den opgave at
ﬁnde de ældre årgange jubilarer, og indtil
i år har han gennemført rundvisninger på
den gamle skole på Domkirkepladsen om
eftermiddagen inden festen.

at vedligeholde forbindelsen og
styrke sammenholdet mellem
gamle elever fra RKS
at støtte og hjælpe gennem
studielån og legater
at fremme, hvad der
tjener til gavn for skolen

Da jeg blev formand i 2006, bad jeg straks
Flemming Wahrén om at være næstformand, idet jeg følte, at jeg kunne få brug
for hans hjælp på det juridiske felt i hans
egenskab af advokat. Jeg tog ikke fejl, han
har altid været parat, bl.a. når vi besluttede at sammenlægge ﬂere af vores små
legater til èt større og også til at formulere
vedtægtsændringer. Desuden har han
været adressesøger for 30-års jubilarerne,
som vi for nogle år siden begyndte at invitere med til jubilarfesterne. Sidste år stod
han for bestilling af drikkevarer til baren
og var en omhyggelig bartender med et øje
på hver ﬁnger, og det efterfølgende regnskab var selvfølgelig perfekt. Flemming
har lovet, at til trods for at han nu går ud
af bestyrelsen, vil han stadig stå bi med
råd og vejledning.

Års- og jubilarfesten, der så vidt muligt
ﬁnder sted i første halvdel af juni, er foreningens største opgave. Adressesøgerne
i bestyrelsen begynder allerede i oktober
eftersøgningen af næste års jubilarer.
Jeg vil rette en stor tak til Grete Præstmark, Flemming Wahrén, Lisbet Guhle,
Birgitte Krøyer, Steffen Løvkjær og Henrik
Sørensen for deres store arbejde – Mette
Bachman skal have tak for at holde orden
på medlemskartoteket og modtage kontingentindbetalinger.
I år vil der være ikke færre end 3 af de
nævnte bestyrelsesmedlemmer, der ikke
modtager genvalg.
Andreas Sethedal har i mange år samlet
stof til og redigeret vores årsskrift Roars
Kilde. Det har han gjort med fantasi,
omhu og veneration for sin gamle skole
(hvor han i parentes bemærket både har
været elev og lærer), så vi har været stolte
og tilfredse med resultatet af bladet hvert

Sidst men ikke mindst er der Grete Præstmark, som fuldt forståeligt nu ønsker at
få mere fritid til have, venner og rejser.
Grete har været min fantastiske hjælper
som sparringspartner indenfor alle områder af foreningen.
Fortsættes
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Hun har i årenes løb fundet hundredvis af
25- og 40-års jubilarer, har overblik over
vores arkiv i skolens kælder, har fungeret som omhyggelig referent ved vores
bestyrelsesmøder, hjulpet med borddækning og klasseplacering dagen før festen og
trofast siddet ved indgangen og taget mod
betaling fra jubilarerne. Altid parat til at
hjælpe, når jeg bad hende om det.

moderne årsskrift på skolens eget trykkeri
til de medlemmer og jubilarer, der ikke
kan gå på internettet.
Samtidig har vi besluttet at opdatere
vores hjemmeside, så mere og mere af
kontakten mellem tidligere elever og RS i
fremtiden kommer til at foregå via www.
roskildensessamfundet.dk . Vi har allieret
os med 2 nuværende it-kyndige elever,
som har overtaget redigeringen af bladet
og ligeledes lægger Roars Kilde ind på
vores hjemmeside, så alle, der har mulighed for det, kan læse det der.

Til alle de 3 nævnte afgående bestyrelsesmedlemmer vil jeg sige : Tusind tak for
jeres årelange indsats i vor gamle elevforenings tjeneste og held og lykke ud i
fremtiden – og glem os ikke !

For at gøre denne revolution i foreningens
historie fuldendt er vi i år også gået over
til et nyt og mere praktisk betalingssystem, således at jubilarerne skal betale på
forhånd til vores bank via hjemmesiden.
Kontrollen af betalingerne og styringen af
tilmeldingerne samt udarbejdelsen af
deltagerlister og klasseplaceringer er et
meget stort arbejde, som Henrik Sørensen
har klaret med bravour, og der er ingen
tvivl om, at vi skal fortsætte ad den vej
efter at have rettet de små startproblemer,
vi har lært af i år.

I 2010 kom der 292 gamle elever til festen
– en lille fremgang fra 2009. Servering og
hjælp fredag og lørdag blev ydet af elever
fra 1. og 2. g under Fahtis ledelse, mod at
de til gengæld ﬁk et bidrag af os til deres
rejsekasse.
Vi har i mange år nydt godt af rektor
Claus Niller Nielsens tilbud om at afholde
jubilarfesten på Katedralskolen. Da rektor
også selv er en engageret og positiv rådgiver i foreningens øvrige arbejde, vil jeg
her rette en varm tak til ham for hjælp og
støtte i det forløbne år. Også tak til skolens
øvrige personale med Fahti i spidsen for
udførelsen af en række praktiske opgaver
i forbindelse med jubilarfesten samt til
personalet på kontoret for altid velvillig
bistand.

Roskildenser-Samfundet har en
uddannelsesfond, der kan yde lån og give
rejselegater til et antal ansøgere blandt de
nyudklækkede studenter. Vi kan derved
give dem 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.

I mange år har vi været stolte af at kunne
præsentere Roars Kilde – smukt trykt
i glittet papir. Vores økonomi har i år
krævet, at vi har måttet ændre drastisk på
dette punkt, og vi har med tak taget imod
skolens tilbud om at trykke et enklere,

R O A R S K I LDE
Inden jeg slutter min beretning vil jeg
gerne takke vores kasserer, revisor
Flemming Harry Jensen for hans store
hjælp i årets løb i relation til vores
påkrævede økonomiske omlægninger.

Tak til bestyrelsen og skolen for godt og
positivt samarbejde i dette forandringens
år, der nu er gået .

Nye kræfter
Roskildensersamfundet
Enten som medlem af bestyrelsen eller
som ”løsarbejder” er du velkommen.

Foreningens formål er at vedligeholde
forbindelsen og styrke sammenholdet
mellem gamle elever fra Roskilde
Katedralskole.

Vi vil også gerne have hjælp til at gøre vore
års-og jubilarfester endnu mere attraktive
for jubilarerne og vore medlemmer.

Vi kan herudover yde studie- og uddannelseslån til medlemmerne og give rejselegater efter ansøgning fra dimittender.

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.

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.

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.

I det daglige varetager bestyrelsen de
nødvendige opgaver. Hovedopgaverne er
at ﬁnde adresser på årets jubilarer og at
formidle vores medlemsblad Roars Kilde.

Vi savner dig!

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

Bestyrelsen

Via en ﬁn pr-indsats fra skolens side til
3.g-erne ﬁk vi et antal ansøgninger, og
jeg kunne uddele 6 legater ved dimittendfesten til 6 glade studenter.
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Dimissionstale 2011
I står i muligheder til halsen

Det er samtidig tid til at se lidt tilbage på
de tre år, der er gået siden I som forsigtige
nye elever på RKS bevægede jer op mod
skolens hovedindgang og blev modtaget af
jeres guider med velkomstkram. Det var
en ﬁn modtagelse, men som jeg husker
jer, var I en anelse betuttede, ja der var et
stykke vej til de unge voksne, der sidder
foran mig i dag.

Kære studenter
Dagen i dag er både en festdag og
samtidig også en smule vemodig. Det er
dejligt at ønske jer tillykke med eksamen
og lidt trist at sige farvel til jer.
Allermest er dagen dog en festdag, som vi
alle skal nyde. ”Man skal huske at
fejre sine succeser”, sagde den tidobbelte
verdensmester Arne Nielsson, da han
holdt oplæg for lærerne tidligere på året.

Der har været mange oplevelser og sjove
episoder undervejs. Det kan man forsikre
sig om ved at læse årets udgave af ”Blå
Bog”. Lad mig nøjes med et par enkelte.
Som f.eks. da Fathi og jeg efter en Hroarfest fandt Jacob Krog fra 3E sovende på
scenen inde i Salen. Fathi og jeg tager altid
en runde lige inden vi lukker og slukker.
Det var heldigt for dig Jacob.

Og atter i år kan jeg glæde mig over, hvor
fantastisk det er, at stå her og se ud over
jer alle 321, den største årgang studenter,
der nogensinde er dimitteret fra Roskilde
Katedralskole. Det er et utroligt dejligt og
smukt syn.
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Andre er blevet hentet af far eller mor
under festen, men jeg skal nok lade være
med at nævne navne her. Flere har jeg
givet et lift med til stationen eller Gimle
efter en fest og mange har deltaget i de 3
musicals vi, nej jeg må hellere sige I, har
stået for de sidste 3 år. Skillingsoperaen,
Skatteøen og Rent. De to sidnævnte totalt
elevstyrede. Det har bare været så ﬂot hver
gang.
I forbindelse med sidste skoledag roste jeg
jer for jeres evne til at overholde aftaler.
Den ros vil jeg gerne gentage her. Og
samtidig har det været en fornøjelse at
være sammen med jer ved alle de sociale
arrangementer, senest i forbindelse med
Gallafesten. Tak for jeres måde at være på.

Jo Katedralskolen udvikler sig med
stormskridt, alt sammen for at de mange
der følger efter jer også kan få tre gode
gymnasieår med store oplevelser af såvel
faglig, social som personlig karakter. Jeg
glæder mig rigtig meget til at vise jer
udvidelserne, når I kommer og besøger
os til gamle elevers fest i de kommende
år. Husk at det altid er den første lørdag i
oktober.

I de 3 år I har gået på RKS, har
skolen meget af tiden været under om- og
udbygning. Mest markant da I gik i 2. g,
hvor vi ﬁk opført den nye hal, som vi sidder i nu. Jeg vil godt sige jer tak for jeres
tålmodighed i den forbindelse. I havde en
hel vinter, hvor det ikke var så enkelt at
gennemføre idrætsundervisningen.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden
til at annoncere, at udbygningen af RKS
fortsætter. Vi har netop fået bestyrelsens
godkendelse til at udvide kantinen, så
den bliver dobbelt så stor, bygge 1. sal på
lærerværelset med nye arbejdspladser til
lærerne og en helt ny undervisningsﬂøj i
forlængelse af vestﬂøjen.

Og så en stor tak fra mig og lærerne til nuværende 3y, fordi vi måtte besøge jeres lejr
på sidste års Roskilde Festival. Vi kommer meget gerne igen, også gerne i andre
RKS-lejre, hvis vi bliver inviteret. Sidste år
arrangerede daværende 2y en lille musik
quiz i deres lejr. Som de selvfølgelig vandt
suverænt. Der var nemlig ingen spørgsmål
fra før 2009. Til 3y vil jeg sige, at hvis I
inviterer os igen, bliver det os der laver
spørgsmålene. Jeg vil så garantere, at
hovedparten af spørgsmålene vil være fra
før I blev født. Nej, spøg til side. Det var
rigtig hyggeligt at besøge jer.

Hertil kommer så renovering af fysiklokalerne og udvidelse af administration
og studievejledning. Allerede i sommerferien renoveres omklædningsfaciliteterne
i idræt, toiletterne moderniseres og udbygges og Helligkorssalen ombygges så den
bliver velegnet til undervisning.
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DFS Dansk Forældre Service
Apropos Roskilde Festival så hørte jeg
sidste år historien om en far, der søndag
aften ved Festivalens start modtog en sms
fra sin datter, som bad ham komme forbi
med en trøje.
Han svarede: ”Tak for din ordre. Vores
kørselsafdeling vil kontakte dig for
nærmere aftale om levering. Med venlig
hilsen DFS, Dansk Forældre Service”. Ordren blev leveret næste dag, og så vidt jeg
ved uden at DFS modtog klager over den
relativt lange leveringstid.

På trods heraf har der de seneste måneder
været skrevet en del – primært negativt - i
aviserne om danske gymnasieelever. Ved
man ikke bedre, kan man forledes til at
tro, at en stor del af jer er kommet igennem gymnasiet uden at åbne en bog og har
sjældent vist jer på skolen.
Det er ikke mit billede af gymnasiet i dag.
For langt størstedelen har der været tale
om hårdt arbejde med tonsvis af skriftlige
aﬂeveringer, som har været ved at give
ﬂere af jer stress. Det er derfor ikke et
retvisende billede medierne tegner.

Mon ikke mange forældre her i salen
kan nikke genkendende til historien. Vi
er mange, der har modtaget lister over
madvarer, primært makrel på dåse og
udstyr herunder pavilloner, festivalstole,
liggeunderlag, telte, soveposer etc., som
helst skulle stå klar inden afgangen mod
Roskilde Festival.

Min opfattelse af arbejdsbyrden i
gymnasiet ﬁk jeg bekræftet ved en
samtale, jeg fornyelig havde med Lars
Goldsmith, der er direktør i Dansk
Industri. Han sagde, at gymnasiet, efter
hans opfattelse, er den skoleform i Danmark, der bedst kan få eleverne til at yde
en arbejdsindsats.

Krav, ansvar, tillid og omsorg –
”Så meget stoler de på os”
Men tilbage til jeres gymnasietid: For
rigtig mange er gymnasiet lig med tre af
de bedste år i deres liv. Det er der mange
forskellige forklaringer på.

En anden vinkel på samme problemstilling støder man på i en af årets mest omdiskuterede bøger, nemlig Amy Chuas bog
”Kampråb fra en tigermor”. Her slår den
amerikanske professor Amy Chua til lyd
for, at asiatiske mødre er bedre end amerikanske, når det drejer sig om børneopdragelse. Hos de asiatiske mødre kommer
faglig perfektion nemlig forud for leg,
tv, overnatning hos vennerne, pc-spil og
lignende fornøjelser. Amy Chua forventer,
at hendes børn er nummer et i skolen i alle
fag bortset fra drama og idræt.

Jeg tror bl.a. at det handler om
tidspunktet i jeres liv, som er en periode
med store forandringer, med inspirerende
påvirkninger fra de lærere I har mødt og
ikke mindst fra de mange gode kammerater I har mødt i løbet af de tre år. Og så
det faktum, at I på den ene side hver for
sig er unikke dygtige unge mennesker, der
hver især kan en masse. Og på den anden
side er I en del af et fællesskab, som kan
alt. Det er noget af det, der er fantastisk
ved en skole som RKS.

