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Hvorfor dog betale kontingent?
Kære medlemmer!
Vi i Roskildenser-Samfundets bestyrelse
vil gerne give udtryk for, hvor glade vi er
for jeres årlige kontingenter.

legater til enkelte af årets nye studenter
ved dimissionsfesten. Hvert år trykker vi
rejsebreve i bladet fra tidligere års glade
modtagere af legatet, som viser nytten af
de penge, de har modtaget.

De penge, der kommer ind, gør det muligt
for os hvert efterår at starte den nødvendige adressesøgning af jubilarer via
telefon, pc og breve, således at det bliver
muligt at sætte forberedelserne i gang og
invitere de relevante årgange til jubilarfesten.

Kort sagt :
Foreningen er afhængig af jer og kunne
slet ikke bestå uden jeres tilskud via kontingentindbetalingerne, også selvom I kan
læse om os på vores hjemmeside.
Foreningens vigtigste formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem gamle elever udgået fra
Roskilde Katedralskole, og dertil er det
nødvendigt med 2 parter – jer og os.

Trods skolens store hjælpsomhed og den
frivillige indsats fra bestyrelsen og andre
gamle elever har vi nødvendige udgifter
i forbindelse med layout og trykning af
vores årsskrift ”Roars Kilde” samt udsendelse til dem uden mailadresse.

Lise Svenstrup
formand

Vi vil meget gerne være i stand til at
fortsætte traditionen med at uddele rejse-

Husk
Tilmelding til års- og jubilarfesten
skal være os i hænde
senest fredag den 7. juni 2013

Årskontingent for 2013 er uændret kr. 150,-, som vi gerne
ser indbetalt inden udgangen af juni måned 2013.
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Generalforsamling 2013
Lørdag den 15. juni 2013
Generalforsamling og jubilarfest afholdes lørdag den 15. juni 2013
på Katedralskolen, Holbækvej 59, Roskilde.
Kl. 16.00

GENERALFORSAMLING med følgende dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Studie- og uddannelsesafdelingen og Rejselegatet.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Kl. 17.00

JUBILARFEST 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 skal ske senest fredag den 7. juni 2013
pr. e-mail til 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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Formandens beretning
Lise Svenstrups beretning ved
Roskildensersamfundets generalforsamling den 16. juni 2012
Roskildenser-Samfundets formål er ifølge
vedtægterne:

Også tak til Steffen Løvkjær Petersen for
pasning af baren til festen og til vores
kasserer Flemming Harry Jensen for omhyggelig pleje af vores økonomi og udarbejdelse af regnskaber samt fornuftige og
gode råd i årets løb.

at vedligeholde forbindelsen og
styrke sammenholdet mellem
gamle elever fra RKS
at støtte og hjælpe gennem
studielån og legater

Desuden har Flemming foreslået en sammenlægning af 3 af vores 4 afdelinger,
nemlig RS’s driftsregnskaber og balancer,
RS’s Studie-og uddannelsesafdeling og
RS’s Studie- og rejseafdeling, hvilket skal
medvirke til en forenkling og et større
overblik.

at fremme, hvad der
tjener til gavn for skolen
Års- og jubilarfesten afholdes så vidt
muligt i første halvdel af juni og er
for-eningens største opgave. Adressesøgerne i bestyrelsen og hjælpere udenfor
bestyrelsen begynder allerede i oktober
eftersøgningen af næste års jubilarer.

I år er der et bestyrelsesmedlem, Mette
Backman, der p.gr.a. stort arbejdspres
har ønsket at udtræde af bestyrelsen.
Mette har varetaget medlemskartotek og
kontingentindbetaling og var den, der for
et par år siden foreslog, at vi burde gå over
til at digitalisere vores tilmeldinger og
forhåndsbetalinger til festen, og her skal
lyde en tak til dig, Mette, for dit initiativ og
din forudseenhed. Vi ønsker dig alt godt i
fremtiden.

Vi har oplevet, at de har store problemer
med udarbejdelsen af navnelisterne.
Derfor vil vi fra i år indføre en fast standardiseret søgning, så alle adressesøgerne
arbejder på samme måde, hvilket også vil
lette udsendelsen pr. mail bagefter.
Jeg vil benytte denne lejlighed til at rette
en stor tak til vores bestyrelsesmedlemmer
Lisbet Guhle, Henrik Sørensen og Birgitte
Krøyer samt til vores eksterne hjælpere
Grete Præstmark, Jette Drabæk, Lisbeth
Due Andersen, Lisbet Kærbye og Karen
Sørensen for deres store, tidskrævende
detektivarbejde.

Til gengæld har vi oplevet det positive,
at vores ”nødråb” i Roars Kilde, i invitationerne og på vores hjemmeside har medført, at ikke færre end 4 tidligere elever
har meldt sig som interesserede kommende bestyrelsesmedlemmer.
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Det er Joakim Bo Kunkel (student 2011),
Steffen Schmitt Petersen (student 1992),
Katja Wass (student 1987) og Allan Ohms
(student 1974), som uden tvivl bliver valgt
under punkt 6 her i dag.

Vores håb er, at næsten alle vil være i
stand til at modtage årsskriftet pr. mail
i løbet af få år. Det er lagt ud på vores
hjemmeside samt i mindre omfang trykt
i papirudgave til dem, der ikke har pc.
Heldigvis har vi igen i år fået lov til at
bruge skolens trykkeri, hvilket har haft
den tilsigtede gunstige indflydelse på vores
økonomi.

De 4 kan bl.a. hjælpe til med at få
Roskildenser-Samfundet på facebook og
derved lette eftersøgningen af det næste
års jubilarer samt holde øje med vores
hjemmeside og opdatere vores medlemskartotek. Vi må se i øjnene, at vi har
problemer, der skal løses, hvis vores gamle
elevforening skal bestå frem til 100-års
jubilæet i 2016, og dertil kan vi i høj grad
bruge endnu flere yngre bestyrelsesmedlemmer.

Vores 2 lay-out-folk har gjort bladet mere
nutidigt og levende med en god opsætning
og med mange billeder. Årets jubilarlister
fylder i takt med de større årgange nu over
20 sider.
Tekniske problemer i sidste fase medførte,
at det blev færdigt senere end planlagt,
og mange derfor først har fået bladet for
nylig. Invitationerne er ligeledes kommet
sent ud, men disse udfordringer vil blive
bearbejdet i bestyrelsen, så det samme kan
undgås i fremtiden.

I 2011 kom der 319 gamle elever til jubilarfesten. Servering og hjælp fredag og lørdag
blev givet af elever fra 1. og 2. g under
Fahtis ledelse. Sidstnævnte samt personalet på kontoret skal have en meget stor tak
for den altid velvillige bistand, I yder foreningen året rundt, især vil jeg takke Stine,
uden hvis hjælp det havde set sort ud for
udsendelsen af årets ”Roars Kilde”.

Foreningens uddannelsesfond var igen i
år i stand til at give rejselegater til 6 af de
studenter, der havde ansøgt om en håndsrækning til at rejse ud og samle relevant
viden til den uddannelse, de planlægger at
vende hjem og begynde på.

Endnu et år har vi nydt godt af rektor
Claus Niller Nielsen tilbud om at afholde
jubilarfesten på Katedralskolen, og da han
til stadighed er en engageret og velvillig
rådgiver i foreningens øvrige arbejde og
har givet os lov til at benytte Stines
arbejdskraft, vil jeg rette en varm tak til
ham for hjælp og støtte i det forløbne år.

Det var 6 glade studenter, jeg kunne uddele legaterne til ved dimittendfesten og
håber derved at skabe et bånd mellem
nuværende og tidligere elever fra Katedralskolen. Tak til skolen, som via en fin
pr-indsats blandt 3.g’erne gjorde dem
opmærksom på os som ”den glade giver”
af rejselegater.

Vores årsskrift ”Roars Kilde” er i år fyldigere end nogensinde med fine artikler og
rejserapporter og er efter digitaliseringen
sidste år sendt ud pr. mail til alle, der har
givet os mailadresser.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og skolen
for godt og positivt samarbejde i det lidt
turbulente år, der nu er gået.
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Dimissionstale 2012
Generation Glad

Kære studenter
Så kom den. Årets bedste uge. Ugen hvor
jeg nat efter nat vækkes af glade studenter,
der hen ad morgenstunden passerer forbi
mit åbne soveværelsesvindue på vej til eller fra Roskilde Havn. Stedet hvor mange
glade studenter mødes og fejrer, at huen
nu endelig er på plads.

Vi har også glædet os og det er denne uge
der hjælper os gennem de lange vintermåneder og de mørke morgener i regnvejr
på cyklen til Katedralen. Alt det er glemt
nu, hvor jeg står her og ser ud over verdens gladeste studenter, som jeg samtidig
har været så privilegeret at kunne følge de
sidste tre år.

Enkelte af mine naboer bliver sikkert
irriterede over at blive vækket midt om
natten. Ikke jeg. For mig er den glade latter synonym med årets bedste uge. Ugen
hvor studenterne springer ud. Den uge alle
vi ansatte på RKS lever for. Det er derfor,
vi er her.

RKS familien
Glad bliver jeg også, når jeg tænker tilbage
på alle de gode minder, der har været i
året, der er gået.
Et af årets højdepunkter på RKS er Gallafesten. Alle her i hallen ved, at det er en
meget festlig tradition, og jeg er særlig
stolt over den opfindsomhed, I udviser
i forbindelse med valg af køretøj ved
ankomsten. Til jer forældre og pårørende
kan jeg fortælle, at vi også i år havde en
rigtig god fest. I kan glæde jer til, at vi
senere i aften skal se studenterne gentage
successen med Les Lanciers.
Under Gallafesten i år holdt Mads fra 3.u
en kort improviseret tale. Nogle af jer vil
huske Mads fra sin rolle som “Hanschen”
i årets musical “Under Egen”. Mads tog
mikrofonen og fremhævede det, der for
ham er det centrale ved RKS og særligt
jeres årgang. Mads sagde til jer: “Vi er
jo en stor familie, det er her, jeg har alle
mine venner, alle dem jeg holder af”. Det
kom fra hjertet, og for mig opsummerede
det jo flot det, der kendetegner RKS. Hver
for sig er vi noget, men sammen er vi RKS.
Det er det, der gør RKS til noget særligt.
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I øvrigt er det præcist det samme, jeg
oplever ved den årlige jubilarfest, hvor 10,
20, 25, 30, 40, 50, 60 og 65 års studenterjubilarer fra RKS mødes og fejrer deres
studenterjubilæer. Her bliver jeg år efter
år overbevist om den store betydning som
gymnasietiden har haft for alle, der er
dimitteret fra Katedralen.

så antallet af medarbejdere efter sommerferien er 140. Og senere i aften skal vi
spise i vores nye kantine.
Det er klart, at alle disse aktiviteter ikke
har kunnet gennemføres uden medarbejdernes og jeres medvirken og uden alles
positive indstilling. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige jer og lærerne
tak for. Og jeg vil understrege, at alt dette
sker for at sikre jer og dem, der følger
efter jer de bedste betingelser for et godt
gymnasieforløb.

I de sidste tre år har I været igennem en
fantastisk udvikling. En vigtig del af den
udvikling kan aflæses på de studentereksamensbeviser, som I modtager om lidt.
Men ikke alt kan læses på et bevis. Noget
af det vigtigste, der er sket med jer, er den
menneskelige udvikling I har gennemgået.
Det tror jeg, at jeres forældre og pårørende
vil skrive under på.

Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at jeg også har været bekymret for
nogle af jer særligt her i den sidste del af
forløbet. Det skyldes at ekstra mange i år
endte med at skulle til eksamen i alle fag
som følge af alt for meget fravær. Jeg vil i
den sammenhæng også gerne benytte lejligheden til at sige tak for det fine krus og
chokolade jeg fik af jer på sidste skoledag
i forbindelse med kåringerne. Jeg ved, at
jeg fik det for årets “bommert”, som var at
så mange skulle op i “fuldt pensum”. Nu
kan man jo altid diskutere, hvis bommert
det så var, men jeg blev glad for den medfølgende bemærkning om, at chokoladen
var en trøst for alle de mange samtaler jeg
måtte gennemføre i den anledning.
Jeg lover, at krus og billede får en
fremtrædende plads på mit kontor så jeg også ad denne vej - vil huske årgang 2012.
Og så kan vi jo glæde os over at 330 har
gennemført studentereksamen i år. Det
er faktisk over 27 studenter pr. klasse i
gennemsnit.

Skole i udvikling
Men det er ikke kun jer, der har udviklet
jer de sidste tre år. Det er en skole i rivende udvikling, I har gået på. Da I startede
i 2009 var vi 975 elever. Efter sommerferien i år er vi 1250. Da I søgte om
optagelse søgte 352. I år søgte 543 elever
optagelse på RKS, det højeste søgetal i
skolens historie og det højeste søgetal i
Danmark til stx i 2012. En fantastisk rejse
for en skole, der for blot 10 år siden i mere
end én forstand lå “der hvor gadelygterne
stopper”, som en forældre bemærkede, da
hun trådte ind ad døren til en orienteringsaften for mere end 10 år siden.
Og der er grund til at takke alle de medarbejdere og elever der indtil videre har
været med på og virkeliggjort den rejse.
I de tre år I har gået her, har vi taget en ny
hal i brug, vi har etableret helt nye musiklokaler, vi har etableret en ny østindgang,
vi har købt vores nabo Helligkorssalen. Vi
har i samme periode ansat 60 nye lærere

Generation Glad
Verdenssundhedsorganisationen WHO
offentliggjorde i foråret en undersøgelse af
unges sundhed og trivsel i 39 lande. Ifølge
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den er I blandt de sundeste, de gladeste
og de mest tilfredse unge i den vestlige
verden.

fortsætter modsætningsfuldt: “det er
ekstremt vigtigt at leve sundt - i hvert fald
i hverdagen”.

Undersøgelsen viser bl.a., at I har fået
bedre kostvaner - bl.a. spiser I mere
frugt og familiemåltidet har overlevet i
Danmark i modsætning til i mange af de
lande, vi sammenligner os med. Frugt er
godt for jeres sundhed og levealder og
familiemåltidet er godt for familiesammenholdet.

Jeg synes, at vi skal hæfte os ved det positive, nemlig at det går den rigtige vej og
samtidig glæde os over, at I tilhører den
gladeste generation i Europa.
Med studenterfester og Roskilde Festival
lige om hjørnet er tidspunktet måske ikke
til at moralisere omkring jeres alkoholforbrug. Men min deltagelse i et arabisk
bryllup her på RKS den 19. maj, hvor
vores pedel Fathi holdt bryllup for en af
sine sønner, satte alligevel vores alkoholforbrug i perspektiv. Der var 250 gæster
til bryllupsfesten og ingen alkohol. Men
alligevel var der mere dans og glæde i 6
timer i træk end ved mange af de danske
bryllupper jeg har deltaget i. Det var en
stor og positiv oplevelse.

Undersøgelsen viser, at unge i Danmark
ikke længere begynder at drikke tidligere
end unge i andre lande og I drikker faktisk
heller ikke så ofte som unge i andre lande.
Til gengæld drikker I mere når I drikker.
Undersøgelsen konkluderer, at “I drikker
igennem når I drikker”. Det kommer
heller ikke helt bag på mig, når jeg tænker
på de elevfester, jeg har overværet på RKS.
Det passer også meget godt med de
udtalelser, der i dagspressen har krydret
WHO’s undersøgelse.