For mig at se glemmer Amy Chua de
sociale rammer, der også skal til for at
unge mennesker kan blomstre og udvikle
sig. Jeg er enig i, at hårdt arbejde ofte
er nødvendigt for at nå sine mål. Som
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forældre og skole skal vi selvfølgelig klæde
jer på, så I ved, hvad der skal til for at få et
godt liv. Men det rummer mere end ”faglig
perfektion”. Den faglige udvikling skal
foregå i et miljø fyldt med omsorg, ansvar,
tillid og glæde.
Det kræver, at vi som forældre er parate at
støtte jer og give jer kærlighed og omsorg
uanset hvor voksne I i øvrigt bliver. Jeg
oplever af og til forældre, der har den
fejlagtige opfattelse, at unge, der ser voksne ud og opfører sig sådan, dem kan man
overlade til sig selv. Det passer ikke. Man
kan aldrig give sine børn nok kærlighed,
omsorg og støtte, uanset hvor voksne de
bliver.
Jeg tror som sagt, at kombinationen af
krav, ansvar, tillid og omsorg skaber de
bedste resultater på den lange bane. At
give jer ansvar har været et af de vigtigste
mål for os. Et af årets højdepunkter var for
mig, da en af vores elever den sidste aften
ved musicalen RENT holdt skolens nøgler
op foran publikum og sagde: ”så meget
stoler skolen på os” som symbol på, at
ansvarspersonerne havde fået overdraget
nøglerne til skolen i forbindelse med alle
øve-weekenderne.
Det er næppe nogen tilfældighed, at Amy
Chuas bog har fået så stor
opmærksomhed netop nu. Dels udfordres den vestlige verdens økonomiske
herredømme af Asien og dels har krisen,
sammen med udviklingen i befolkningens
alderssammensætning, betydet at danskernes arbejdstid og pensionsalder er på
den politiske dagsorden.

De arbejdsdygtige skal arbejde mere
og længere. Som det ser ud nu, er jeres
forventede pensionsalder 69 år og jeres
ugentlige arbejdstid bliver formodentlig
højere end 37 timer.
Det er næppe noget der bekymrer jer lige
nu, men faktum er, at hvis rigdom og høj
levestandard også i fremtiden er noget vi
kan tage for givet i Danmark, så vil det
fortsat kræve hårdt arbejde, høj uddannelse og udvikling af nye ideer.
Der er ingen nemme veje til rigdom, der
er ingen mirakelpille, der blot kan sluges!
Mange af jer har sikkert undervejs i
eksamensforløbet drømt om ”at man bare
kunne spise en pille og derefter vide alt”.
Sådan er det som bekendt ikke. Også her
tæller kun hårdt arbejde. Og så skal der
udvikles nye løsninger på både kendte og
nye problemstillinger. Og hertil er
uddannelse et rigtig godt udgangspunkt.
Som nyuddannet gymnasielærer var jeg
engang vagt ved en skriftlig eksamen. En
af eleverne sad og stirrede tomt ud for sig
i hovedparten af prøvens 5 timer. Efterfølgende spurgte jeg ham, hvorfor han
ikke kom i gang noget før. ”Jeg ventede
på inspirationen” sagde han og tilføjede
lakonisk ”den kom aldrig”. Jeg prøvede
derefter at fortælle ham, at ﬂid fremmer
inspirationen. Man kan så at sige arbejde
resultaterne frem. ”En arbejdssejr” tror
jeg, man kalder det i sportens verden.
Vi har ambitioner på jeres vegne. Vi
ønsker, at I får en god uddannelse. For uddannelse er nøglen til et godt liv for langt
de ﬂeste af os. Jeg ved godt, at der er gode
historier om lottomillionærer og avisbude,
der ender som multimillionærer. Men for
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langt ﬂertallet af jer, der nu har gennemført et gymnasieforløb og bestået eksamen,
så er en videregående uddannelse vejen til
et godt liv med alt hvad det indebærer.
I muligheder til halsen
I er blandt de unge i verden, der har ﬂest
muligheder, når det gælder om at få en
uddannelse og at få et godt liv. I står så at
sige ”i muligheder til halsen”.
En af mine bekendte Søren Kaare Andersen, tidligere direktør i Roskilde Bank,
fortalte mig for nylig om en oplevelse han
havde haft i Kenyas hovedstad Nairobi,
hvor han havde været nede for at se på
organisering af lån til fattige.
Søren fortalte, at han havde besøgt en
meget fattig familie på to voksne og tre
børn, der boede i et skur på ca. seks m2 i
Nairobis slumkvarter. De to ældste børn
gik på Boarding School. Begge forældre
var arbejdsløse og faderen gik langs
landevejene og søgte arbejde. For familien
var de økonomiske prioriteter i rækkefølge:
1. Børnenes skolepenge,
2. Huslejen
og var der penge tilbage ﬁk de
3. Mad
For os er det nærmest uforståeligt, at
”mad” ikke er nummer et på listen, men
logikken er, at forældrene er fuldt
bevidste om, at for dem er løbet så at sige
kørt. Deres situation bliver formodentlig
kun marginalt bedre i deres levetid.
Derimod kan de ved at satse på børnenes
uddannelse, give dem mulighed for et
bedre liv.

Sammenligner man den afrikanske
families situation med den I står i, synes
jeg godt, at man kan tillade sig at sige, at
”I står i muligheder til halsen”. Og jeg vil
gerne tilføje med en forpligtelse til at
udnytte mulighederne og søge til grænsen
af jeres potentiale.
Historien om den afrikanske familie er
samtidig et eksempel på betydningen af at
sætte sig et mål og forfølge det. At give sit
liv retning i stedet for at ﬂakke rundt uden
mål og med.
Shift happens
Danmark er som sagt et af verdens rigeste
lande. Det er årsagen til, at I har så mange
muligheder. Det skyldes bl.a. en historisk
evne til at tilpasse os politiske, kulturelle
og naturskabte forandringer. Et land uden
mange råstoffer er nødt til at leve af evnen
til at imødekomme forandringer. Det
kræver et højt uddannelsesniveau og det
kræver en evne til konstant at forny sig.
Lad mig nævne et enkelt eksempel.
Verdens oliereserver er begrænsede.
Umiddelbart vil mange sige, at det er en
katastrofe. Men netop for et ressourcefattigt land med et højt uddannelsesniveau
er den type alvorlige forandringer en udfordring, der kan vendes positivt. At olien
slipper op giver med andre ord
Danmark helt nye muligheder.
Vi kan sætte os opgivende ned eller vi kan
tage udfordringen op og udnytte de nye
muligheder forandringerne giver. Hvis vi
ikke gør det, er der andre, der gør det og
så bliver fremtiden for alvor vanskelig.
Derfor skal der endnu mere tryk på
forskningen i alternativ energi, i energibesparelse, i holdningsbearbejdning, alt
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Hvad nu?
Nu er det jeres tur til at stå over for forandringer. Jeg håber, at vi de sidste tre år
har klædt jer på til at takle de udfordringer
I møder i de kommende år.

det der skal til for at Danmark bliver
foregangsland på energiområdet.
Med en lettere omformulering af et lidt
vulgært engelsk udtryk vil jeg sige ”shift
happens”. Forandringer sker.
I sin lille fabel ”Isbjerget smelter” fortæller
den amerikanske forsker John Kotter, historien om hvordan forandringer modtages
i en koloni af pingviner på Antarktis og
viser hvordan forandringer kan gribes an
og vendes til noget positivt. Kotter er godt
klar over, at mennesket af natur er
negativt stemt overfor forandringer og at
ingen vil forandre sig, hvis det kan undgås.
Men gribes forandringerne an på den
rigtige måde, kan de vendes til noget
positivt for alle. Og forandringer
kommer, uanset om vi ønsker det eller ej.
Udfordringen er netop at være klædt på til
at modtage forandringerne og bruge dem
positivt.

Mange af jer har fået spørgsmålet de sidste
par dage: Hvad skal du så? Det kan virke
overvældende, særligt for dem der ikke
har et klart billede af, hvad studentereksamen skal føre til.
Dilemmaet er hvor hurtigt, man skal gå
i gang med videre uddannelse og ”er det
nu det rigtige jeg har valgt?”. Jeg kan godt
forstå jeres usikkerhed. Hvis det kan være
en rettesnor, så viser en lille undersøgelse
vi foretog tidligere på året, at studenter
fra RKS hurtigt går i gang med en videregående uddannelse. Og efter to år er
mere end ¾ af vores studenter i gang.
Selvom det er en god ide at komme i gang,
så husk at det vigtigste er målet. Så længe
retningen er rigtig, er hastigheden ikke
altid afgørende.
Helt at afskrive hastigheden kan I dog
ikke. Det kan den otte-dobbelte racerkører
Tom Kristensen tale med om. Tom Kristensen har sagt ”at hvis man føler, at man
har kontrol over tingene, så kører man
bare ikke stærkt nok”. For os ”almindeligt
dødelige” vil jeg dog stærkt fraråde, at det
er sådan man gebærder sig på landevejene.
Derimod vil jeg opfordre til, at I udnytter
de muligheder der dukker op hen ad vejen.
Man ved ikke altid på forhånd, hvornår de
opstår og erfaringen har vist mig, at det
handler om at være klar når chancerne
byder sig.
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Men man kan selv være med til at skabe
de bedste betingelser for, at chancerne
dukker op. Hvis man hele tiden vil være i
kontrol, er der risiko for, at man ikke
opdager de muligheder, der opstår
undervejs. Sjovt nok er det ofte de
ﬂittigste, der får de ﬂeste muligheder.

”Vi har tolv ure i huset
alligevel slår tiden ikke til
Man går ud i sit køkken
henter kakaomælk til sin spinkle søn
men når man vender tilbage
er han blevet for gammel til kakaomælk
kræver øl, piger, revolution

Jeg kan her ikke lade være med at tænke
på en af vores tidligere studenter Anders
Mouridsen, som blev student i 2004. Efter
at have arbejdet i et år efter studentereksamen tog Anders til Los Angeles og
modtog guitar undervisning på Musicians
Institute. Efterfølgende var han ved at tage
hjem, men vi var ﬂere, der overtalte ham
til at tage chancen og blive.
Efter at have knoklet sig igennem de sidste
fem år, lykkedes det ham i maj 2011 at
blive guitarist og keyboard spiller hos et af
rockmusikkens store ikoner John Fogerty
fra Creedence Clearwater Revival og Anders har netop været med Fogerty og hans
band på en stor turné i Sydamerika. Det
er ﬂot gået af en ung fyr fra Bramsnæs.
Anders tog chancen, men har også været
vanvittig ﬂittig og målrettet.

Man må udnytte tiden, mens man har den
Ens datter kommer hjem fra skole
går ud for at hinke
kommer ind lidt efter
og spør’ om man vil passe den lille
mens hun og manden går i teateret
og mens de er i teateret
rykker den lille med noget besvær
op i 3.G.”
Og lad mig tilføje: før man får set sig om
sidder man som 25, 50 eller endog 75 års
jubilar til Katedralskolens jubilæumsfest.
Ja I hørte rigtigt. Sidste lørdag havde jeg
en 75 års jubilar til bords ved skoles årlige
jubilarfest. Hun var dimitteret i 1936.

Tiden iler
Jeres tid som elever på RKS er ved at rinde
ud. Jeg forstår godt, at I i dag er glade
for, at det er overstået og glæder jer til
alt det spændende, der ligger forude. Jeg
synes, at de tre år er gået alt for hurtigt og
jeg tror også, at mange af jer vil have det
på samme måde, når det hele er lidt på
afstand.
Digteren Benny Andersen har skrevet et
digt om, hvor hurtigt det hele går. Det
skal I have et uddrag af med på vejen. Det
lyder sådan:

Brug derfor tiden godt. Sørg for at retningen er rigtig. Tag også en chance i ny og
næ, men gør det med fornuft.
Slutning
Udnyt de muligheder I får. Husk at være
positive og tro på det I gør.
Jeg startede med et citat af den ti dobbelte
verdensmester Arne Nielsson. Og lad mig
slutte med et andet. Han siger ”Du skal
altid bevare håbet. Du må aldrig give op.
Tro på det bedste, gå efter det bedste og
spørg jer selv: hvad er det bedste for mig?
Hjertelig tillykke med jeres eksamen. Jeg
ønsker jer det bedste!
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- ha’ tjek på hinanden fremover
Formanden Lise Svenstrup tale til studenterne
efter translokationen den 25. juni 2011

Roskildenser-Samfundet er en forening
for tidligere elever fra alle årgange, der er
dimitteret fra RKS. Foreningen har godt
600 medlemmer og har bestået siden
1916, og dens formål er at vedligeholde
forbindelsen og styrke sammenholdet
mellem gamle elever.
De penge, vi har fået ind i kontingenter
gør, at vi kan yde studielån og uddele
legater. Det er et stort job for
bestyrelsen hvert år at ﬁnde frem til næste
års jubilarer. Derfor vil jeg opfordre jer
til at vedligeholde kontakten med de
gamle klassekammerater – via mail eller
facebook – og fortælle om evt. adresseændringer.
Det giver os i RS mulighed for at ﬁnde jer
til jeres første jubilæum om 10 år.
Sidste lørdag holdt vi vores årlige jubilarfest her på skolen. 313 tidligere elever
mødte op, og straks var stemningen i top,
når de fandt frem til de gamle kammerater, som de havde delt en utrolig betydningsfuld og karakterskabende periode med
gennem de 3 vigtigste år af deres ungdom.
I dag er I de nye studenter årgang 2011 på
RKS – I er 321 ud af hele Danmarks ﬂok
af studenter i år på over 20.000. I har lige
fået jeres eksamensbevis og nogle kloge og
velmente ord med på vejen af Niller.
I morgen er I tidligere elever på RKS
på vej til at spredes for alle vinde, når
festerne er slut – glade for at 12 – 13 års
skolegang endelig er forbi.

Friheden vinker forude – men hvad vil
I så bruge den frihed til ? Mange af jer
er sikre på, hvad I vil og går målrettede
efter drømmestudiet, hvis gennemsnittet
tillader det. Gør det ikke det, så prøv at
se efter relaterede og mindre ofﬁcielle
uddannelser, I måske ikke havde tænkt på
som en mulighed.
Andre af jer har lyst til at rejse ud og
opleve en masse – arbejde frivilligt et sted
i den 3.verden, hvor der er brug for jeres
indsats - gå i skole eller på kurser for at
forbedre jeres viden på områder, som det
senere viser sig, I kan få brug for, når det
endelige studievalg er taget.
Her kommer vi i RS ind i billedet. Vi har
besluttet, at vi gerne vil give en økonomisk
håndsrækning til nogle af jer. Takket være
bidrag udover medlemskontingentet fra
tidligere elever har foreningen samlet så
mange penge sammen, at vi har oprettet
nogle rejselegater, som interesserede i 3. g
har kunnet søge.
Alle ansøgningerne i år var gode, men
blandt dem har vi udvalgt 5. Jeg nævner
nu navnene på de heldige, som jeg vil bede
om at komme herop til mig:
Signe Bendtsen, 3. i
Simone Schnoor, 3. d
Soﬁe Midtgaard-Jørgensen, 3. f
Signe Raarup Balle og Anne Kathrine
Behrendt Lau, 3. i
Pernille Tinndahn-Nielsen, 3. i

15

R O A R S K I LDE
Signes store interesse er spansk, som hun
har haft alle 3 år. For at forbedre sproget
har hun planlagt en rejse til Guatemala,
hvor hun vil tage et sprogkursus med
undervisning 5 dage om ugen, hvor
pensum er historiske,sociale og politiske
realitater i landet. Hun har valgt at bo hos
en lokal familie, hvor hun skal deltage i
familielivet og udelukkende tale spansk.
Efter skoleopholdet vil hun backpacke i
nogle måneder og suge til sig af den
kultur, der er opstået af blandingen af
hvide, indianere, og maya-indianere.

Soﬁe var efter folkeskolen på et års udveksling i Italien for at lære den italienske
kultur og det italienske sprog at kende,
inden hun kom i gymnasiet. Efter studentereksamen har hun valgt at koncentrere sig om Tyskland, hvor hun skal bo i
Hildesheim hos 2 tyske familier, mens hun
arbejder frivilligt på en tysk folkeskole.

Signe vil starte på Kbh.s Universitet i sept.
2012 og læse spansk og målet er en dag
selv at undervise gymnasieelever. Rejse,
undervisning og ophold bliver dyrt, så vi
kan tydelig se, at hun i høj grad får brug
for legatet fra os. Signe lover at sende os
en rejserapport, og I andre legatmodtagere
må også meget gerne sende et rejsebrev
hjem til os, som vi så vidt muligt vil trykke
i vores årsskrift Roars Kilde og sætte ind
på vores hjemmeside www.roskildensersamfundet.dk
Simone vil tage et ”friår” og udfylde det
med et udenlandsk højskoleophold fra
januar 2012 via Dansk Studiecenter .
Første måned foregår i det asiatiske Vietnam, hvorefter højskolen ﬂytter 2 mdr. til
New Zeeland. Fagene bliver de 2 landes
meget forskellige kulturer og historie
med fokusering på kommunikation og
personlig udvikling, og de vil give hende
nyttige værktøjer, når hun skal begynde at
studere enten journalistik eller
antropologi på universitetet.
Højskoleopholdet, vacciner, kost, rejseforsikring og visum koster så meget, at et
legat fra os vist falder på et tørt sted.

I studieretningsprojektet i 3.g skrev hun
om skolesystemet i Tyskland, og undervejs
blev hun så optaget af opgaven, at hun nu
vil derned og se, hvordan det fungerer
i praksis. Hun har haft tysk på A-niveau
og foretog derfor interviews af en tysk
lærer og en elev på tysk. Soﬁe har haft
relevante fritidsjobs undervejs og bl.a.
deltaget i skolens musicalopsætning. Når
Soﬁe kommer hjem, vil hun søge ind på
Danmarks Pædagogiske Universitet og
læse uddannelsesvidenskab. Udgifterne til
rejsen, aftenskolekursus i tysk +
materialer og lommepenge løber op, så
vi føler, at vores rejselegat vil blive godt
anvendt.
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stærkt overvejer at blive lærere. Det bliver
en dyr tur, og vi håber, at det vil lette jeres
budget, selvom I må deles om et legat.

Efter rejsen vil Pernille begynde på sambas på RUC, og efter de 3 basisår vil hun
gerne læse internationale udviklingsstudier og måske få arbejde i udlandet. Denne
langvarige rejse koster mange penge, og
jeg håber, vores legat vil hjælpe dig på vej.

Pernille har haft spansk og engelsk som
liniefag og har valgt at tage på en
sprogrejse med et selskab, der hedder EF
og rejser i september og kommer hjem i
juni 2012. Hun er tilmeldt et multilanguage year, der går ud på, at man skal
ﬂere steder hen for at lære forskellige
sprog.
Pernille har valgt 3 steder nemlig Ecuador,
Costa Rica og Hawaii. Formålet er at blive
ﬂydende i spansk og endnu bedre i engelsk
men også for at opleve samfund, der er
anderledes end vores eget og udvikle forståelse for deres folk og kultur.

Vi i den gamle elevforening håber, at vores
rejselegater er endt hos de rette ansøgere
og ønsker jer 5 og hele resten af årgang
2011 hjertelig til lykke med
studentereksamen og held
og lykke med resten af jeres liv.

Signe og Anne har planer om at rejse til
Tanzania i januar 2012 og arbejde i et
halvt år som frivillige på et børnehjem
med 40 børn gennem en organisation,
der hedder Tanzibarn. De skal undervise
børnene i engelsk, matematik, idræt,
billedkunst og musik med henblik på at
gøre børnene egnede til en
uddannelse.
Desuden skal de deltage i skolens
rengøring, madlavning og opdragelse af
børnene, da de har mistet deres forældre,
og nogle af dem er syge af HIV/AIDS og
har stærkt brug for hjælp. Begge piger
har altid gerne villet til Afrika og hjælpe
med at undervise dem, der trænger, da de
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Hvad laver en kommunikationsdirektør på et gymnasium?
af Anna Rørbæk, kommunikationschef på RKS

Roskilde Katedralskole slog i sommer
en stilling op som kommunikationschef.
Kommunikationschefen skulle med sin
viden om kommunikation være sparringspartner og rådgiver for rektor, den
øvrige ledelse, skolens lærere og elever.
Men hvad laver man mere konkret som
kommunikationschef på et gymnasium?
Roskilde Katedralskole er på få år vokset til dobbelt størrelse. I dag har skolen
130 medarbejdere og 1200 elever, der
hver dag går ind og ud mellem hinanden.
Vokseværket har skabt et behov for at se
på kommunikationen. Hvor rektor før
kunne meddele beslutninger over en kop
morgenkaffe, er skolen i dag så stor, at der
er brug for andre metoder, hvis alle skal
have besked om og involveres i, hvad der
sker på skolen.
Derfor ønskede Roskilde Katedralskole
- som det første gymnasium i landet - at
professionalisere sin kommunikation.
Ganske som enhver anden mellemstor
virksomhed med over 100 medarbejdere
og 1200 daglige brugere. Og derfor begyndte jeg i sensommeren som kommunikationschef.

Kort og godt er jeg ansat til som en del af
ledelsen at tænke strategisk kommunikation ind i alt ledelsesarbejde. Internt i
forhold til skolens medarbejdere, elever og
forældre. Eksternt i forhold til PR-positionering, ny hjemmeside og sociale medier.
I løbet af de første måneder af min ansættelse foretog jeg et serviceeftersyn på den
interne kommunikation for at undersøge
medarbejdernes behov og forventninger.
Det eftersyn viste et behov for nye og
anderledes kommunikationskanaler: De
eksisterende kanaler kunne måske fungere
for en mindre skole, men med så mange
medarbejderes skulle der nytænkes.
Derfor har vi blandt andet indført et
synspunkt fra rektor i skolens interne
nyhedsbrev, hvor rektor kan begrunde
beslutninger og varsle forandringer på
skolen. Vi har udarbejdet nye kommunikationsrutiner for skolens udvalg, så
de bliver mere synlige og dermed mere
demokratiske og involverende, ligesom vi
har oprettet et nyt elektronisk dialogforum
til skolens medarbejdere.
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I april lancerede vi en ny hjemmeside,
hvor eleverne er primær målgruppe, og
hvor de sociale medier er i fokus. Og vi
har netop lagt sidste hånd på en samlet
kommunikationsstrategi for Roskilde
Katedralskole, som bliver rettesnor for det
daglige arbejde, og som skal gøre, at alle
fremover ved, hvad skolen vil, og hvilke

mål den sætter sig med sin kommunikation på ledelsesplan.
Der er med andre ord masser af kommunikationsopgaver for en kommunikationschef på et gymnasium. Så selvom jeg er
landets første af slagsen, er jeg helt sikkert
ikke den sidste.

Fakta om Anna Rørbæk
Anna Rørbæk er 31 år og uddannet cand.
mag. i Medievidenskab og Retorik fra
Københavns Universitet. Hun har en efteruddannelse i Kommunikationsledelse.
Anna Rørbæk kommer fra en stilling som
kampagneansvarlig for Det Radikale
Venstre på Christiansborg, hvor hun i fem
år har arbejdet med at professionalisere
partiets kommunikationsstrategi.
Først som pressemedarbejder, siden som
fungerende pressechef og endeligt som
kampagneansvarlig.
I en periode har Anna Rørbæk også undervist i kommunikation på Copenhagen
Business School, ligesom hun har erfaring
fra bureauverdenen.

Men hvad laver en kommunikationschef
så? Hvad er det for nogle opgaver, der ligger på mit skrivebord?
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Spaden er sat i jorden til nybyggeri
Af rektor Claus Niller
I år 2000 rummede Roskilde Katedralskole omtrent 550 elever fordelt på 22
klasser. Ved skolestart i august 2012
forventes skolen at rumme over 1200
elever fordelt på 45 klasser!
Roskilde Katedralskole er efter mine
oplysninger Danmarks mest populære
gymnasium.
Denne kolossale vækst har kun kunnet lade sig gøre gennem en konstant
udbygning og renovering, der har fundet
sted primært siden 2005, hvor Roskilde
Amt (foruden etablering af en lang række
studiecentre og en total ombygning af
kantinekøkkenet) opførte en bygning i

Atriumgården med tre klasselokaler, et
nyt bibliotek og et studiecenter.
I 2009 fulgte så opførelsen af skolens
multihal mod Helligkorsvej sammen med
etablering af en helt ny østindgang og
etablering af helt nye musiklokaler.
I foråret 2011 fulgte så købet af Helligkorssalen på nabogrunden, som i løbet af
sommeren blev ombygget fra kirkesal til
tre nye moderne undervisningslokaler.
Med de seneste tre års rekordstore
søgetal besluttede bestyrelsen i efteråret
2011 at igangsatte endnu en udbygningsog renoveringsrunde.
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Fem projekter: Det første i februar 2012,
hvor det lokale entreprenørﬁrma Elindco
satte spaden i jorden til en udbygning af
skolens kantine, der dels næsten fordobler
kantinens areal til 800 m2 og dels giver
skolen nye og forbedrede faciliteter for
gruppe og projektarbejde i undervisningstiden.
Samtidig opføres en 400 m2 stor tilbygning mod Tjørnegårdsskolen.
Denne tilbygning rummer ﬁre nye undervisningslokaler i et moderne åbent undervisningsmiljø. Her får elever og lærere
mulighed for at afprøve nye undervisningsformer.

Til sommer tages der hul på en renovering af skolens administration, og senere
på efteråret tages der efter planen hul
på opførelsen af 1.sal på lærerværelset,
som skaber rum for nye arbejdspladser
til skolens lærere. Og endelig følger en
modernisering af de lokaler, der anvendes
til de eksperimentelle fag.
Alt sammen med det formål, at skolen
fortsat kan danne rammen om de tre
vigtigste år for hundredevis af unge i
Roskilde og omegn.
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Fra kirkesal til skole
håb og forventninger

Lis M. Frederiksen, Formand for Roskilde Domsogns Menighedsråd
Hellig Kors Kirkesal blev opført som menighedshus i Helligekorskvarteret i 195455 af en ﬂok entusiastiske mennesker,
indtil den sidste gudstjeneste blev afholdt
søndag den 21. november 2010. I dag er
kirkesalen overtaget af Roskilde Katedralskole, som i disse år konstant har behov
for mere plads til et støt stigende elevtal.
Roskilde Kommune stillede byggegrunden
til rådighed med den klausul, at grunden
og bygningen kvit og frit overgår til
Roskilde Kommune, den dag man ikke
længer ønsker at benytte stedet til kirkelige formål. Initiativtagerne til at oprette
Helligkorssalen fandt, at der var ganske
langt både til Sct. Jørgensbjerg Kirke og til
Domkirken.

Der var behov for et permanent kirkeligt
samlingssted i Helligekorskvarteret. Frivillige medlemmer af ”Det kirkelige arbejde
i Helligkorskvarteret” lagde et stort stykke
arbejde i forberedelserne til byggeriet.
Målet var et menighedshus, hvor der var
plads forskellige aktiviteter,
spejderarbejde og lignende. Der blev
samlet penge ind til byggeriet, og alle
håndværkere udførte arbejdet til meget
favorable priser. Pastor V. Baunsbak indmurede i sydgavlen en frådsten fra 1040,
som stammer fra fra Skt. Jørgensbjerg
Kirke.
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I 1988 overtog Roskilde Domsogn driften
af huset, og det blev omdøbt til Hellig Kors
Kirkesal.
Lige siden og indtil den 21. november
2010 er der blevet afholdt gudstjeneste
hver eneste søndag. Kælderlokalerne er
blevet brugt til lokalt samlingssted, til
møder, konﬁrmandundervisning og meget
andet.
De senere år deltog færre og færre i
gudstjenesterne i Hellig Kors Kirkesal.
Domsognet forsøgte med forskellige
initiativer at skabe liv og vækst omkring
kirkesalen. Men forgæves, og den svære
beslutning om at nedlægge kirkesalen, var
en kendsgerning.

Kirkesalen eksisterede ikke længere som
et indviet kirkerum.
Til gengæld glæder vi os over, at kirkesalen nu myldrer af livlige og larmende
unge med blikket stillet skarpt ind på
fremtiden med alle de håb og forventninger, som også lå bag byggeriet af kirkesalen i midten af 50´erne.
Lis M. Frederiksen
Formand for Roskilde Domsogns Menighedsråd
Student årgang 1963

Mange mennesker har i tidens løb lagt
sved og hjerteblod i stedet. Der var stadig
mennesker tilknyttet domsognet, som
havde stærke følelser knyttet til Hellig
Kors Kirkesal.
Men indsatsen fra præster, organister,
korsangere og andre stod ikke mål med
opslutningen om de kirkelige handlinger
og aktiviteter i Hellig Kors, som vi sagde i
daglig tale.
Biskop Peter Fischer-Møller forestod den
sidste gudstjeneste søndag den 21. november 2010 sammen med sognets præster.
Det lille lokale var propfyldt.
Også Roskilde Katedralskoles rektor var
blandt kirkegængerne den søndag. Der var
en egen højtideligt og vemodig stemning.
Et kapitel var slut. Dåbsfadet, alterstagerne, kalken og disken blev båret
ud i en højtidelig procession, hvor også
medlemmer af menighedsrådet deltog.
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Beretning fra Peru
af Katarina Stoklund Dittlau
Legatmodtager fra 2010

Jeg har altid vidst, at jeg ville ud og rejse
efter min gymnasietid, og da jeg modtog
Roskildensersamfundets rejselegat efter
min studentereksamen blev det startskuddet til planlægningen af mit helst
store rejseår. Mit udgangspunkt blev
frivilligt arbejde i Peru.
Frivilligt arbejde giver en mulighed for at
støtte et givent projekt i et udviklingsland,
om det så koncentrerer sig om natur og
miljø, undervisning, politik, medier, m.m.,
og samtidig få chancen for at integrere sig
på bedste vis i landet, kultur, sproget og de
mennesker, man er omgivet af.
Vi hører ofte om problemer med hungersnød, tørke og andre enorme udfordringer
i Afrika, og det var derfor helt naturligt for
mig at tænke på dette kontinent først.
Men. Til et infomøde med Projects
Abroad, min valgte organisation, ﬁk jeg
øjnene op for Peru og de fantastiske
muligheder, som dette land byder på.
Jeg valgte et natur- og miljøprojekt i
Perus Amazonregnskov med forskellige
forskningsprojekter. Mere eksotisk kunne
det ikke blive. Et år brugte jeg på at spare
op, og med Roskildenser-Samfundets
rejselegat blev min drømmerejse pludselig
en realitet.