For det kan jo lade sig gøre at have det
sjovt, uden at drikke store mængder
alkohol.

En af de unge danskere som blev interviewet siger f.eks.: “I weekenden leger
man på en måde, at man har miniferie,
og så slår man sig satme løs” og en anden

Valgkampen
I har været igennem tre begivenhedsrige
år. Er man i tvivl, kan man bare bladre de
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sidste tre årgange af “Råkost” igennem.
Men en af de ting jeg husker bedst fra det
år, der netop er gået, er alle aktiviteterne
på skolen op til folketingsvalget i efteråret.
På bedste RKS maner var der rum til, at
alle de politiske partier, der ønskede det,
kom til orde. Der herskede en rigtig god
stemning på trods af de uenigheder, der er
en naturlig del af en valgkamp. Vi havde
således besøg af to folketingskandidater
der siden blev ministre og af forhenværende og kommende folketingsmedlemmer.

Jeg spurgte lidt forlegen og med bange
anelser om, hvad hensigten var med netop
dette spørgsmål. Eleverne fniste og en
elev sagde så: “Jo man siger, at farven
afslører din politiske overbevisning”. Jeg
kan huske, at jeg lige nåede at tænke: “Shit
- hvad gør jeg nu?” Men der var ingen
vej udenom og på bedste Niclas Bendtner
maner måtte jeg trække lidt ned i bukserne så farven kunne skimtes.

En af de sjoveste oplevelser jeg selv havde
i den forbindelse var da jeg, under valgkampen i september, besøgte en af vores
nye 1.g klasser ude i hytten i Oruphøj.
Klassen havde forberedt nogle spørgsmål,
som jeg trak op af en hat. Et spørgsmål
lød: “Hvilken farve har dine underbukser”.

verne ville gætte på, at jeg stemte konservativt pga. farven, men det interessante var,
at eleverne ikke koblede den grønne farve
med det Konservative Folkeparti.

Jeg havde grønne tights på - ligesom
Bendtner. Umiddelbart troede jeg, at ele-

For min generation har grøn altid været
de konservatives farve, ligesom blå er
Venstres og rød Socialdemokratiets. For
eleverne var grønne underbukser lig med
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én, der stemte på et miljøbevidst parti. Så
var jeg ligefrem politisk korrekt - i hvert
fald i nogle elevers øjne.
Det gik mig dog ikke så galt som Bendtner
- jeg undgik i hvert fald en bøde og en
spilledags karantæne. På den anden side
var der så ikke ligefrem nogen sponsorindtægt.
Efter et valg var der som altid vindere og
tabere. En af de sidstnævnte var Martin
fra 3. y. Jeg mødte Martin dagen efter
valget og ingen, der så Martin den dag, var
i tvivl om, at her var en ung mand, der var
trist til mode. Det var forståeligt, for Martin havde gjort en stor indsats for sit parti.
Og uanset, at vi måske ikke er politisk
helt enige, så fik jeg alligevel lyst til at
opmuntre Martin ved at sige: “Martin, der
kommer altid en ny chance”.
Det er efter min mening et af de vigtigste
karakteristika ved det danske demokrati.
Der kommer altid en ny chance. Det er
aldrig helt for sent. Det noget af det, der
gør mig stolt over at være dansker.
Til Martin og alle jer andre vil jeg passende citere den tidligere engelske
premierminister Winston Churchill, der
engang har sagt:
“Succes varer ikke evigt, ligesom fiasko
sjældent er endelig. Modet til at fortsætte
er det eneste, som virkelig tæller”.
Jeg håber, at vi her på RKS har givet
jer modet til at fortsættevidere i uddannelsessystemet.
RKS har været en vigtig destination på
jeres rejse gennem uddannelsessystemet. I
dag er I nået til afslutningen på den del af
rejsen, der startede ude ved hovedindgan-

gen den 11. august 2009. Men lov mig, at
RKS ikke bliver den sidste destination.
90 % af de studenter, der forlader RKS
tager en kompetencegivende uddannelse
efter gymnasiet. Det er flot og meget
tilfredsstillende. Mit håb er, at I alle 100%
får en videregående kompetencegivende
uddannelse uanset om den bliver kort eller
lang. Lov mig, at I ikke slutter her.
Jeg er sikker på, at lærerne på RKS har
klædt jer godt på til jeres videre færd i uddannelsessystemet.
Kompetencer
Jeg er dog klar over, at ikke alle er enige
med mig heri. Dagbladet Politiken spurgte
sidste år en række universitetsfolk om
deres opfattelse af de studerende, der
kommer fra gymnasierne.
Tilbagemeldingen var overvejende negativ. Hovedskurken, sagde universitetslærere ikke overaskende, er gymnasierne,
hvor det faglige niveau er for lavt. Men
som så ofte peger den slags undersøgelser
i mange retninger. En universitetslærer
siger: “de svageste studerende for fem år
siden var på 1. g niveau. Nu er de på 4.
klasses niveau”. En anden siger helt modsat: “vi har aldrig haft bedre studerende
end nu - selvstændige, kritiske og flittige”.
Og en tredje ligger lidt imellem: “vi har
altid indtrykket af, at de er blevet mindre
flittige”, men fortsætter “det kan jo ikke
passe hele tiden”.
Set fra RKS kan jeg konstaterer, at karakterniveauet er steget. Jeres kompetencer
er godt nok nogle andre end studenternes
for 20 år siden. Heldigvis. For verden
udvikler sig og kravene til os ændres
konstant. Og jeg tror nu at universitet-
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ernes kritik mere er et udtryk for uddannelsessystemets iboende opfattelse af, at
“alting var bedre i gamle dage”.
At verden ændrer sig illustreres bla. af
sprogets udvikling. Jeg læste sidste år, at
Dansk Sprognævn ville sløjfe gode danske
ord som “fusentast” og “døgenigt”. Det
er jo gode danske ord som ældre generationer nødigt ser forsvinde. Men taler
man med gymnasielever i dag, finder man
hurtigt ud af, at de gamle ord løbende
erstattes af nye gode danske ord som
“topnice”, “random”, “LOL” eller “HD”.
Til den lidt ældre generation kan jeg røbe
at LOL står for “Laughing Out Loud” eller “helt til grin”. Og HD har ikke noget
med kvaliteten på tv signalet at gøre - HD
bruges om personer, der i de unges øjne er
HD - altså HjerneDøde.
Jeg har oplevet jer som unge, der vil udvikles, unge der vil påvirkes og unge, der
vil flyttes. Igennem jeres tre år på RKS har
I fået nye holdninger, og I har tilegnet jer
nye værdier.
Værdier er ofte noget mærkeligt udefinerbart, som det er vanskeligt at sætte ord
på. Det oplevede jeg for to måneder siden
i Kina, hvor jeg besøgte nogle gymnasier
i Beijing, Shanghai og Changzhou. Den
sidste er en lille by på 4½ mio. indbyggere
2 timers kørsel fra Shanghai.
Den største oplevelse var mødet med de
unge kinesiske gymnasieelever. Jeg oplevede, at deres drømme og forventninger
til tilværelsen på rigtig mange områder
svarer til jeres. De drømmer også om et
godt liv, et godt arbejde, om at blive lykkelige og om at komme ud i verden og møde
andre unge.