Bag facaden
Peru er ligesom mange andre sydamerikanske lande et land i udvikling. Deres
økonomi er i vækst, turismen har aldrig
været bedre, ﬂere og ﬂere forældre har råd
til at sende deres børn i skole og forsørge
deres familie. Besøger man Lima, Perus
hovedstad, vil mange endda mene, at de
ﬂeste lokale lever efter vestlige standarder.
Og så alligevel ikke. For idyllen jeg
beskriver ses kun de steder, hvor de ﬂeste
turister færdes. I de turistede dele af
storbyerne, populære arkitektoniske og
historiske skatte som Machu Picchu, den
gamle inkahovedstad, Cuzco m.m..
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Mødet med regnskoven
For mit vedkommende blev regnskoven
hovedfokus i de fem måneder, jeg var af
sted. Og hvilket første møde!
Efter 36 timers rejse kunne jeg for første
gang i mit liv se regnskoven. Stor og
indbydende bredte den sig som et enormt
mørkegrønt tæppe ud under mig og ﬂyet,
kun brudt af mudderbrune Madre de Dios
ﬂoden, som dovent bugtede sig igennem
landskabet.
Langsomt kom vi nærmere, og en begyndende bekymring slog rødder i min mave;
for, hvor var landingsbanen?!

I laaang tid gik det bare ned og ned, og
alt hvad man kunne se var skov, men så
pludselig åbnede træerne sig, og gjorde
plads til en lille bitte landingsbane, og så
var jeg der. In the middle of nowhere. Men
i Perus “nowhere”!
Min rejse var dog ikke helt slut endnu. For
at komme ud til reservatet Reserva
Ecologica Taricaya skulle jeg først videre
med en kanolignende båd. Ca. 1,5 time
tog det ned af Madre de Dios ﬂoden, der
nu ved nærmere eftersyn var knapt så
doven af sig, men derimod en enorm ﬂod,
som med kraftig strøm æder sig igennem
landskabet og hiver både træer og buske
med sig.
Det blev en fantastisk sejltur, hvor jeg
havde god tid til at nyde omgivelserne,
og forsøge at berolige mit hjerte, som

Sammenligner man derimod levevilkårene
i disse turistmål med kårene i de mere
isolerede områder, såsom bjergene, slummen udenfor storbycentrum eller i junglen
er situationen en helt anden. Her ses stor
økonomisk uligevægt, manglende ligestilling mellem kønnene, dårlige
undervisningsforhold og manglende sundhedssystem. Folk her lever, som de har
gjort i mange hundrede år. Ikke nødvendigvis en dårlig ting, men her ses udviklingen ikke i samme grad.
Værst er manglen på information.
Information om sundhed og sikker sex,
ligestilling, rettigheder, kvaliﬁceret
undervisning af børn og unge, og fornuftig
og bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer herunder regnskoven.
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galoperede af sted af lykke og spænding,
og hvad der kun føltes som få øjeblikke
senere, stod jeg i Taricaya-reservatet for
alvor omgivet af regnskov. Og også her
blev det et voldsomt møde.
Da jeg havde fået slæbt mig selv og min
enorme rygsæk op af den mudrede ﬂodbred, kom der pludselig to store araer
ﬂyvende i fuld fart med kurs mod mig, og
jeg måtte i sidste sekund dukke mig for
ikke at blive ramt. Okay. Tænkte jeg. Nu er
du i regnskoven, alt er anderledes.
Frivilligt arbejde på godt og ondt
I min første uge blev jeg introduceret
til alle de ansatte, de andre frivillige, de
dagligdags aktiviteter, stedets forskningsprojekter og hverdagen i sin enkelthed.
Livet i junglen er simpelt. Ingen stress og
jag, ingen offentlig transport, som skal
nås, deadlines, som skal overholdes, og
indbydes konkurrence, som vi kender det
fra Europa. Al fokus er rettet mod beskyttelse af miljøet i regnskoven og dyrene,
som lever der, og alle de ansattes og de
frivilliges koncentrerer derfor deres energi
mod dette projekt.
Min første aktivitet i junglen blev fodring
af dyrene i Reservatets Rescue Center.
Reserva Ecologica Taricaya ejer i samspil
med den peruvianske regering dette ofﬁcielle Rescue Center, og alle vilde dyr, som
bliver fundet såret eller sygt, bliver bragt
til dette center. Ofte bliver dyrene fundet
hos lokale, som har dem som kæledyr,
men som på ingen måde har kendskab til
dyrenes behov og det faktum, at det er et
vildt dyr. Det gør, at mange af dyrene, som
bliver bragt til centeret, er stærkt
dehydrerede og forkomne, og ofte lider de
også af en lang række sygdomme.

I mange tilfælde kan personalet i reservatet redde dem, men det hænder også, at
det ikke lykkes. Enten på grund af dyrets
tilstand, eller fordi personalet ikke har de
nødvendige materialer eller ressourcer til
rådighed. En barsk sandhed i et udviklingsland, hvor der altid mangler penge til
sådanne vigtige projekter.
Mødet med dyrene i centeret var en
fantastisk oplevelse. Alle sunde og raske,
og mange med gode chancer for snarlig
udsætning i naturen igen. Det at fodre
dem var noget helt specielt. Måden hvorpå
brøleaberne Moñaka, Salsa og Callie
hoppede rundt på mine skuldre for at få
så hurtig som muligt tilgang til maden
i mine hænder, eller hvordan tukanen
Tuki nappede løs i mit tøj med sit store
klodsede næb for at fremskynde fodringsprocessen. Jaguaren Preciosas voldelige
og skræmmende brutalitet, når hun ﬂåede
de store klumper kød fra hinanden, og
tapirernes lyse pibetone af et kald, når
de hørte madvognen komme. Alt dette
var på min første dag i junglen, og mange
andre følgende gange med til at forme mit
indtryk af stedet, som værende noget helt
fantastisk.
Som fremtidig dyrlægestuderende
allierede jeg mig hurtigt med stedets
peruvianske dyrlæge Mabe, og hun blev
efter kort tid min gode ven og mentor.
Sammen med hende, gjorde jeg i løbet
af min tid i reservatet store erfaringer i
håndtering og behandling af vilde dyr;
især aber.
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Som dyrlæge midt i junglen i et udviklingsland har man hverken operationslokale
eller en ubegrænset tilgang til fx rene
gummihansker. Man har ikke noget fancy
udstyr, og ofte må man genbruge mange
materialer. Alt er en mangelvare, og pengene slår aldrig rigtig til. Alligevel må man
klare sig med det, man har, og i den tid
jeg var der, var jeg så privilegeret at være
vidne til ﬂere små mirakler i Animal Hospital, hvor Mabe med ﬂid, stor viden om
vilde dyr og store mængder tålmodighed
reddede mange liv.

grund af mennesker. Lokale folk, som bor
i små landsbyer langs ﬂoden, indsamler
æggene for at sælge dem, og dermed skaffe
penge til at forsørge familien, eller bruger
dem som føde. En stigning i antallet af
lokale har lagt stort pres på skildpaddebestanden, og den er nu næsten udryddet.

Mit arbejde bestod i høj grad af opgaver i
Animal Hospital sammen med Mabe, men
udover dette tog jeg ligeledes del i mange
af de andre aktiviteter med fokus på research. Perus regnskov er i mange tilfælde
stadig uudforsket. Dagligt ﬁnder forskere
nye arter, som kan føjes til listen, og ﬂere
gange kunne jeg og mine medfrivillige tage
del i netop sådanne forskningsprojekter.
Her kan nævnes sommerfugleprojektet,
hvor to forskere fra Ariquipa (en storby
i Peru) kom og boede i reservatet i en
måned for at ﬁnde ﬂere sommerfuglearter
i reservatet. Vi havde før dette projekt ca.
249 dokumenterede sommerfuglearter i
reservatet, som dækker et område på godt
476 hektar. Ikke noget særlig imponerende tal, men efter en måneds research
kunne vi føje godt 32 nye arter til listen. Et
tal som bliver ved med at stige.
Et andet projekt omhandlede skildpadder.
Igennem hele august og september tog en
gruppe frivillige og en ansat med båd ud
til en lille ø, hvor den lokale Taricayaskildpadde i den periode lægger sine æg i
sandet. Taricayaskildpadden er truet; dels
på grund af rovdyr, men hovedsageligt på

Vores arbejde går derfor på at indsamle
æggene, før de lokale gør det, og derefter
bringe dem til en kunstig strand, vi har
bygget. Her opbevares æggene til de klækkes, og de små babyskildpadder bliver
efterfølgende fragtet tilbage til den strand,
hvor de oprindeligt blev lagt som æg og sat
fri. Et fantastisk syn, når tusindvis af små
skildpadder pisker af sted mod vandkanten i en fælles spurt.
Nødvendigheden af ”Skildpaddeprojektet”
er et godt eksempel på lokalbefolkningens manglende kendskab til naturen og
den indvirkning, de har på den. Derfor
forsøger de ansatte i Taricayareservatet i
samspil med os frivillige at undervise især
børnene i landsbyerne.
Børnene er fremtiden, og de er mere åbne
overfor forandringer, end de voksne kan
være. Igennem en længere periode har vi
derfor haft et samarbejde med en lokal
landsby Palma Real kørende, hvor vi underviser børnene i blandt andet genbrug af
materialer. Vi har ligeledes plantet plantager med bananpalmer, ananas, mahognitræer og cedertræer uden for landsbyen,
som vi en gang om måneden kommer for
at passe.
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Jeg har deltaget i mudderkamp mod
repræsentanter fra alverdens nationer,
sejlet af ﬂoden i kano, sovet under åben
himmel i Amazonas regnskov, badet i
kæmpesøer, været på caimanjagt om
natten, sovet med abeunger i min favn
og danset til den lyse morgen til lyden af
sydamerikanske rytmer.
Igennem min tid i Peru har jeg fået ﬂere
venner og erfaringer, end jeg ville have
kunnet erhverve mig på ﬂere år herhjemme. Jeg har mødt mennesker fra
hele verden, og har nu kontakter på alle
kontinenter, jeg kan trække på, når jeg har
brug for det.

Jeg har lært spansk, uden at have et kendskab til det inden, jeg tog af sted, jeg har
fået stor respekt for andre kulturer, blevet
mere moden og sikker på mig selv og jeg
har arbejdet i felten med min
drømmeuddannelse, som fokus. Jeg har
skabt mig et netværk i hele verden og haft
oplevelser, jeg kan føje til mit CV.
Kort fortalt: Jeg har levet!
Selvom jeg nu er hjemme i Danmark, er
min rejse ikke slut. Jeg har nu et hjem i
Peru og en masse venner rundt om i
verden, som i fremtiden skal besøges.
Jeg kan kun anbefale dig at gøre som jeg
gjorde og fortsat vil gøre.
REJS! Det gavner både din fremtidige
karriere og dig selv som menneske.

Lidt RKS-historie
af rektor Claus Niller

Plantagerne er tænkt som en mulighed
og som inspirationskilde til de lokale
landmænd i, hvorledes man på fordelagtig
vis kan dyrke jorden, uden at fælde store
skovområder først. Afgrøderne kræver
nemlig samspillet med andre planter for
at kunne gro, og derfor behøver man ikke
rydde mere end 100 m i en meters bredde
for at starte sit landbrug.
Men også her er udviklingen langsom.
Efter ti års samarbejde er landmændene
stadig skeptiske overfor projektet, og
benytter sig stadig af guldmineri, jagt,
indsamling af æg og overfældning af regnskoven. Aktiviteter, som har katastrofale
følger for junglen og dens biodiversitet.
Der er stadig masser af arbejde, som skal

gøres før målet; at de lokale landmænd
overtager plantagerne og driver dem
videre, er nået, og her er børnene i mange
tilfælde målgruppen og midlet der helliger
målet, når det gælder udvikling. Ikke kun
i Peru.
En rejse uden ende
Hvor udbytterigt det end har været at
arbejde og være en del af udviklingen
i bevarelsen af Perus regnskov, ligeså
givende har det været at møde en hel ny
kultur og en masse fantastiske mennesker
fra hele verden.

Tirsdag den 17. januar 2012 var det 200
år siden, at rektor Johan Henrik Tauber
(rektor ved Roskilde Katedralskole 1787
- 1808) solgte sin bogsamling til Roskilde
Stift for 5000 rigsdaler.
Umiddelbart en trist historie for Roskilde
Katedralskole, men for den almene dannelse i Danmark ﬁk salget en uvurderlig
betydning, idet bogsamlingen dannede
grundstammen i etableringen af Sjællands
Stiftsbibliotek, som blev forløberen for de
folkebiblioteker, vi kender i dag.
Salget blev markeret ved et arrangement
afholdt af Roskilde Domsogn og Historisk
Samfund for Roskilde Amt, som fejrede
dagen med en bogudgivelse.
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Rektor Tauber bliver i øvrigt omtalt som
en af de mest betydningsfulde rektorer ved
Roskilde Katedralskole gennem tiderne.
I Dr. phil Ada Bruhn Hoffmeyers bog
udgivet af Roskildensersamfundet i 1965:
”Artibus Ingenuis – Roskilde Katedralskole gennem tiderne” omtales han med
følgende ord: ”Tauber står som en milepæl
i skolens historie, en personlighed,
begavet, lærd, menneskelig, med kærlighed til disciplene”. Tauber blev først
rektor i Horsens i 1773 og i 1781 i Odense.
I løbet af hans sammenlagte 35 år som
rektor dimitterede han 215 studenter eller
godt 6 pr. år. Til sammenligning dimitterer Roskilde Katedralskole i 2012 mere
end 320 studenter.
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Rejserapport fra Guatamala

Rejserapport fra Hildesheim

af Signe Bendtsen
Legatmodtager fra 2011

Først og fremmest vil jeg gerne takke Jer
for det rejselegat, jeg modtog ved dimissionen på RKS juni 2011. Pengene har
været mig en stor hjælp på min rejse til
Guatemala, og som lovet hermed en lille
rejserapport om min rejse.

Legatet har ligeledes givet mig mulighed
for at deltage i nogle dyrere udﬂugter – en
weekend stod vi op kl. 05 og tog en bus 3
timer ud til vulkanen Tajumulco, som vi
besteg og så den kommende dags solopgang fra 4220 meters højde.

De ﬁre ugers sprogkursus på skolen
Hermandad Educativa i byen Quetzaltenango har hjulpet mig godt på vej med
spansk. Ved hjælp af forskellige tekster og
samtaler gav lærerne mig en større forståelse af de historiske, sociale og politiske
realiteter i Guatemala.

Efter sprogopholdets afslutning har jeg rejst i Guatemala, Honduras, Belize og Mexico. Her har jeg blandt andet set forskellige
ruiner og templer fra mayaernes tid.

af Sofie Midtgaard-Jørgensen
Legatmodtager fra 2011

Efter min studentereksamen i sommeren
2011, var jeg så heldig at modtage et legat
af Roskildenser samfundet, som jeg brugte
til at ﬁnansiere noget af mit seks måneder
lange ophold i Tyskland på.
Formålet med at jeg valgte at tage til Tyskland var, at jeg ville se og opleve det tyske
skolesystem, lære den tyske kultur bedre
at kende og ikke mindst ville jeg forbedre
mine tyskkundskaber.
Jeg boede i Hildesheim, en by i nærheden
af Hannover, hvor jeg havde mulighed
for at arbejde som frivillig på Moritzberg
Grundschule, som er en skole for børn
mellem 6 og 10 år. Her fulgte jeg fem
forskellige lærere, for at opleve forskellige
måder at undervise på og for at opleve
ﬂere klasser. I timerne fungerede jeg som
hjælpelærer, dvs. jeg hjalp de børn der
havde svært ved enten regning eller læsning. Ofte sad jeg med et eller to børn uden
for klasselokalet, hvor der var mere ro til
at forklare dem, det de skulle lære.

Den sidste uge var mit spanske så godt,
at jeg var i stand til at sammenligne de
politiske forhold i Danmark og Guatemala
på spansk. Jeg ﬁk kulturen i Guatemala
at føle på egen krop ved at bo hos en lokal
familie og deltage i skolens projekter, hvor
vi blandt andet kom ud at besøge en meget
fattig familie.

Endnu engang vil jeg takke Jer for at have
hjulpet mig med at muliggøre en rejse for
livet. Mine oplevelser på sprogskolen og
sammen med de lokale har åbnet mine
øjne op for en kultur langt fra Danmark
– en kultur jeg langt fra er færdig med at
forske i.
Mange Hilsner
Signe Bendtsen

32

I løbet af de seks måneder jeg var på Mortizberg Grundschule, deltog jeg i mange
forskellige arrangementer og projekter.
Bl.a. var jeg med til at fejre Halloween,
hvor der i den forbindelse var to klasser
der overnattede på skolen. Her havde
børnene medbragt sovepose, liggeunderlag og deres sovedyr. Nogle forældre havde
meldt sig til at lave pizza, hvilket betød
at der kl. 19 var hjemmelavede pizzaer til
alle.
Ligeledes var der et hold forældre, der
lavede morgenmad morgenen efter, så
børnene var klar til endnu en skoledag.
Det var to lærere der havde taget initiativ til arrangementet, som var meget
hyggeligt og som børnene var meget
begejstrede for.
Ofte står de tyske forældre til rådighed for
skolen i forbindelse med aktiviteter, som
fx overnatning, men også i forbindelse
med udﬂugter og hjælp i undervisningen, så klasselæreren ikke står med hele
ansvaret alene.
Mortizberg Grundschule deltager i et
EU-projekt, kaldet Comenius, hvor skolen
arbejder sammen med en skole i Italien
og en i Spanien. De lærere der er tilknyttet
projektet, mødes ﬂere gange om året for at
udveksle erfaringer og ideer. I september
måned, var lærerne samlet på Moritzberg
Grundschule, hvor jeg ﬁk mulighed for at
deltage i programmet, fordi jeg kan italiensk, efter jeg var på udvekslingsophold i
Italien efter 9. klasse. I de dage program-
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met varede var vi bl.a. på specialskoler, i
den Niedersächsische Landtag i Hannover
og på rådhuset i Hildesheim, hvor vi hilste
på Overborgmesteren.

Tyskernes hverdag er også anderledes
i forhold til den danske. For eksempel
slutter Grundskolen enten kl. 12 eller 13,
hvorefter størstedelen af børnene bliver
hentet af deres mødre, mens få bliver på
skolen og får varm mad der. Det er ikke
så udbredt at børn går i institution efter
skole, som det er i Danmark. Den primære
grund til at det er sådan, er at der er
forholdsvis ﬂere husmødre, end der er i
Danmark.

I de seks måneder jeg har været i
Hildesheim, har jeg boet hos to forskellige familier. Den første familie jeg boede
hos, havde to børn, på hhv. ﬁre og seks
år, mens den anden familie jeg boede hos,
ikke havde nogle hjemmeboende børn.

Begge familier har givet mig mange gode
oplevelser og vist mig meget af Hildesheim
og omegn, som man som turist også kan
se. Men det jeg sætter størst pris på er,
at de også har vist mig deres hverdag,
hvordan de lever og hvordan det er at
leve i Tyskland og være tysker. Jeg har set
mange ligheder men også forskelle mellem
Danmark og Tyskland. De har traditioner
som vi ikke har, som fx Sant Martin i november, hvor børnene går med lanterner
og synger sangen om Sant Martin, der
delte sin kappe med en fattig mand, så han
ikke frøs ihjel.

For at jeg kunne blive bedre til tysk, har
jeg deltaget i et tyskkursus, hvor jeg havde
undervisning tre timer tre gange om ugen.
Tyskkurset afsluttede jeg med en international anerkendt eksamen. Efter seks
uger ﬁk jeg besked om, at jeg har bestået
prøven, som bestod af ﬁre dele, Læseforståelse, Høreforståelse, skriftlighed og
mundtlighed. Det betyder at jeg nu ud fra
mine tyske færdigheder, har mulighed for
at studere på alle tyske universiteter.
Jeg har været meget glad for at være i
Hildesheim, hvor jeg har oplevet mange
forskellige ting og jeg har sat stor prist
på det legat jeg modtog, som gjorde det
muligt, at jeg bl.a. kunne deltage i aktiviteter, som ellers ikke havde været mulige.
Med venlig hilsen
Soﬁe Midtgaard-Jørgensen
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Jubilar-lister
75 års jubilarer (årgang 1937)
Student
Agnete Enig, Margrethe Alle 25, 5250 Odense
Realist
Inger Brixtofte, Højbjerg Vang 64,2840 Holte,

70 års jubilarer (årgang 1942)
Nysproglige studenter
Else Bjerg Bendsen f. Hansen
Skovmindeparken 2A,st.dør 009,3230 Græsted
Gudrun Jørgensen f. Jacobsen,. Damvej 2, 4621 Gadstrup
Jørgen Jacobsen, Bastebjerg 30, 2690 Karlslunde
Matematiske studenter
Bent Chr. Bentsen, Løvsvinget 4, 2830 Virum
Robert Steen Jensen, Løngangsgade 13 K st. 3400Hillerød
Ole T. Johannesen, Kristiansvej 44, 8660 Skanderborg
Knud V. Larsen, Dr. Soﬁesvej 79, 9, 4000Roskilde
Kjeld Guldager Petersen, Jagtvej 7, Hasseris, 9000 Ålborg
Realister
Inge Birkvad f. Christoffersen
Borgmester Jensens Alle, 31 A 4, dør 2
Lilly Myss-Frederiksen , Enighedsvej 14, 5 , 2920 Charlottenlund
Ethel Wales f. Bech, Hesseløgade 2, 2tv., 2100Ø
Charlotte Højrup f. Feilberg, Hjortekærbakken 21, 2800 Kgs. Lyngby
Erling Klyver, Fuglsangsvej 3, 4892 Kettinge
Jytte Jensen f. Nielsen, Kongebakken 26,2tv., 4000 Roskilde

65 års jubilarer (årgang 1947)
Nysproglige studenter
Bente Skajaa, f.Andersen , Rørsangervej 5, 8300 Odder
Jørgen Cortsen, afgået ved døden
Alice Gandrup, Vinkelvej 12D, 2800 Lyngby
Marie-Louise Carlander f.Guldberg
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Lyngby Hovedgade 8A,2.tv. 2800 Kgs.Lyngby
Else Vadsager f. Møller Hansen, Bispegården 26 , 4100 Ringsted
Jutta Georg f.Jarle, afgået ved døden
Ellen Malherbes Olsen f. Jensen, Ågabvej 18, 4930 Maribo
Inger T. Hansen f.Jeppesen, Abels Alle 52, 5250 Odense SV
Agnete Ritsing f. Klint, Edisonsvej 12,01 tv. 1856 Frb. C
Gerda Jensen f.Henckel Lannik
Skårupøre Strandvej 66, 5881 Skårup Fyn
Birthe Storsve F.Larsen, Nygade 25, 3720 Aakirkeby
Beth Magnussen f. Madsen, Soﬁelundsvej 102, 2600Glostrup
Lis Olsen f. Nielsen, Lindeparken 53, 4700 Næstved
Inga Engel ,Warholmsvag 6B,S-22465 Lund
Johannes Otzen .- afgået ved døden
Birthe Clandell f. Skov, Hobro Landevej 139, 9500 Hobro
Hans Worm, Amtstue Alle 4, Ringsted
Jørgen Worm, Hunderupvej 98 , 5230 Odense M
Matematiske studenter A-klasse
Hans Maglegaard Andersen . afgået ved døden
Johannes Bro Jørgensen – afgået ved døden
Kirsten Ilsøe f.Germuth, Strandparken 14, 4000 Roskilde
Arne Schouw Hansen – afgået ved døden
Curt Hirtsø – afgået ved døden
Aksel Hjertholm, Græskevej 1, 4780 Stege
Ivan Ilsøe – afgået ved døden
Asger Jensen, Lyngen 6B, 2800 Lyngby
Hans Christensen – afgået ved døden
Niels Chr. Larsen, Prins Haralds Alle 50, 5250 Odense SV
Grethe Larsen f. Lorenzen, Primulavej 61, 4700 Næstved
Kai Lundgreen, - afgået ved døden
Kirsten Grodum f. Olsen – afgået ved døden
Jørgen Valdorf-Hansen – afgået ved døden
Bent Vedsø, Østrigsgade 54, 4800 Nykøbing F
Jørgen Værbak – afgået ved døden
Matematiske studenter B- klasse
Jytte Bock – Petersen f.Birch - afgået ved døden
Thorkild Budtz – Olsen – afgået ved døden
Birgit Christiansen f.Buhl, Bistrupgårdsvej 12. 3460 Birkerød
Aage Dahl, -afgået ved døden
Lars Chr. Feilberg,Kirkepladsen 2, 3400 Hillerød
Ole Flensborg – afgået ved døden
Bjarne H.L. Hansen – afgået ved døden
Henning B. Hansen – afgået ved døden
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Lars Villars Jørgensen – afgået ved døden
Bodil Rasmussen f. Koefoed
Else Trier Pedersen
Gerhard Pedersen, Åstræde 13, Strøby Egede, 4600 Køge
Bent Clement Pedersen
Maja-Lisa Hellesøe f. Reiter – afgået ved døden
Hanne Midttun f. Rømer, Himmelev Sognevej 39, 4000 Roskilde
Jørgen B. Suhr – afgået ved døden
Realister A- klassen
Otto Dahn Tjørnevej 1, 4140 Borup
Dagmar Ch. Rasmussen f. Dolenga , Kongebakken 32 1th., 4000Roskilde
Birthe Johannsen, f. Frederiksen
Annelise Poulsen f, Hansen – afgået ved døden
Birthe Nøhr Hansen, Kongebakken 8 2th. 4000Roskilde
Inger Jensen f. Bbodersen Hansen, Fruervej 26 4621 Gadstrup
Otto D. Hansen
Kirsten Pedersen f. Jeppesen –afgået ved døden
Inger Witzke f. Johansen – afgået ved døden
Poul Henckel Lannik , Smidstruplund 7, 2950 Vedbæk
Axel Henrik Larsen
Gerda Jensen f.Larsen – afgået ved døden
Aage Kralund Madsen
Birthe Rasmussen f. Nielsen, Teestrup Nedenvej 6, 4690 Haslev
Bent Engelsborg (Olsen), Kirkevej 26 , Ringsted 4100
Inge Wiedmann f.Engelsborg, Tyskland
Frank Bech (Olsen)
Bent E. Pedersen
Rut K.Nielsen f.Pedersen
Ole Schwartz
Realister B-klassen
Annelise Groth f. Andersen
Hans Peter Andersen – afgået ved døden
Jørgen Flemming Brødsgaard
Inger Jensen f.Christensen
Uffe H. Fritsche – afgået ved døden
Jytte Fossum f. Hansen, Nørresøgade 49, 3tv. 1370 K
Lone Pindborg Peder Lykkesvej 61, 2300S
Bent Holving – afgået ved døden
Birthe Curtis f. Jeppesen
Svend Bang Jespersen
Birthe Bugel f. Funch Larsen
Bent Wigand Matiesen, Vestervangen 84, 5762 Vester Skævinge
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Jørgen Chr. Mygind
Merethe Poulsen f. Nielsen
Gerhard Chr. Ohms, Søvangen 10, 4000 Roskilde
Annelise Jørgensen f.Pedersen – afgået ved døden
Else Rohde – afgået ved døden
Ruth Jensen f. Sørensen, Foedgårdsvej 4, 4050 Skibby
Birgit Hald f. Voigt, Stenborgvej 3, 2640 Hedehusene