Et eksempel på de fælles værdier mødte
jeg i Beijing, hvor en ung kinesisk pige
rejste sig op og overfor klassen og mig
beklagede, at den kinesiske regering lukkede ned for facebook, twitter og you-tube
for som hun sagde: “Det gør det vanskeligt
for mig at følge mit store idol Christiano
Ronaldo”.
Men at der fortsat er store kulturforskelle,
blev jeg overbevist om i Changzhou, hvor
en ung fyr rejste sig i klassen og spurgte
mig, om det er tilladt at udøve vold i skolen og i familien i Danmark. Da jeg fortalte
klassen, at det var forbudt ved lov spurgte
fyren mig undrende, “hvordan opdrager I
så jeres børn?”. Jeg gav et lidt forblommet
svar omkring værdier, dialog og respekt.
Jeg ved ikke helt, hvor meget den unge
mand forstod.
Velfærdssamfundet
Få, der har læst avis eller set tv de sidste
uger, er i tvivl om, at Kina er i vækst og
Europa er i dyb krise. Selv ser jeg med stor
bekymring på det, der sker i Sydeuropa.
Peter Schütze formand for bestyrelsen i
DSB og direktør i Nordea sagde allerede
sidste år, at arbejdsløsheden blandt unge
i Sydeuropa er vores absolut største udfordring. Det er jeg enig i. Disse unge vil
ikke i længden finde sig i ungdomsarbejdsløshedsprocenter på omkring 50.
De vil ikke finde sig i at blive “den fortabte
generation”, der aldrig kommer med på
vognen. Sat udenfor samfundet og dets
goder og muligheder. Og meget tyder på,
at udfordringen bliver større og større for
hver dag, der går.
Vi kan ikke på længere sigt opretholde
et civiliseret samfund, hvis de sociale
forskelle bliver for store, uden lige mulig-
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heder for alle, uden et fornuftigt niveau
af økonomisk lighed, uden rimelig fuld
beskæftigelse, uden fælles mål, uden fælles
værdier og uden en kollektiv ansvarsfølelse overfor fællesskabet.
Det er den største og vigtigste udfordring
som jeres generation står overfor. Den udfordring kan ikke uden videre løses af jer
hver især. Det I kan gøre er, at være åbne,
rummelige og opmærksomme og undgå
at give andre skylden. Og på en og samme
tid tage ansvar for jeres egne handlinger
og tage ansvar overfor fællesskabet. For de
udfordringer vi står overfor kan kun løses
gennem sammenhold og samarbejde.
Afslutning
Jeg indledte min tale til jer med et par ord
om, hvor dejligt det er at stå her og se på

verdens gladeste studenter.
Om præcis 8 dage står en af verdens
største rockmusikere Bruce Springsteen
på Orange scene her i Roskilde. Jeg kan
godt love, at det bliver en 3 timer lang
hyldest til glæden ved livet. Springsteen
udtrykker det bedst i en linje i sangen
“Badlands”, hvor han siger “It ain’t no sin
to be glad your alive”. Så enkelt kan det
siges.
Uanset hvordan livet former sig for hver
enkelt af jer er så tag den linje med herfra
- det er aldrig forkert at være glad for at
være i live. Nyd livet. Jeg håber at I udnytter tiden godt og får et rigtig godt liv.
Tak for jeres måde at være på. Tak for de 3
år vi har kendt hinanden.
Hjertelig tillykke med eksamen.
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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.
For 2 uger siden holdt vi vores årlige
jubilar-fest her på skolen for 10–20–25–
30–40–50–60 og 65 års jubilarer, og 272
tidligere elever mødte op, og straks var
stemningen i top, når de genkendte de
gamle klassekammerater fra gymnasietiden.
Det er et stort job for os hvert år at finde
frem til næste års jubilarer, og derfor vil
jeg kraftigt opfordre jer til at vedligeholde kontakten i klassen via mail eller
facebook. Selvom det for jer i aften ligger
uendelig langt ude i fremtiden, så giver
det os en bedre mulighed for at finde jer til
jeres første jubilæum om 10 år.
I dag er I de nye studenter årgang 2012
på RKS – I er 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 og mange af jer
vil gå målrettet efter drømmestudiet, men
kommer I ikke ind på lige det, så prøv at se
efter relaterede uddannelser, I måske slet
ikke havde tænkt på som en mulighed.
Medierne taler i disse dage meget om
ungdomsarbejdsløshed og anbefaler, at I
vælger jeres uddannelse med både hjerte
og hjerne – så tænk også på det.
Andre af jer har lyst til at rejse ud og
opleve en masse – arbejde frivilligt et sted
i den 3.verden, hvor der er god 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 i
jeres fremtidige studie.
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.
Vi fik 15 ansøgninger i år, og alle var gode,
men blandt dem har vi udvalgt 6. Jeg
nævner nu navnene på de heldige, som jeg
vil bede om at komme herop til mig :
Simone Restrup Sørensen, 3 i
Katrine Sølling, 3 y
Steffen Raun, 3 w
Laura Mouritsen Jensen, 3 e
Kristine Lindberg Steensberg, 3 w
Jane Gotfredsen, 3 b
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Simone har planlagt at rejse ½ år på
en såkaldt verdensrejse med organisationen Up With People. Det er et uddannelsesprogram, hvor hun sammen med
100 andre unge fra hele verden, skal
besøge mange byer – bo hos værtsfamilier
og opleve byernes succeser og problemer
og deltage i frivilligt arbejde til gavn for
den pågældende by. Formålet er at udvikle
personlige og uddannelsesmæssige evner
og bidrage til international forståelse.

ikke findes i Danmark. Han er så heldig, at
han er blevet optaget med start i okt. i år
og skal så arbejde på at tage en bachelor
og blive fysisk træner på et højt videnskabeligt niveau indenfor sport, træning og
ernæring samt hvordan kroppen påvirkes
af disse. Det er dyrt, da han skal kunne
vise, at han har penge nok til et helt år
inkl. studie, bøger og beboelse. Jeg håber,
vores legat kan lette vejen en lille smule
for dig.

Endvidere er der inddraget et musikalsk
aspekt, som betyder, at deltagerne skal
skabe et show med dans, sang, musik og
teater hver gang, de forlader en by som tak
for opholdet. Da Simone har haft musik
og engelsk som studieretning, har hun en
fin ballast med her fra skolen. Alt dette
vil komme hende til gode i de fremtidige
studier til psykolog.

Laura har siden hun var barn været
tiltrukket af Afrika og har besluttet, at
hendes sabbatår skal bruges til at rejse ned
til Tanzania og arbejde som frivillig med
de børn, som har mistet deres forældre af
HIV/AIDS. Hun har i flere år deltaget i de
landsdækkende indsamlinger til Afrikas
brændpunkter og gennem sit fritidsjob
som danselærer har hun opdaget, hvor
dejligt det er at arbejde med børn. Laura
er sikker på, at hun får udviklet sine
sociale og menneskelige kompetencer ved
at opleve en så anderledes kultur og give
hende et større perspektiv på tilværelsen.
Det kan komme hende til stor nytte, når
hun vender hjem for at læse jura.