60 års jubilarer (årgang 1952)
Sproglige studenter A-klasse
Birgit Valbjørn f. Andreassen – afgået ved døden
Hanne Morgan f Brusendorff- afgået ved døden
Fritz Bredahl Gjerding – afgået ved døden
Tove Kitty Hansen – afgået ved døden
Inger Smedegaard f. Hoffmann – afgået ved døden
Helga Liengaard f. Jørgensen
Dagny H. Kjærgaard
Erik Olsen, Klevekær 15, 4000 Roskilde
Jenne Wandel f. Rasmussen, J.P.E Hartmanns Alle 10, 2500 Valby
Birgitte Remmer – afgået ved døden
Holga Pihl f. Thingstrup, Nygade 35, 4340 Tølløse
Nora Due Østerbye- afgået ved døden
Sproglige Studenter B-klasse
Astrid Højsted Hansen f. Andersson
Gry Birgit Geldorf – afgået ved døden
Else Brøns Petersen f. Hansen, Hegnstoften 6 , 2630 Tåstrup
Marie Soﬁe Pedersen f.Jensen, Figenvej 11, 4690 Haslev
Lisa Gravesen F.Jepsen – afgået ved døden
Ingelise Loeb f..Kann –afgået ved døden
Eline Werner f.Otzen – afgået ved døden
Ib Bjerregaard- Pedersen, Søgårdsvej 6C, 1 th. 2820 Gentofte
Inge Lis Pedersen
Kirsten Skaur Pedersen, Knud d. Storesvej 34, st./103, 4000 Roskilde
Lis King f.Petersen
Birthe Figenschou f.Pilegaard, Grønlandsvejen 7, N-9013 Tromsø, Norge
Jens Pinholt, Enebærvej 18 , 9500 Hobro
Ruth Ridder f. Rasmussen, Romsøgade 5, 1tv. 2100Ø
Inge Harding Thomsen f. Wolfe, Regimentsgata 21 A 21753 Malmø
Vita Helk f. Wolf-Jørgensen
Ellen Schmidt-Jensen
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Matematiske studenter A-klasse
Ole Fjelstrup Jensen
Jytte Skram Poulsen f. Jørgensen, N. Jespersensvej 10 2000F
Jørgen Asker Jørgensen – afgået ved døden
Mogens O. Kjærulff, Evavej 8, 3500 Værløse
Erik Larsen
Otto Kargaard Madsen – afgået ved døden
Birthe Højland f. Møller Christensen, Hjortholmvej 29, 4340Tølløse
Karl-Gunner Petersen, Jægervej 23, 2791 Dragør
Nils Uldal – afgået ved døden
Kirsten Haue-Petersen, f. Waage, Abels Alle 13, 5250 Odense SV
Matematiske studenter B-klasse
Henning K. Andersen, Vilhelm Jensensvej 35, 9500 Hobro
Helge Steen Bek, Egebakken 20, 3480 Fredensborg
Margrethe Gjessing f. Dahn – afgået ved døden
Ove Engholmer, Roarsvej 1, 4000 Roskilde
Asger Gjerrild, Stormgade 4, 3730 Nexø
Inger Nymann f. Hansen, Marielystvej 14 st.th. 4900 Nakskov
Hans Jørgen Helk, Skolelodden 15 Jersie, 2680 Solrød Strand
Jens Hermann – afgået ved døden
Frederik N.H. Jakobsen, Grønningen 30, 4220 Korsør
Niele Børge Knudsen – afgået ved døden
Kirsten Lis Jensen f.Larsen, Skovbrynet 63, 2880 Bagsværd
Anne Lind – afgået ved døden
Arne Chr. Madsen – afgået ved døden
Karl Henning Johansen, Vejledalen 27G, 2635 Ishøj
Jørgen Vestergaard Munther – afgået ved døden
Otto E, C. Nielsen, Hjemmevej 9, 2870 Dyssegård
Aase Engelsborg Hansen f.Olsen, Herringløsegård, 3670 Veksø
Sven Vedsø, Ørbækgård Alle 307, 2970 Hørsholm
Realister A-klasse
Henning S. Christens, Algade 25 A, 4000Roskilde
Christen Frederiksen, Kattingevej 22, Herslev, 4000Roskilde
Steffen Bierring Lorck, Mellemsvinget 8, 3310 Ølsted
Vibeke Hauschild
Peter Højsgaard, P.O.Box 3456 Oceanic House, 465 Parnelle
Road, Auckland, New Zealand
Birthe Holst, f.Jeppesen, Sångarvagen 13, 19147 Sollentuna, Sverige
Inge Herskind Jørgensen, Særløsevej 5, 4330 Hvalsø
Jørgen Steen Jørgensen – afgået ved døden
Povl Erik Kjems, Fuglebakken 7, 4000 Roskilde
Per Klarholt- -afgået ved døden
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Tonny Grønfeldt Larsen – afgået ved døden
Annemarie Roslind f. Nielsen, Bredgade 8, 5560Årup
Erna Nielsen – afgået ved døden
Tove Knudsen f. Petersen
Hans Skeby, Kikkebjergvej 41, 6720 Fanø
Adser Skov, Bjergagervej 4, 3540 Lynge
Ib Stigaard, - afgået ved døden
Karen Hermann f. Wraae, Korinthvej 7, 2300 S
Realister B-klasse
Jørgen Andersen
Per W. Andersen, Bondetinget 18, 4000 Roskilde
Else Baadsager, Skråplanet 9, 3500 Værløse
Birthe Larsen f. Christensen
Ellen Gray f. Frandsen
Ketty Dæhli f. Jensen Hønskollen 10 ,1370 asker, norge
Inga Andersenf f.Johansen
Jytte Jacobsen f.Larsen, Toften 10, 4622 Havdrup
Merete Hunniche f.Vad Larsen
Lis Jacobsen f.Lauersen, Fagerbo 10, 2950 Vedbæk
Else Lyngbæk f. Mortensen, Strandvejen 18, 4040 Jyllinge
Bendte Filtenborg f. Nielsen – afgået ved døden
Marianne Larsen f. Nielsen
Vagn Kai Nielsen – afgået ved døden
Hanna Holmgaard Nielsen f. OlsenFrederiksborgvej 447, 4000 Roskilde
Asger Pilegaard – afgået ved døden
Karen Grethe Andersen f. Weiss, Skomagergade 3, 4000Roskilde

50-års jubilarer (årgang 1962)
Sproglige studenter A-klassen
Birthe Käte Wienberg Dyring, Ulf Jarls Vej 4, 2605 Brøndby,
43966755, 21267183, birthe.dyring@gmail.com
Helle Daaebjerg Kenworthy, Sponstubben 64, N-1414 Trollåsen, Norge,
ianken43@hotmail.com
Anna Soﬁe Rønne Melgaard, Ærenprisvej 27, 2820 Gentofte
39658452, asmelgaard@mail.dk
Charlotte Elisabeth Fang-Borup, Rendebækvej 18, Venslev, 4050 Skibby,
46351206
Lene Maria Michelsen Westmann, Jellerød Have 21, 2980 Kokkedal,
45864197, leneogbror@hotmail.com
Grethe Iversen Madsen, Salsbjerggård, Togårdsvej 17, Køng, 4740 Lundby,
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55382331, salsbjerg17@yahoo.dk
Lene Margrethe Hansen Constantino, P.O.Box 10299, Vorna Valley, 1686 Sydafrika,
lenecon@telkomsa.net
Karen Groot Rasmussen Terkelsen, Lyngbakken 40, 4700 Næstved,
55700671, ksterkelsen@gmail.com
Jette Birgitte Roy Mez, Holsteinische Str. 24, D-10717 Berlin, Tyskland,
jette_mez@yahoo.dk
Grete Præstmark Nielsen, Solvænget 39, 1., 4000 Roskilde,
46328988, gap42@mail.dk
Gertrud Laurberg, Holstebrogade 6, 4.th, 2100 København Ø,
75424649, 21629149, gertrudlaurberg@gmail.com
Hans Nissen, Kuleborgvej 1, 3720 Åkirkeby,
56966027, lisbethoghansnissen@gmail.com
Bjarne Richard Nielsen
Merete Lange, Classensgade 53, 4.tv, 2100 København Ø,
30368886 post
Annemarie Gundtoft - afgået ved døden
Jørn Erik Jeppesen, Lyderslev Bygade 20, 4660 Store Heddinge,
56286580, 25714527, famjeppesen@ny_post.dk
Ian William Kenworthy, Sponstubben 64, N-1414 Trollåsen, Norge,
ianken43@hotmail.com
Henrik Worning, Krusemyntegade 17, 1318 København K,
33131900, worning@mail.dk
Svend Møller, Ved Gadekæret 11, 2640 Hedehusene,
46561270, svendmoeller@get2net.dk
Sproglige studenter B-klassen
Elna Hanne Nielsen, f. Olsen, Rulkedalen 20, 5260 Odense S,
25781942, bohani@lic-mail.dk
Lone Brüsch, f. Plesner, Bastkær 1, 2765 Smørum,
44973732, lb@brusch.dk
Karin Cecilia Holmblad, f. Irgens, Strandvejen 417 D, 4., 2930 Klampenborg,
39631906, holmblad@privat.dk
Grethe Birthe Aaholm, Ulvshalevej 90, Udby, 4780 Stege,
22917198, hultet@stegenet.dk
Kirsten Niemann, Tinggårdsvænget 6 A, 4030 Tune,
46139260, kirsten.niemann@mail.dk
Lene Therkildsen, f. Schødt, Hovedgaden 26 C, 4623 Lille Skensved,
56169619, lenetherkildsen@post.cybercity.dk
Minna Dalgaard Petersen
Lisbeth Jakobsen, f. Odgaard, Viemosegade 101, 4771 Kalvehave,
55388585, lisbethjakobsen@live.dk
Jette Magnussen
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Lise Lavelle, f. Budde, Sortedam Dossering 85 C, 3-3, 2100 København Ø,
35387874, liselavelle@mail.dk
Jette Haaber Jensen, Enghaven 7, 4230 Skælskør,
58196261, jette.jensen13@skolekom.dk
Jens Aksel Pedersen, Dronning Soﬁes Vej 23, 4000 Roskilde,
46360931, japmolin@post.tele.dk
Erik Waage, Kastanievej 1, 2960 Rungsted Kyst,
45869542, ew@adv-nygade7.dk
Birthe Fabricius, f. Pedersen, Peterslyst, Syvvej 25, Øster Syv, 4130 Viby Sj,
46190911, fabricius@dlgmail.dk
Peter Kjeld Kjellev - afgået ved døden
Kjeld Sørensen – afgået ved døden
Diana Franck, f. Crone, 470 West End Ave, Apt. 3C, N.Y. 10024, USA,
dianacfrank@gmail.com
Realister A-klassen
Hanne Gertrud Andersen – afgået ved døden
Villy Sigfred Andreasen
Lars Chr. Bach
Esben Borup, Hejrevej 5, 4000 Roskilde,
46369944, 24217923, e.borup@mail.dk
Jette Gabriele, f. Bøgager
Carsten Langkilde Dall
Ole Faber, Tornager 8, 4000 Roskilde,
46383777, olefaber@hotmail.com
Bodil-Marie Rynkebjerg Deluse, f. Hansen
Jette Heitmann Larsen, f. Jensen, Støden 3, 2.-525, 4000 Roskilde,
46321134, jettehl@gmail.com
Inger Marie Askhøj Lauritsen, f. Larsen, Ejboparken 87 A, 4000 Roskilde,
46341261, 23690330, lauritsen.inger@gmail.com
Ole Larsen, Østerled 9, 2791 Dragør,
32943243, 40363243, ole@larsen-dragoer.dk
Ingrid Birgit Nielsen
Jens Lydom Helmer Sørensen – afgået ved døden
Vagn Klarskov Vilby, Horsehøj 11, 4000 Roskilde,
46321221, vagn_vilby@yahoo.dk
Karsten Vig Jensen, Fælledvej 7, 4450 Jyderup,
58250013, kvj@post1.tele.dk
Jytte Rosenbæk
Annelise Kirstine Strange
B-klassen
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Jette Doris van Tricht, f. Andresen
Ulla Hinrichsen, Svanens Kvarter 19 A, 2620 Albertslund,
25673595, ullahin@4syd.dk
Arne Engskov Jensen
Erik Flemming Jensen
Hanne Steen Larsen, f. Kristensen,
46361500, hanne.steen@mail.tele.dk
Leif Percy Larsen, Poppel Alle 44, 4000 Roskilde,
46365262, imle@anarki.dk
Marianne Ledstrup, Degnestræde 5, 2670 Greve Strand,
43610614, marianne.ledstrup@mail.tele.dk
Anne Grethe Mølgaard
Bodil Birgitte Eriksen, f. Nielsen, Kollegiehaven 4, 2920 Charlottenlund,
30244618, claus.bodil@gmail.com
Lone Kirsten Bekkel Frederiksen, f. Nielsen
Carit Elleskov Petersen – afgået ved døden
Else Marie Guilbert, f. Rasmussen
Ole Boye Rundqvist – afgået ved døden
Mogens Tuelung, Rypevænget 222, 2980 Kokkedal,
50502980, tuelung@adslhome.dk
Ragnhild Bjerre Christensen
Helle Agnete Humby, f. Nissen, hellehumby@hotmail.com
Palle Pedersen
Matematisk A
Dorthe Arndt Larsen, Toften 2, 8800 Viborg,
86672052, drthlrsn@gmail.com
Anne Marie Kappelgaard, f. Kristiansen, Klostervej 3, 1.-0013, 4640 Faxe,
45860862
Betty Vesth, f. Sandel, Nyvej 14, 3540 Lynge,
20479289, bettyvesth@hotmail.com
Sonja Ingrid Jungsgaard, f. Hansen
Inger Budde Hutters, f. Clausen, Ribegade 18, 3.tv, 2100 København Ø,
35388594, lars_hutters@dadlnet.dk
Eva Carstensen, f. Busch-Larsen, Bøgevænget 9, 4892 Kettinge,
54873663, eva4892@gmail.com
John Holmberg (Frederiksen), Øvej 41, 3550 Slangerup,
47334939
Poul Heiselberg (Mortensen), Nordstrandvej 5, 8592 Anholt,
86319005, heiselberg@dadlnet.dk
Leif Clausen, Sønderbakken 23, 7400 Herning,
23345238, lcherning@gmail.com
Jens Chr. Jakobsen, Grandalen 14, 4180 Sorø,
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57834736, kirsten.krag@skolekom.dk
Torben Lerbech Jensen, Engdraget 5, Strøby Egede, 4600 Køge,
56267942, lerbechjensen@mail.tele.dk
Ole Plett, Søndertoften 111, 2630 Tåstrup,
43521225, viu@business.tele.dk
Jørgen Kemp, Fagerlunden 19, 2950 Vedbæk,
45892634, jkemp@skalatek.com
Niels Madsen, Dr. Margrethesvej 51, 2., 8200 Århus N,
86167505
Mogens Mentz, Højmose Vænge 27, st.th, 2970 Hørsholm,
45572160, mogens@m-mentz.dk
Jens Ivar Muldorff Frellsen Kjems, Trællerupvej 8, 4000 Roskilde,
27281052, jens@frellsen-kjems.dk
Niels Holger Felding – afgået ved døden
Kjeld Erik Christensen, Lillebælts Alle 29, 7000 Fredericia,
75925945, bc.kc@christensen.mail.dk
Ebbe Rerup Petersen – afgået ved døden
Ebbe Lund
Jens Heie Nielsen
Aksel Keld Stenholm Jensen, Merkurvej 14, 8270 Højbjerg, 86113455
Matematisk B
Mogens Høyer (Jakobsen), Bag Vænget 5, 3400 Hillerød,
48266116, simonyhoeyer@email.dk
Lis Sewerin Johansen, f. Jensen, Allegade 31, 4690 Haslev,
61312370, lis.sewerin.johansen@gmail.com
Jette Bodil Rasmussen, f. Jensen, Sct. Gertrudsstræde 18, 4600 Køge,
56654969, jettebo@rasmussen.mail.dk
Kirsten Grete Batting, f. Bjørn, Færgegårdsvej 17 A, 4760 Vordingborg,
55341345, 31166345, tebat@c.dk
Bente Christensen, f. Dragenberg, Lillebælt Alle 29, 7000 Fredericia,
75925945, bc.kc@christensen.mail.dk
Vinni Anette Sørensen – afgået ved døden
Freddy Worm Christiansen, Egegårdsvej 5, 9940 Læsø,
98491849, fwc@mail.dk
Arne Sander Forné – afgået ved døden
Steen Erik Rasmussen, Sct. Gertrudstræde 18, 4600 Køge,
56654969, sr@consult2007.dk
Torben Steen Jørgensen – afgået ved døden
Svend Erik Olsen – afgået ved døden
Jørgen Asger Westermann Jensen – afgået ved døden
Svend Aage Nielsen, Tåsingevej 19, Hastrup, 4600 Køge,
56653504, san@ramboll.dk
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Flemming Laurberg Jensen, Ved Fjorden 9, B, 4070 Kr. Hyllinge,
46400389, ﬂje@lejre.dk
Claes Petersen, Møllevej 11, 4070 Kr. Hyllinge,
46404417, claes@petersen.mail.dk
Jan Helmar Fraes Rasmussen, Tirsbjergvej 6, 7120 Vejle øst,
75814702, jahfra@gmail.com
Svend Erik Albrethsen, Jollen 21, 3070 Snekkersten,
40623582, biggesg@yahoo.com
Mogens Chr. Hugo, Sølystparken 1, 2930 Klampenborg,
22486799, mogens@hugo.dk
Hans Otto Weis Lindegaard, Enrumvej 51, 2950 Vedbæk,
45891496, enrum@worldonline.dk
Hasse Lander, Klitsvinget 26, 6950 Ringkøbing,
40366057, hasselander@hotmail.com
Jens Ole Koefoed, Tvendagervej 11, 2750 Ballerup,
44976373, koefoed@post11.tele.dk
Matematisk C
Anders Cold, Kollemosevej 29 B, 2840 Holte, ac@mazanti.dk
Karen Jensen, f. Pehrsson, Gl. Rørbyvej 5, 4400 Kalundborg,
59526119, karenje@paradis.dk
Edel Bente Sørensen, f. Molbjerg, 19, Dracena Street,
Greenwood, Western Australia 6024 post
Kirsten Sumborg Andersen, f. Poulsen, Birkevej 15, 4970 Rødby,
54601555, sumborg@stofanet.dk
Tove Rasmussen, f. Hansen, Neshøj 151, 9000 Aalborg,
51927541, 28864546, toveogkeld@fraes.dk
Peter Fog Laursen, Præstemarksvej 30, 2300 København S,
32517336, pﬂ@hr-laursen.dk
Peder Ørum Møller – afgået ved døden
Poul Erik Jensen, Nellikevej 18, 3450 Allerød,
48171983, pej-bij@mail.tele.dk
Poul Erik Højlund – afgået ved døden
Benny Schmidt Petersen, Mosevangen 14, 4773 Stensved,
55386726
Johan Piper, Grumstrupsvej 9, 2900 Hellerup,
39680109
Jørgen Pihl, Brombærvej 1, 6950 Ringkøbing,
97321915, j.pihl@mail.tele.dk
Jes Bang Foss, Malmøgade 4, 3.tv, 2100 København Ø,
35383692, j.b.foss@mail.dk
Anders Ørom, Solvangen 33, 9210 Aalborg SØ,
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98142797, aaseoganders@hotmail.com
Mogens Schaumburg Wismann, Stormvang 4, 3500 Værløse,
44982665, 20862744, mogenswismann@gmail.com
Matematisk D
Jørgen Lose Hee, Prinsesse Alexandrines Alle 7, 2920 Charlottenlund,
40284797, jhe@ekj.dk
Henrik Spliid, Gisselfeld Alle 14, 2820 Gentofte,
39624230, henrik.spliid@gmail.com
Tove Burup (Rasmussen), Oddevej 60, 9990 Skagen,
60744754
Anne Bruun, J.C. La Cours Vej 1, st.tv, 5000 Odense C,
3013131351, anne.bruun7@skolekom.dk
Kirsten Bodil Jensen – afgået ved døden
Lars Otto Hutters, Ribegade 18, 3.tv, 2100 København Ø,
35388594, lars_hutters@dadlnet.dk
Lars Laier Henriksen, Ehlersvej 31, 2900 Hellerup,
39401660, laier@mail.dk
Asger Beier – afgået ved døden
Flemming Hansen, Lysholmparken 58, 4320 Lejre,
46497412, fh@revi-fh.dk
Poul Olav Rasmussen, Rørsangervej 23, 4000 Roskilde,
46373673, por@dlh-group.com
Jørgen Henning Frederiksen, jf@contractmanagement.dk
Mogens Spangsberg Christensen – afgået ved døden
Hans Maduro Tuxen, Stængelrisvej 30, Søby, 5610 Assens,
64721908, hans@tuxen.name
Hans Jørgen Sterndal (Jensen), sterndal@adslhome.dk