Katrine vil være læge og har arbejdet
målrettet for at pånå de høje karakterer,
som lægestudiet kræver. For at få en lille
smagsprøve og erfaring indenfor lægeverdenen har hun planlagt en 3 mdr.s rejse
til Tanzania med organisationen Projects
Abroad. Hun skal arbejde de første 2
mdr. som frivillig på et hospital i Arusha.
Hun slutter af med at arbejde og bo på et
børnehjem i 1 mdr. – begge steder for at
få praktisk erfaring i arbejdet med mennesker. Derefter håber Katrine at have
lært så meget om sundheds- og sygehussystemet i Tanzania, at hun har fået en ide
om, hvilken slags læge, hun vil være for
evt. engang som færdiguddannet at kunne
rejse ud til et afrikansk uland og arbejde.
Steffen har en drøm om at blive uddannet i ”Sports Science” på et universitet i
Californien, da den 4-årige uddannelse

Kristine vil læse medicin til næste år men
har inden da planlagt at gå pilgrimsruten
”El Camino de Santiago”, der starter i
Sydfrankrig og strækker sig ca. 850 km
gennem nordspanien til Santiago, hvis
fantastiske katedral er målet. Turen giver
mulighed for at tale spansk, tysk og engelsk og møde mennesker med vidt forskellig baggrund samt lære den spanske natur
og kultur at kende. Kristine vil under
vandringen utvivlsomt også lære sig selv
og sine styrker og svagheder at kende og få
tid til at gøre mental status over, om hun
er på vej i den rigtige retning med sit liv.
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Selvom refugierne undervejs er billige
overnatningssteder, er turen ikke gratis,
og vi håber, vores legat kan hjælpe dig på
vej.
Vi håber også, du får tid til sende os et
rejsebrev – og det gælder også jer andre
her – så vi evt. kan trykke det til næste år i
vores årsskrift ”Roars Kilde”.
Jane er aktiv indenfor flere sportsgrene
og har haft mange fritidsjobs og var på
efterskole inden gymnasiet. De sidste 4 år
har hun vidst, at hun ville ud at rejse efter
gymnasiet, og da hun vil læse geografi,
er Sydamerika med Ecuador/Galapagos
blevet målet, hvor hun kan arbejde frivilligt og omgås og samarbejde med andre
mennesker fra en anden kultur og opleve
deres samfund og miljø. Jane er sikker
på, at hun vil forbedre sine sprog spansk

og engelsk, så hun står godt rustet til efter
studiet at komme ud og arbejde i et
spansktalende land. Hun har sparet
mange penge sammen men mangler stadig en del før målet er nået, og derfor tror
jeg, at vores legat faldet på et tørt sted.
Vi i skolens gamle elevforening håber,
at vores rejselegater er endt hos de rette
ansøgere og ønsker jer 6 og hele resten af
årgang 2012 hjertelig til lykke med studentereksamen og held og lykke med jeres
drømme for resten af jeres liv.
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Tilbageblik

Tilbageblik i de ”Roars Kilder”, der er relevante for jubilarer 2013
af Lise Svenstrup
1953
Lektor Sv. Johansen (JOFAR) fyldte
den 8. maj 50 år.
En erfaren og dygtig norsk skolemand
var sidste år på studierejse i Danmark og
fulgte undervisningen hos flere af landets
pædagogiske kapaciteter. Han kom også
til Roskilde og hørte på en dansktime hos
Johansen; han erklærede senere, at det
var den bedste time, han havde overværet.
En realist, der i øvrigt ikke udmærker sig
ved flid og agtpågivenhed, udtrykte for
nylig sin vurdering af Johansens dansktimer på følgende måde:
“Man gider jo ligefrem ikke lade
være med at følge med.”

Den 10. marts indbød RoskildenserSamfundet til sin årlige vinterfest i
København.
Et ligeså oplagt som talrigt publikum
fyldte Studenterforeningens store sal og
fik en overdådig morsom aften ud af det,
takket være Lise Nørgaards barokke spex
”Hamlet”, der viste sig at være en lokalisering og sproglig à jourføring af den store
Williams skuespil af samme navn, i enhver
henseende egnet til at få ham til at rotere i
sin grav. Efter forestillingen blev der danset til Henrik Blichmanns orkester.
Kontingent og stiftelsesfest.
Kontingentet andrager 10 kr. for medlemmer over 25 år, ellers 4 kr.
Til stiftelsesfesten den 7. november er der
i år udsendt et rekord-antal af indbydelser. Der er indbudt 106 jubilarer og 107
dimittender.
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1963

Roskilde Katedralskole. Forhenværende
forsvarschef, admiral Quistgaard er
således udgået fra skolen. Det samme er
kammerherre Vest, som d. 1. juli trak sig
tilbage fra posten som hofmarskal, der
overtoges af ceremonimester Eigil Wern,
ligeledes student fra skolen. Adjudant hos
kongen, Bent Hervad-Jørgensen er også
gammel elev fra RKS.

Det var i marts i år 3. gang, Roskilde
Katedralskole og Roskildenser-Samfundet samlede de 5 yngste årgange
til fest på skolen.
Ca. 180 realister og studenter fra årgangene 1957-1962 mødte op i skolens lovsangssal lørdag den 9. marts, og fra første
øjeblik konkurrerede glade gensynsråb
med et 6-mands jazz-orkester ihærdige
anstrengelser for at gøre sig fordelagtigt
bemærket.
Det blev en fornøjelig og indholdsrig aften,
bl.a. fordi skolens gymnasiaster havde lagt
sig i selen for at underholde deres ældre
kammerater. Formanden for gymnasieforeningen Ib Michael Rasmussen tog
ordet og anstillede til sine kammeraters
jubel forskellige filosofiske betragtninger
over, hvordan det at drikke øl kunne forsvares ud fra et æstetisk synspunkt.
Efter smørrebrød og øl i gymnastiksalen
gik man tilbage til lovsangssalen, hvor
der blev opført den franske forfatter Jean
Tardieus`s avantgardistiske
konversaions-symfoni i tre satser under
3.g`eren Knud Michelsens instruktion
– meget dygtigt og morsomt gjort. Som
afslutning på underholdningen spillede
3.g`eren Poul Chr. Nielsen og 1.g`eren
Niels Henning Ørsted Petersen henholdsvis trompet og bas for deres kammerater.
Det bragende bifald fik næsten ruderne i
salen til at klirre.
Kl. 1 sluttede dansen og dermed den succesrige aften.
”Kildekalk”
Det ser ud, som om Kongehuset holder
af at omgive sig med gamle elever fra

Roskildenser-Samfundets gymnastikpræmier, som blev overrakt af formanden,
tilfaldt Lisbeth Tvedegaard, Birgitte
Cramer, Lisbeth Iversen, Vibeke Munch,
Ulla Jensen og Annelise Petersen – alle
3.g`ere samt Ann-Britt Kruuse, real A og
Sanne Pedersen, real B. Blandt drengene
uddeltes præmier til Erik Ahlgren 2.g og
Torben Lundsgaard og Jørn Waneck, 3.g.
Desuden modtog Lone Diget Møller 3.g en
ekstra præmie som storartet sportskammerat.
Kort uddrag af rektor TorlderlundHansens tale til studenterne
De fleste af jer har kun været her i 3 år,
men vi synes, at I hurtigt slog rod. Jeg
husker med glæde ham, der en dag i en
time sagde: ”Nu har jeg begrundet mit
standpunkt; vil De ikke være så venlig at
begrunde Deres!” Jeg husker samarbejdet
om Thornton Wilders ”Vor by”, både jeres
indædte og slet skjulte raseri, når jeg råbte
over jer, og vores fælles glæde, når vi, om
end kun i glimt, oplevede, at teatrets muse
– hvad enten det nu var Melpomene eller
Thalia – aflagde vores lille fjællebod visit.
Jeg husker jeres ansigter og jeres stemmer, når I under koncerter løftede selv
os beskedent musikalske op over de høje
fjelde. Men først og fremmest husker jeg
fra timerne mange samtaler, som i hvert
fald jeg havde udbytte af.
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1973
Jubilar- og årsfest den 3. november
1973
Der serveres farseret kalkun, osteanretning, frugtsalat, kaffe og kransekage.
Kuvertpris incl. ½ fl. rødvin :
60 kr. Påklædning: Smoking eller mørkt
tøj
Nye aktiviteter:
Onsdag den 28. november 1973 indbydes til sammenkomst på Roskilde
Bibliotek.
Foredragsholdere er bibliotekar Lotte
Fang og akritekt Mogens Suhr Andersen – mulighed for servering af et
par håndmadder, øl eller vand.

Roskilde – og fremtiden
En by kan ikke ”leve af” bare at være gammel - Tager vi f.eks. hovedgaden, har det
forskønnet den i høj grad at blive nogle
rædsler fra århundredskiftet kvit.
Selv om man ikke skal råbe hurra for den
almindelige tendens til opretning af parkeringspladser i bymidten, har dog et stort
slumpræget område måttet forsvinde og
har efterladt store, rummellige vidder til

parkering mellem hovedgaden og Jernbanegade.

En lørdag eller søndag i slutningen af maj
– besøg i Vikingeskibshallen, hvor vi vil
forsøge at få en historisk sagkyndig til at
udbygge det, vi ser. Der vil være mulighed
for at spise frokost sammen i cafeteriaet.
Derefter forhåbentlig en tur i veterandamperen ”Skjelskør”.
Til begge arrangementer kan man medtage ægtefælle, børn eller andre tilknyttede personer, som kunne forventes at
have interesse i det, der skal foregå.

Måtte det så kunne føre med sig, at
Stændertorvet blev frilagt, så at udsigten
til domkirken blev befriet for de farvestrålende orgier i billak.
Slutreplikken i referatet fra Stiftelses- og jubilarfesten 1972 lød
således:
Atter har Roskildenser-Samfundet lagt
en jubilæumsfest bag sig. Tænk, om man
kunne have talt antallet af ord, der blev
sagt den aften, - og havde fået 1 krone pr.
stk. !

19

R O A R S K I LDE
1983
40-års realistjubilar journalist Arne
Jensen skrev i Roars Kilde ”En hyldest til lærerne i fyrrene” og sluttede
sin gennemgang af lærerne af med
at omtale fysiklærer Rasch-Hansen
således:
Når der var gået 11 måneder af skoleåret,
var vi kun kommet gennem det første
par sider af fysikbogen, for han havde alt
muligt andet mellem himmel og jord at
fortælle os – og det var måske slet ikke så
galt. De mange, mange sidste sider blev
læst i lyntempo, og så blev vi sendt ud af
skolen, ikke meget klogere på fysik men til
gengæld belæsset med adskillige ord om
livsvisdom. Jeg vil altid huske en af hans
replikker:
”Når I kommer ud i livet, børn, er der én
ting, I skal huske på. Nemlig, at der altid
er én idiot mere, end man selv tror!”
1983 var året, hvor skolen sagde
farvel til 2 afholdte matematik og
fysiklærere, nemlig Eller Thorsen
og Knud Whitta Jørgensen. Sidstnævnte skrev i Roars Kilde om sin
kollega Ellen Thorsen:
”Ellen Thorsen blev student i 1935 fra
RKS og begyndte studiet af matematik,
fysik, kemi og astronomi på KU. Senere fik
skolen i Ellen Thorsen en dygtig, samvittighedsfuld og pligtopfyldende matematiklærer, der blev særdeles afholdt af sine
elever på grund af sin redelighed og sin
konstante venlighed og varmhjertethed.
Blandt kolleger har ingen været mere vellidt end Ellen. Det er til hende alle betror
sig, hvad enter det drejer sig om sorger

eller glæder. I Roskildenser-Samfundet
har Ellen, som det vil være dette blads
læsere bekendt, også gjort et stort arbejde
i Studie- og Uddannelsesfonden.”
Lektor Poul Kildemoes skrev om
Whitta:
”Grunden for Whittas og mit venskab
blev lagt allerede den første vinter, jeg
var ansat på RKS. Rektor Fogh og pedel
Døssing tog initiativ til, at skolens lærere
kom på danseskole – behovet for efteruddannelse på området var stort for de
fleste – og den ugentlige danseaften og
den fælles afmagt over for de stillede krav
grundlagde ovennævnte venskab. Jofar og
Whitta grundlagde skirejserne til Sverige.
Hvert år – i juleferie og i påskeferie –
ofrede de kræfter og tid, men kunne jo lide
det. Og i sommerferien – hvert år – bjergbestigningsture til Østrig med elever og
senere vandringer i Lapland. Første gang
jeg var med de to og en klasse i Østrig,
rejste jeg efter 14 dage hjem til Roskilde
med elevflokken, mens Jofar og Whitta
selv tog til Schweiz og besteg Matterhorn.
Det er der ikke mange danskere, der har
gjort.
Student fra 1956 Ole Andresen skrev
bl.a.:
”Whitta var og er matematiker, men
min erindring om vore samtaler er mest
koncentreret omkring litteratur. Samtaler
om politik var yderst sjældne. Det var ikke
på RKS i midten af 50’erne, at et senere
ungdomsoprør blev forberedt. En fantastisk gæstfrihed udviste han i en drøm
af en ungkarlelejlighed under det gamle
observatorium med masser af kolde øller.
En lang række invitationer til klassemøder
med hans deltagelse siden 1956 dokumen-
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terer, at vi har holdt kontakt og venskab
ved lige.

1988

Student fra 1956 Leif Bjørnø skrev
bl.a.:
”Få er så vidtfavnende som læreren,
matematikeren, kunstneren, sportsmanden og ikke mindst vennen Knud
Whitta Jørgensen. Han har altid været
den ældre kammerat, hos hvem man
kunne hente råd og vejledning. Han er
et samlende menneske, der på grund
af sine personlige egenskaber vil være
det naturlige midtpunkt i såvel faglige
diskussioner som i muntert lag. Han er
inspiratoren par excellance, som gennem
sin begejstring for de fag, han underviste i,
på afgørende måde bidrog til hans elevers
valg af studium og livsgerning indenfor de
matematik og fysik baserede fagområder.
Man kunne ønske flere lærere af Whitta’s
karat for gymnasiet i dag.

Traditionsbrud
Gennem de seneste år har flere og flere
spurgt bestyrelsen, hvorfor generalforsamlingen og årsfesten for jubilarerne ikke er
henlagt til juni måned.
Juni måned er tidspunktet for afgangseksamen, det er tidspunktet for sommer
med sædvanligvis godt vejr og med anledning til for udenlandsboende at tage til
Danmark.
Et flertal i bestyrelsen er enige om at
forelægge spørgsmålet på generalforsamlingen den 5. nov. 1988, således at
en ændring af årtiers tradition kan blive
gennemdrøftet.
Fra konstitueret rektor Kurt Zimmermanns tale ved translokationen
1988:
I listen fra perspektivudvalget er der 2
begreber, som jeg har gemt til sidst. Det er
humor og kærlighed.
Uden dem er livet intet. Så dem vil jeg tage
med i mit afsluttende ønske for jer.
Jeg ønsker jer gode oplevelser, kærlighed
og glæde, og jeg ønsker for jer, at I må
opleve tilværelsen også med den varme,
humor og ind imellem også anskue den
med en vis humoristisk distance.
Og hermed til lykke med eksamen.
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Om- og tilbygning

Kantine, lærerværelse, administration og nye undervisningslokaler
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Roskilde Katedralskoles Musical 2013
”Alice i Eventyrland”
af Lise Svenstrup