40-års jubilarer (årgang 1972)
Realister
Elisa Boelskifte, f. Berg-Sørensen, eb@takovda.dk
Laila Daugaard Hernvig, f. Christensen, lg@amu-fyn.dk
Claus Michael Drastrup, claus.drastrup@mail.dk
Bodil Frandsen, Skovager 27, Gevninge, 4000 Roskilde
Rudi Jensen, Asylgade 37, 4000 Roskilde
Jens Ditlev Monrad, jens.monrad@stofanet.dk
Dorte Hansen, f. Thor Nielsen, Møllerjorden 37, 4320 Lejre
John Høegh Petersen, hoejbo@mail.dk
Mette Borchsenius Therbild, Mette.Therbild@googlemail.com
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Studenter 3. A
Gretter (Inger Margrethe) Aggernæs, gretter.aggernaes@privat.dk
Gurli Bechmann Nielsen (f. Andersen), gurlinielsen@nordﬁber.dk
Merete Andersen, merete.andersen@skolekom.dk
Henrik Doose, dorik@hotmail.dk
Vibeke Margrethe Gottlieb, vibeke.gotlieb@gmail.com
Marianne Gaarde, gaardeoutzen@gmail.com
Birgit Kristine Hansen, Av. D’Italie 35, BTE.15, B-1050 Bruxelles
Lone Hedegaard Hansen, lone.hedegaard.hansen@mail.dk
Monica Holstein de Jonquieres, hdej@1mail.dk
Ann Hyllested, ahyl@os.dk
Jytte Dohn (f. Høgh), c/o Høgh, jytte.dohn@forum.dk
Karin Jensen, f. jakobsen, Blåbærhaven, 4070 Kirke Hyllinge
Lilian Rohde, lilian.rohde@email.dk
Maj-Britt Jensen, majjam@hotmail.com
Susanne Lund Riis Andersen (f. Knudsen), Teglbakken 71, Skåde, 8270 Højbjerg
Anette Lindekrans, Afgået ved døden
Maj-Britt Just Levin Pedersen, justpedersen@gmail.com
Karin Simone Egelund Petersen, karin-egelund@hotmail.com
Nanna Steen Klange (f. Petersen), nk@fysioterapi-struer.dk
Niels Rasmussen
Ida Birgitte Sejten, ida.sejten@gmail.com
Studenter 3. B
Aase Birgitte Bækbo Hinke, Aase.hinke@live.dk
Helene Gyldenkerne, h_gyldenkerne@hotmail.com
Benedikte Dilling Hansen, bdh@dadlnet.dk
Berit Raahede Hansen, beraah@kff.kk.dk
Ida Haug Jensen, Ida.haug.jensen@live.dk
Mai-Britt Susanne Christensen, mbc_viby@hotmail.com
Anne-Tove Krusegaard Jepsen, atj@fredensborg.dk
Lars Thorup Kruse, larstk@roskilde .dk
Øjvind Kyrø, kyroe@city.dk
Kåre Langlet, langlet@12move.dk
Henriette Bitsch, hebi@km.dk
Bodil Krüger Keech, 45 Path in the Woods, Berry Creek , California, USA
Birgitte Zeuthen, zeuthenbirgitte@gmail.com
Ole Moll- Dübeck, ole@moll.dk
Niels Carsten Pedersen, ncp@dis-play.dk
Helle Rasmussen, hellerasmussen.hr@gmail.com
Ulla Storm, ullalars@c.dk
Susanne Wæver, sw2010@live.dk
Peter Christian Arne Grøn Johnsen, Afgået ved døden
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Studenter 3. C
Klaus Christensen, teamk@cykel.dk
Bente Fjælstad, tenki90@everyday.com
Anne Dorthe Oxbøll, anneoxboell@oﬁr.dk
Joan Leergaard, leergaard@mail.dk
Jesper Switzer Møller, jesm@ringsted.dk
Birgitte Munch-Steensgaard, Skovfogedvej15@mail.tele.dk
Marianne Murholt, mariannemurholt@hotmail.com
Peter Schmidt Nielsen, Peter@troldkaer.dk
Carsten Nyborg, novgorod@mail.tele.dk
Helen Kjersgaard, Odensevej 38, Hjallese, 5260 Odense S
Niels Mørch Secher, nmsecher@gmail.com
Per Skyttebo, per.skyttebo@dadlnet.dk
Torsten Svensson, torsten.svensson@12move.dk
Susanne Thygesen, Haugstedgade 6, 3.th., 5000 Odense
Studenter 3.X
Clint Børge Vilhelm Andersen, Ågårdsvænget 13, 4130 Viby Sj
Ebbe Andreasen, Skovager 24, Gevninge, 4000 Roskilde
Philip Berg, Lærkevej 26 A, 4000 Roskilde
Niels Bo Christensen, Fjordvej 7, 4300 Holbæk
Thomas Eivind Frandsen, Hvalsøvej 332, Tingerup, 4360 Kirke Eskilstrup
Michael Porskjær Hansen , Gurrevej 8, 3000 Helsingør
Anne-Mette Helmgaard, anne-mette_helmgaard@hotmail.com
Birgit Kaarre Jensen, bkj@dadlnet.dk
Minni Lisbeth Østergaard Dahlén, f. Jensen,
Örtagårdsgatan 15, S-43442 Kungsbacka, Sverige
Poul Gunnar Jensen, Saxhøjvej 19, 2500 Valby
Carsten Gerhard Køneke, Södra Hagalundsgatan 3, S-33233 Gislaved, Sverige
Henning Larsen, Silene Alle 13 C, 2860 Søborg
Vagn Stefan Westerblaa, f. Larsen, vagnwesterblaa@gmail.com
Steen Madsen, ??? Nordgårdsvej 51, Tune, 4000 Roskilde
Søren Hedeager Matthiesen, soren.matthiesen@get2net.dk
Ebbe Bo Nielsen, ???
Peter Alberg (Petersen), palberg@tdcadsl.dk
Birte Ulrikke Plesner, Hovmarksbakken 9, 4174 Jystrup
Grethe Inger Suhr, grethe.suhr@gmail.com
Lis Kristine Suhr, koldbyogsuhr@ddf.dk
Peter Sørensen, Fælledvej 41, 3.th., 4000 Roskilde
Steffen Thorborg Sørensen, Blæsenborgvej 3, 4320 Lejre
Henrik Tougaard, henrik@vikinglam.dk
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Studenter 3.Y
Peter Christophersen, Sven Dalsgaardsvej 16, 7430 Ikast
Claus Dahl, cdh@regionsjaelland.dk
Kari Elise Hove Jacobsen, f. Dall-Hansen, Tyttebærvej 16, 9631 Gedsted
Birgitte Brennan, f. Elbæk, 64 Pinewood Trail, Turnbull, 06611 Connecticut, USA
Liselotte Betz, f. Friis, Liselotteb@roskilde.dk
Mette Gyldenkærne, Anders Rasmussens Vej 12, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge
Niels Henrik Helbo Hansen, Torvegade 79, 6700 Esbjerg
Allan Lind Jensen, al@nagym.dk
Lars Steen Jensen, Skyllebakke Havn 47, 3600 Frederikssund
Søren Jensen, Hasselen 16, Svogerslev, 4000 Roskilde
Vibeke Damm Larsen, f. Jensen, Ibsgården 186, 4000 Roskilde
Bente Tofte Jespersen, tofte@dadlnet.dk
Niels Bo Jørgensen, Kongsbøllevej 9, 4900 Nakskov
Johnny Karl Wøldike, f. Madsen, medicin@dadlnet.dk
Lene Stampe Mortensen, lest@ruc.dk
Carsten Birger Olsen, Balstrupvej 2, 4100 Ringsted
Annemette Bjerggård Als, f. Pedersen, a.als@dadlnet.dk
Jørn Holger Pedersen, Strandparksvej 7, st., 2900 Hellerup
Henrik Rasmussen, St. Kongensgade 57, 2, 1264 København
Allan Stenlov, Hørstøkervej 4, Benløse, 4100 Ringsted
Aksel Valdemar Stigaard, Tøtmosen 49, 9800 Hjørring
Lisbeth Kjærulff-Jørgensen, f. Teilmann, Anemonevej 9, 3330 Gørløse
Christian Jørgen Helms Jørgensen, Valhalvej 25, 4000 Roskilde
studenter 3.Z
Steffen Brændgaard Andersen, Mosegårdsvej 46, 2820 Gentofte
Flemming Elm, f.elm@mail.dk
Kell Eriksen, kellerik@dadlnet.dk
Jens Korsbæk Jensen, jk@kvuc.dk
Peter Anker Jensen, ??? Livøvænget 3, 4060 Kirke Såby
Svend Asger Jensen, Hasselen 9, 4000 Roskilde
Lizzie Birgit Larsen, f. Jørgensen, Svalevænget 19, 4130 Viby Sj.
Kim Ronald Kristiansen, kimkristiansen@dadlnet.dk
Nils Henrik Larsen,
Palle Lehmann Larsen,
Søren Madsen,
Jens Chr. Bruun Nielsen, Enighedsvej 11, 4293 Dianalund
Jens-Erik Varmarken (Nielsen), jva@regionsjaelland.dk
Preben Nørregaard, ??? rpn@vucra.dk
Jane Andersen, f. Olsen, Mosegårdsvej 46, 2820 Gentofte
Lasse Solgaard, Skodsborgvej 408, 2.th. 2942 Skodsborg
Anne-Mette Meiling, f. Staugaard, Pernillevej 11, 2400 København NV
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Kai Sørensen, KaiS@roskilde.dk
Niels Bojsen Træden, Søndervang 15, 4000 Roskilde
Jan Zangenberg,