Allerede i august 2012 begyndte udvælgelsen af deltagere fra alle klassetrin
til årets musical, og i september gik 100
elever i gang med prøverne til skolens frie
fortolkning af klassikeren og musicalen
”Alice i Eventyrland”. Projektet har været
100 % elevstyret lige fra instruering af kor,
dans, band og skuespil til scenografi, lys,
lyd og kostumer.
Det har været en hård og udfordrende
men også en sjov og social proces, der har
medvirket til at udvikle eleverne mentalt,
mens de lærte om musik, tålmodighed,

tolerance, elevdemokrati, respekt og ikke
mindst fællesskab!
Nerverne begyndte at kunne mærkes,
efterhånden som tiden for opførelserne
nærmede sig, og den 12. – 13. – 14.
februar fyldtes skolens festsal med familie,
kammerater og andre med tilknytning til
skolen. Instruktørerne Ditte og Theys bød
alle velkommen, og så fik tilskuerne i de
næste 1 ½ time en fantastisk oplevelse
af talende, syngende og dansende skuespillere, der fik handlingen til at skride
fremad med stor entusiasme og indlevelse
og med fine enkeltpræstationer.
Alt gik, som det skulle ned til mindste
detalje, og det var en skare af glade og opstemte elever, der efter sidste opførelse og
publikums begejstrede klapsalver festede
først på skolen og derefter på Gimle.
Det har utvivlsomt været en svær overgang
for alle involverede at få adrenalinniveauet
normaliseret og vende tilbage til hverdagen i klassen, men alle har helt sikkert fået
en lærerig og uforglemmelig oplevelse som
de for altid vil forbinde med deres tid på
Roskilde Katedralskole.
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Adressesøgning på godt og ondt
af Lisbet Guhle
Hvert år, når årets jubilarfest på RKS
forhåbentlig er vel overstået, og euforien
har lagt sig lidt, indleder RoskildenserSamfundets bestyrelse jagten på næste
års jubilarer. Enkelte gamle elever kan
ikke forstå, hvad al den nostalgi skal til
for. Personligt opfatter jeg tiden på RKS
som en enormt vigtig del af vores opvækst,
som var med til at gøre os til dem, vi er i
dag – og vi tilbragte mange timer sammen
med skolekammeraterne i og uden for
skoletiden.

til eleverne også ved næste jubilæum,
når flere parametre måske er ændret. Af
økonomiske og praktiske grund udsender
vi helst invitationerne elektronisk, så det
eneste, vi virkelig har brug for, er navn +
e-mail-adresse.

Set med en adressesøgers øjne er den
perfekte klasse en, der har holdt sammen,
lige siden den forlod skolen, og som derfor
kan overdrage en fuldstændig og opdateret
klasseliste til brug ved udsendelse af invitationen. De findes – men i langt de fleste
klasser er der kun nogle enkelte elever,
der har holdt kontakten, og i nogle endda
slet ingen. Og der synes at være forskel på
klassetyperne: Real- og HF-klasser synes
at have langt mindre sammenhold end
gymnasieklasser.
Realklasserne nok fordi en del af eleverne
gik videre til næste trin – HF’erne måske
fordi de i hvert fald tidligere startede med
meget forskellig baggrund og alder og derfor aldrig oplevede det store fællesskab.
Vi prøver at indsamle så mange data som
muligt – stilling, navn, e-mail-adresse,
postadresse og telefonnumre – ikke fordi
vi skal bruge dem alle, men fordi det
øger sandsynligheden for at finde frem

Skolens arkiv, gamle numre af Roars Kilde
og for de tidlige årgange forældrene er
nyttige kilder, når de gamle elever skal
findes. Desuden er elektroniske medier
såsom De Gule Sider, Krak og Eniro, Facebook og LinkedIn en stor hjælp.
Desværre modsvares de i høj grad
af, at mange er opmærksomme på
persondata¬sikkerheden og derfor ikke
lader sig optage i de første af disse medier
– og i hvert fald ikke gerne med e-mailadresse – mens andre ikke har profiler hos
Facebook eller LinkedIn eller kun bruger
dem sjældent.
Tidligere var en af de store hurdler, at cirka halvdelen af eleverne – pigerne – skiftede efternavn, når de giftede sig. Sådan
er det ikke nødvendigvis mere, men til
gengæld ser vi nu, at også drengene skifter
navn, og der er eksempler på, at både forog efternavn skiftes. En anden hurdle er
den stigende globalisering, som bevirker,
at en større andel flytter til udlandet, hvor
de kan være sværere at lokalisere.
Ofte opfordrer vi kontaktpersoner i de
enkelte jubilarklasser til at fremskaffe de
manglende oplysninger på klasselisten.
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Eleverne har selv de bedste muligheder for
at finde frem til deres gamle klassekammerater – og det er sikkert også sjovere at
tale med en person, som man kendte godt
på et tidspunkt, end med en mere eller
mindre tilfældig adressesøger.
Og så er der naturligvis tidsfaktoren.
En adressesøger tager sig typisk af en
hel årgang – nogle endda af flere. I mit
tilfælde i år drejede det sig om 3 sproglige,
5 matematiske, 2 HF- og 1 realklasse. I alt
213 elever. Det tager tid at finde frem til
alle data for samtlige gamle elever – og
ofte er man nødt til at ringe til langt over
halvdelen.
Det kan være enormt hyggeligt – navnlig når man som jeg i år sidder med sin
egen årgang – og jeg har fået mange

gode samtaler undervejs. Både søgning,
samtaler og dataregistrering tager dog tid,
og vi ville derfor byde nye adressesøgere
varmt velkommen.
For at gøre det lettere at finde frem til
kommende års jubilarer opfordres nuværende og tidligere klasser på RKS til at
oprette Facebook-grupper på klassebasis.
Forhåbentlig vil mange gøre dette – og
forhåbentlig vil det så blive let at
ændre disse grupper til den næste form for
online-grupperinger, når tiden løber fra
Facebook engang i fremtiden.
Indtil da søger vi trøstigt videre. Har du
lyst til at deltage?
Lisbet Guhle
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Klasseværelse på 2 hjul
I efteråret 2012 introducerede Roskilde
Katedralskole konceptet ”Klasseværelset
på 2 hjul”. Skolen indkøbte 35 mountainbikes, som klasserne har mulighed for at
bruge i undervisningen.
Det fleksible klasserum giver blandt andet
mulighed for at inddrage lokalmiljøet
aktivt i undervisningen.

Fag som biologi og naturgeografi vil
hurtigt og fleksibelt kunne komme ud i
lokalmiljøet. Det samme gælder for fag
som historie, der vil kunne inddrage de
lokale kulturinstitutioner aktivt i undervisningen.

Ordningen giver for eksempet idrætsfaget
mulighed for at inddrage skov og byens
idrætsanlæg på en ny og mere fleksibel
måde.
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Oxford - en verden af viden
af Marie Sall
Legatmodtager fra 2010

Da jeg blev student i 2010, modtog jeg et
af Roskildensersamfundets rejselegater.
Min rejse var et længere – og stadig
uafsluttet projekt. Jeg ville nemlig læse en
bachelor i historie ved Universty of Oxford
i England. Jeg skal nu til at begynde på
mit tredje og sidste år af dette studium.

Da Austin, Jack som den første bevægede sig ned af kirkegulvet mod dem,
må det have været med en vis frygt for
at Dr. Gunn skulle hive en gammel slidt
troldmands hat frem af kappens folder
sætte den på Jack’s hoved og vente på at
den råbte ”GRIFFINDOR!” Han fik dog
blot overrakt en kuglepen til at skrive sit
navn ind i den store røde bog, hvorefter
Sir Martin gav ham hånden og bød ham
velkommen og vi andre kunne ånde lettet
op – vi behøvede ikke længere frygte et
’SLYTHERIN!”.

Uddannelser i England er brugerbetalte,
så rejselegatet faldt på et tørt sted, og jeg
har sat meget pris på det. Da jeg i sin tid
modtog brevet om endelig optagelse, var
det en drøm, der gik i opfyldelse, og ved
ankomsten til Oxford måtte jeg måbende
erkende at virkeligheden, levede op til – ja
endog overgik drømmen.
Jeg ankom til Merton College og blev jeg
mødt af portnerne der troligt står vagt, dag
og nat, i den 600 år gamle port – i sin tid
bygget med tilladelse fra Henry V.
Nogle dage efter ankomsten blev jeg, sammen med omkring 80 andre ’freshers’ på
bachelor uddannelsen, ledt ind i Merton
College Chapel, et imponerende kapel
fra 1280erne. Der skulle vi indskrives i
Mertons annaler. Den store røde bog lå
klar på bordet, den seneste i en lang række
af røde bøger med navne på alle de mange
unge håbefulde, der siden stiftelsen ved
Walter de Merton i 1264, har stræbt efter
alverdens viden på dette sted. Warden Sir
Martin Taylor (man kan vel kalde ham
en slags rektor) og Subwarden Dr. Steven
Gunn stod ved bordet, begge iført deres
lange sorte kapper.