25-års Jubilarer (årgang 1987)
A Klassen
Helle Lis Mukerji, , Jernbanegade 60 B, 2.th, 4000 Roskilde, tlf. 46 32 40 34
Mads Grubbe Hansen, Enghave Plads 13, 4.tv, 1670 København V,
tlf. 33257174, m/40 62 95 27
Nanna Vöge , Byvolden 32, 4000 Roskilde, tlf. 22900695. e-mail: nv@corneliusvoge.dk
Peter Lav Hansen
Helle Harding , Allehelgensgade 21, 2.tv, 4000 Roskilde,tlf. 30561002/ 40155280
Ulrik Kemnitz , Mørdrupvej 7, Mørdrup, 3060 Espergærde,
tlf. 49133421, m/20430638, 24218953
Victoria Eane Kirkegaard,
Gitte Martin Legene, , Møllevej 4, 4320 Lejre, tlf. 35420709
Casper Rotne , , Trudsvej 12, 4300 Holbæk, tlf. 44443565, m/28255400
Anne Aagaard Meldgaard ,
Peter Michael Nielsen,
Tine Dyrvig Nielsen, Siciliensgade 10, 3.th, 2300 København S.,
tlf. 32557817, m/29269442
Dorte Nilausen Fromsejer , Hvalsøvej 19, 4320 lejre, tlf. 40164649
Jesper Dybdal Pedersen,
Thomas Funch Pedersen, Havnevej 36, 1. th. 4000 Roskilde
Susanne Rove, Højager 14, 4040 Jyllinge, tlf. 27941216
Signe Wildt, Kirkebakken 6, Allerslev, 4320 Lejre, m/50908833
Johanne Solbakk Strøm ,
Karin Soelberg, Knud den Stores vej 6, 4000 Roskilde
B- klassen
Helle Reumert Andersen, Slettebjergvej 66, 4174 Jystrup, , 57528018
Thorsten Appelt, Højagervej 16B, 2942 Skodsborg, 39763012, tap@danskebank.dk
Karina Brøggler,, Kappelgårde 2, Hyllinge 4700 Næstved , 46561617
Lotte Obel , Bøgevang 21, Gevninge , 4000 Roskilde , 46402929
Henrik Christiansen, Ibsgården 142, Himmelev 4000 Roskilde , 46374612
henrik67@live.dk
Thomas Hildebrandt-Eriksen, Poppelgade 8, 2200 København N
Claudia Sieglinde Hoyda, Fejøvænget 16, 8381 Tilst, 86193264
Annette Elna Davidsen
Merete Jørgensen , St.Valbyvej 23 A, Himmelev, 4000 Roskilde , 46320102
Niels Henrik Knudsen
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Benedicte Kjærsgaard Larsen, Lauravej 5, 4.th, 2500 Valby, 26706212
Rikke Bettina Breusch Larsen, Hovedgade 38, 4622 Havdrup, 40477764
Helena Lerche Larsson, Troldehøj 111, 4000 Roskilde, 50508813
Lise Schou Larsen, Stålmosevænget 1 ,Vindinge ,4000 Roskilde
Lasse Olsen , Vængegårdsvej 38, Allindelille 4370 St. Merløse,
46357949, Lasse.Olsen@disney.com
Mette la Cour Petersen
Charlotte Schrøder, Skolegade 3.1, 4100 Ringsted, 21967819
Charlotte Merethe Thomasen
Hanne Sejer Andersen, Toftebakken 1 A, 2500 Valby
C-klassen
Per Bloch- Frederiksen, Kirkebakken 12, 4621 Gadstrup,
46149109, m/40157593, 41407893
Martin Boilesen, , H.P.Hansens gade 13.1.,6200 Åbenrå, martin@presspoint.dk
Marlene Bruun , Strandgårdsvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde, 46741166
Laila Jeanett Damgaard , Valsømaglevej 117, Valsølille 4174 Jystrup, 57528863
Scott Erling Dix ,Strynøgade 2, st.th, 2100 København Ø,
m/27627490, 41419032
Alia Aly Fouad Sammaa, - afgået ved døden
Gudrun Marie Hansen , gudrun@pobra.com
Ib fjord Hansen,
Susanne Højgaard Mens, Schimmelmannsvej 25, 2920 Charlottenlund
35425441 shm@bm.dk
Søren Schultz Hansen, Viktoriagade 8 D 3.t.h. 1655 København V, 32178733
Jacob Lønborg Høpfner
Jan Nygaard Jørgensen, Kvarmløsevej 62, 4340 Tølløse, 29655662
Helene Lieberkind, Gl.Søllerødvej 4, 4681 Herfølge,
h.lieberkind@webspeed.dk 56213536
Torben Arnholt Lorentzen, Hesseløvej 23,4 t.v. København, torlor@um.dk ,
22576787
Claus Langeskov Petersen, Nøddebogade 5, 4t.v. København
Tine Anna Christiansen, Ibsgården 142, 4000 Roskilde ,
46374612, tine67@live.dk
Ulrikka Stampe Horsager, Skovbogade 13. 2 4000 Roskilde, rixstampe@gmail.com
Birgit Tang
Pia Aarup Iversen, Havevej 32, 2970 Hørsholm, 45869180, m/22661176
U- klassen
Niels Bang Augsburg , Peterhøjvej 2 7100 Vejle, 32541658/ 33257223/m/60602221,
Morten Holm Christensen Veksøvej 15, st. tv, 2700 Brønshøj, , 38602447, m/23847647,
Per Krogh
Michael Hermann ,
Dorte Holm, , Absalonsgde 10, st, 4180 Sorø, , 57822213
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Anita Thomsen Gammelmark, f. Jørgensen, Solsortevej 4, 4130 Viby Sj.,
46193960, m/26849300
Mette Svaneeng Orcini
Steffen Miellke, Sandbanken 22, 4320 Lejre, m/26804704
Jens Christian Stanek, Møllebergvej 49, Høed, 4174 Jystrup Midtsj, , 46353443
Ea Berit Isaksen, f. Nielsen, Tygestrupvej 5, Saltoften, 4295 Stenlille,
57840168, m/28144814
Michael Taarsted Nielsen , Oehlenschlægersgade 17, 6400 Sønderborg, 26638575
Nana Tina Nyberg
Helle Størum , Midgårdsstræde 1, 2750 Ballerup
Ken Ulfeld Olsen, Taastrup Have 21, 1.tv, 2630 Taastrup, 43525207, m/61180536,
Andre Vesterlund Pedersen
Carsten Svendsen, carsvendsen@yahoo.com
Kenneth Francic Kolvits , Slowinskiego 72, 70-236 Szczecin, Polen,
Jacob Walsøe
Anette Boldreel Damgaard, f. Øjersson, Holmevej 9, 4340 Tøllløse, 59194448
W-klassen
Annette Berg, Langgade 69, Randers By, 8900 Randers NV., 86406610
Helle Egebjerg Andersen, Weidekampsgade 29, st.-2, 2300 København S,
m/ 61707082 761792724
Pernille Bang, Jernbane Allé 6, 3.tv., 2720 Vanløse
Lone Bonde Haup,t Holmegårdsvej 11, 4320 Lejre , , 51208145,
lone.bonde.haupt@gmail.com
Claus Christensen
Kathrine Bang Elborough f. Dahl, Lundeskovsvej 23 2900 Hellerup, 40619933
Torben Frederiksen, Hedemølleparken 13. 4000 Roskilde, 46356018
Kirsten Gelting Dyrehavevej 3, 1.tv., 2930 Klampenborg, 28724700
Bitten Hansen Brigham, 60 60 Barton Road, Lancaster, LA1 4EP, England
Berit Høg, Tjørnehegnet 4, 2680 Solrød Strand, 21706971 beho01@frederiksberg.dk
Peter Svarre Jacobsen, Uglesøvej 32, 8600 Silkeborg, 56956018
Anders Aagerup Jensen (død)
Lars Christian Aaboe Lavesen, Sønderstrupvej 5G, 4340 Tølløse.
61405535 / 50739985 / 59186940
Johnny Morsing, Dalen 9, 4130 Viby SJ., 46191323
Karen Margrethe Møller, Rønnebærparken 30, 2., -3, 4000 Roskilde
Lotte Søndergaard Møller, Pilekrogen 1B, Vindinge, 4000 Roskilde, 33144442
Nikolaj Grønlund Nielsen, Classensgade 16, 2., 2100 København Ø,
354436569 / 60881254
Kirsten Margrethe Nymann, Torslundevej 195, Torslunde, 2635 Ishøj, 31978080
Christa Persson, Dommervænget 32D, st. tv., 4000 Roskilde,
20688886. E-mail: cpn060606@hotmail.com/cpkunst@gmail.com
Krzysztof Jerzy Sewin, Toftegårds alle 8, 2. tv., 2500 Valby
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Kenneth Frank Wellan, Louisegade 34, 6440 Augustenborg., 30721280
Claus Roost-Ørsnæs, Neergårdsparken 3, 4140 Borup
21396422 / 41142907 / 51186319
X klassen
Hanne Kjærgaard Eriksen Engvadvej 1, 2650 Hvidovre , , 36341564
Lars Erik Høegh Andersen,
Tina Wainer f. Borre , Linkøbingvej 15, 4000 Roskilde , , 46367533
Michael Anders Christiansen
Peter Gottfredsen , Strandvejen 439, st.th. 2930 Klampenborg, 35261105,
Rene Bang Hansen, Vasevej 4C, 2840 Holte, 45411221 , m/23611254
Nina Dreyer Herrmann
Kristina Hinke, Flintebjerg 19 4320 Lejre, m/23246875
Martin Lotz, Skovrødvej 11, 3460 Birkerød, 38793232, m/60465705
Dorte Jensen , Godthåbsvej 24 A, 5.th, 2000 Frederiksberg , 38339848
Finn Højmark Jensen
Heike Lenette Jensen , Gammel Tjærebyvej 50, Tjæreby, 4000 Roskilde, 46139724
Sine Blaaberg Steenfeldt , Sundby Skovvej 2, 4862 Guldborg, 46361838
Susi Lise Hjartdal , Joensuuvej 48, Himmelev, 4000 Roskilde ,
46366640, m/27823357
Marianne Møbius , Solhegnet 23, 2670 Greve, 43411112, m/21462150
Christian Legarth , Ved Kløvermarken 1, 1.th, 2300 København S, 32967074
Birgitte Mandrup Nielsen , Enebærvej 12, 4330 Hvalsø, 46461314, m/25535319
Peter Dennis Pedersen, Hedelyngen 8, 2730 Herlev, , 38288957, m/22941438
Jesper Poulsen , Strandbakken 41, 3600 Frederikssund, , 47317364, m/26717364
Dorte Kayser Jensen , Egernvænget 25, Svogerslev, 4000 Roskilde,
46383910, m/24256326
Tine Boskov Vedsmand, Brordrupvej 36, 4621 Gadstrup, 46191000
Poul Brinkmand Witzell , lindevej 10, Ejby Strand, 4070 Kirke Hyllinge, 46406267
Y-Klassen
Lisa Bjergbakke, Axelhøj 24, 2610 Rødovre, +45 2386 0514, axelhoj@jubii.dk
Dorte (Andersen) Nielsen, Guldbærvænget 7, 2650 Hvidovre,
+45 3649 7968, Dorte.nielsen24@skolekom.dk
Lone Lynæs (Hansen) Guldberg, Ndr. Kystagervej 8, 2650 Hvidovre,
+45 2889 6006, Lone.guldberg@gmail.com
Claus Thestrup, Tessins Väg 18A, SE-21 758 Malmö,
+46 707 55 3057, clth01@handelsbanken.dk
Lene Kjelmann, Marienborg Alle 34, 2860 Søborg,
+45 4911 2754, lene@kjelmann.com
Adam Dickmeiss, Rønnevej 2, 2791 Dragør,
+45 2122 1266, adam@dickmeiss.net
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Nina Skov Hansen, Calle Juan Frances 28, 28903 Getafe, Madrid, Spain,
Nina_skov_hansen@hotmail.com
Ib Simonsen, Mørbjergparken 3, Vindinge, 4000 Roskilde
+45 9955 2685, ib@simonsen.tdcadsl.dk
Jesper Koldborg Jensen, Kirkebakken 3, Allerslev, 4320 Lejre,
+45 2869 6168, jesper@koldborg.dk
Hans Odgaard, Grønagergårdsvej 6, 4070 Kirke Hyllinge,
+45 3075 6147, HAOD@nnepharmaplan.com
Brian Andreasen, Grønningen 4, 4000 Roskilde,
+45 2819 4664, bra@aoge.as
Pernille Almlund, Gammel Trekronervej 45, 4000 Roskilde,
+45 2259 3615, almlund@ruc.dk
Morten Holm, Hundshøjvej 12, 3660 Stenløse,
+45 2615 1241, mho@isc.dk
Anette Hellgren, Søndergade 17B, 1.th, 4130 Viby Sj.,
+45 2577 5734, anette@hellgren.dk
Morten Bjerregård Pedersen, 8/16 Ray Ellis Cresent, 2914 Forde Australia,
+61 2 6161 5460, M.Pedersen@adfa.edu.au
Lise (Laursen) Knudsen, Kærvej 3B, Kongsted, 4683 Rønnede,
ﬂemminglise@hotmail.com
Ruben Benjamin Overvad McCaffrey, Hesseløgade 19, 4.tv, 2200 København N,
+45 4063 0142, ruben@mccaffrey.dk
Per Allan (Nielsen) Langkilde, Tværvej 1, 2880 Bagsværd, thelangkilde@gmail.com
Henrik Madsen, Vedbækgade 5, 4.sal, 2200 København N,
+45 2031 0071, Henrikmadsen66@gmail.com
Ulla Jørgensen, Hertug Valdemarsvej 7, 1., 6100 Haderslev, +45 2336 3627,
Katja Wass, Brohusgade 11, 5.th, 2200 København N,
+45 2484 9522, Wass68@gmail.com
Z-klassen
Stephen Alstrup
Birthe Boldvig Rottwitt, Sandskrænten 5, 2850 Nærum,
45566544, m/29619140, 20415809
Karina Dalboe , Fuglehaven 9, 4800 Nykøbing F., 56566007, m/31270744
Kamille Majken Dumong Skovvænget 5, 2800 Kgs. Lyngby
23248357 kdp@topotarget.com
Peter Dyhr Grønbæk
Mette Mosegaard Hansen
Erling Højbjerg Jørgensen, Labæk 25, 4300 Holbæk, 59437991, m/28898295
Hanne Boker
Lene Carlsberg Kristensen, Vellensbyvejen 42, Vestermarie, 3700 Rønne, 38884323
Steen Hedegaard Munkeboe, Dyssegårdsvej69, 4621 Gadstrup, 27342346
Karen Hvidtfeldt Madsen, Vedbækgadde 4, 4.mf. 2200 København N, 35834232,
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m/30134514, 30234232
Helle Kildal Mogensen, Bodsbjerggårdsvej 26, 4130 Viby Sj. ,
46194919, m/24434173
Karsten Søndergaard , Vesterbrogade 103, 3., 1620 København V,
33238303, kasa@novonordisk.dk
Susanne Mølgaard Nielsen Rosmarinvej 3, 2400 København V, , 32960916, m/24255149
Thomas Ahrnberg
Solveig Poulsen , Kildekrogen 11, 2860 Søborg, 39661341, m/20997437
Henrik Meyer Rasmussen Østerparken 28, 2630 Taastrup ,
m/27508672 Henrikras@htk.dk
Michael Wøhlk Sørensen , Skomagergade 34 .1. 4000 Roskilde , 46369878
Christen (Andersen) Trip , Skrædderpladsen 7, 2635 Ishøj, m/40810107
Mads Westergaard , Poppel Alle 9, 4000 Roskilde, , m/20127919

Bestyrelsen
Roskildensersamfundets bestyrelse 12/13
Formand
Lise Svenstrup
lises@post.tele.dk

Næstformand
Lisbet Guhle
lisbet@guhle@gmail.com

Kasserer
Statsaut. revisor
Flemming Harry Jensen
fhj@jensen-bo.dk

Rektor
Claus Niller Nielsen
rknl@rks-gym.dk

Henrik Sørensen
aarsfest@roskildensersamfundet.dk

Steffen Løvkjær Petersen
sglpdk(at)gmail.com

Birgitte Krøyer
birgitte.kroyer@gmail.com

Mette Backmann
vandtanken@newmail.dk

Sekretariatsadresse

www.roskildensersamfundet.dk
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c/o Roskilde Katedralskole
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46 35 18 91
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