Siden de overvældende første dage, har jeg
indtaget mange måltider i vores spisesal,
en 1800tals rekonstruktion af den originale spisesal fra stiftelsestiden. Ganske
vist har salen ikke stjerner i loftet eller
svævende lysestager over bordene, men
den højthvælvede sal har en ganske særlig
atmosfære, hvor vi virkelig føler os som en
del af Merton, en del af familien, med de
stolte, kærlige, men strenge fædre (m/k),
professorerne og doktorerne, siddende ved
det hævede bord i salens ene ende.
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Mange gange har jeg og mine medstuderende rejst os for at deltage i den latinske
bordbøn, der indleder aftensmåltidet, inden forretten blev båret ind og vi, på civiliseret vis, kunne kaste os over måltidet,
og desperat forsøge at holde de flagrende
kappeærmer ude af maden.

år kunne opmærksomheden på studierne derfor modereres med deltagelse i
Merton College Boat Club, hvor vi otte
piger, under kyndige kald fra vores lille,
højtråbende, belgiske styrmand, kunne ro
os selv til sejr over nogle af de 29 andre
college roklubber.

Nogle måtte kæmpe en bravere kamp end
andre, da kappernes længde og ærmer
variere alt efter hvor langt man er nået
i sin uddannelse, og hvor godt man har
klaret sig. Ligeledes har jeg siddet mange
kolde søndag aftener i kapellet og deltaget
i de højtidelige anglikanske gudstjenester,
der ofte afsluttedes med en taksigelses bøn
for vores stifter.

En af sejrene, indløste retten til at erhverve sig en guldindskrevet åre, med
roklubbens våbenskjold og det sejrende
holds navne. Et trofæ jeg er sikker på
vil kunne redde samtlige af fremtidens
døende middagssamtaler. Næste år må
pjank og fjas dog lægges på hylden, der
skal jeg igen besøge majestæterne i Examination Schools og håbe, at de endnu
engang lytter til de tavse råb om barmhjertighed, når jeg tager mine afsluttende
eksaminer.

Da første år var omme, måtte jeg iklæde
mig mit sub fusc, den officielle påklædning for de studerende, og begive mig ind
til Examination Schools. Der skulle jeg
tage mine første eksaminer, med fordums
konger og dronninger stirrende fra malede
øjne på alle os kappeklæde studerende,
der bare håbede på en barmhjertig censor.
De malede majestæter må have hørt de
desperate bønner, for jeg bestod og var
over tærsklen. Andet år var nået, året uden
eksaminer. Alle historikere eksamineres
nemlig efter første og sidste år. Andet

Da jeg håber på at bytte min korte bachelor kappe ud med den længere masters
(eller kandidat) kappe, bliver resultaterne
af de kommende eksaminer yderst vigtige.
Dog kan jeg inden da se frem til at bo et
helt år i en bygning, der har stået siden
1311, i et værelse, der har været beboet
både af professorer og studerende i 700 år
– og prøve at leve op til den lange historie
af akademisk udmærkelse som Merton
bryster sig med.
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Verden ligger i mine fødder
af Kristine Lindberg Steensberg
Legatmodtager fra 2012

Vi var ikke mere end et par dage og ca.
50 km henne i vores vandring, da vi faldt
i snak med et ældre ægtepar fra Boston,
USA. Manden spurgte til mine bevæggrunde for at gå El Camino og jeg fortalte
om min situation og mit sabbatår og
prøvede at gøre rede for den blanding af
årsager, der havde fået mig til at tage af
sted: Jeg ville nyde min frihed, leve det
simple liv, møde mennesker, mærke min
krop, opleve den spanske kultur og tale
sproget - ”samt,” tilføjede jeg, ”finde ud af,
hvad jeg vil med mit liv.” Det fik manden
til at slå en latter op efterfulgt af ordene:

fulgte samme rute som os, og dem nød vi
selskabet af om eftermiddagene og aftenerne, når dagens distance var overstået.
Vores kendskab til det spanske sprog fik
vi god brug for - især de lokale satte pris
på det, de ville gerne snakke og mødte os
som oftest med smil og tålmodighed, når
vi måtte lede efter ordene.
I det hele taget var turen fuld af stof til
gode minder, som jeg har taget med mig
hjem til Danmark.
Apropos derhjemme er der én begivenhed
i det spanske, jeg vil fremhæve: Da vi på
en lille café midt ude i ingenting fandt
rugbrød. Begivenheden var af nærmest
symbolsk karakter, den indeholdt både
blod, sved og urtedråber og resulterede
i to glade danske piger med hver deres
tykke skive rugbrød. Vi var nået ud over
normal ferieperiode og livet i Spanien var
blevet hverdag, men rugbrødet mindede
os om, at hjemme også har sine kvaliteter!

”Oh, I hope that suddenly in the middle
of the way you will see a big sign saying:
This is what you are going to do.”
Dette rejsebrev er et sammenkog af de
mange indtryk fra min vandring og et
forsøg på at samle trådene og binde en
sløjfe på den rejse, jeg, som helt nyudklækket student, var så heldig at modtage
Roskildenser-Samfundets rejselegat til.
Min veninde Astrid og jeg tog afsted.
Fulde af forventninger og forhåbninger,
hvoraf langt de fleste blev indfriet - nogle
endda mere til. Noget af det bedste ved
rejsen var alle de uventede oplevelser, som
man får, når man finder roen til at give
slip og lader spontaniteten styre. En stor
udfordring for mit planlægningsvante jeg.
Vi gik fra Pyrenæerne til Santiago og fik
på den måde et godt indblik i Spaniens
mange facetter. Mange andre vandrere

”Var det ikke hårdt?” er jeg blevet spurgt
efter min hjemkomst. Og jo, det var da
til tider hårdt - samtidig med, at det var
meget afslappende. De mange kilometer
gik ikke ubemærket hen over kroppen, og
det blev ikke bedre i kombination med en
svingende nattesøvnskvalitet, hvor man
(alt for) ofte blev vækket af en snorkesymfoni af Beethovenske dimensioner. Mine
ben og fødders tilstand, min rygsæks
vægt og friluftsudstyrs finesser blev mine
yndlingsemner, jeg skrev bl.a. hjem:
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Vablerne er helet, inflamationen er
knap saa voldsom (…)Er i oevrigt yderst
tilfreds med min pakning - har kun smidt
en blyant, to kuglepenne, min bog, isboks
og kop.
Og senere i samme mail:
Pps. Jeg har virkelig faaet respekt for friluftsudstyr - der er bare taget hoejde for
alting! Fx har mine zip off-bukser forskellig farve lynlaas paa hoejre og venstre
ben, og for ca. en uge siden opdagede jeg
en hemmelig drikkedunkslomme i min
rygsaek, som har gjort mit liv SAA meget
nemmere.
Men som sagt: Rejsen var også afslappende. Dagene foregik mere eller mindre
i slowmotion og efter et fast mønster, blot
i nye kulisser. Det mest komplicerede, vi
skulle forholde os til, var, hvad vi skulle
spise til aftensmad, og hvor vi ville sove.
Efter en måneds tid havde vi haft morgenrutinen for sidste gang. En regnfuld,
stormende dag (vel at mærke den første
af sin slags) ankom vi, til Santiago de
Compostela.

Godt hjulpet af gule pile, muslingeskaller,
Mælkevejen og det lille ord animo, på
dansk fat mod.
Jeg så aldrig that big sign. Vi stødte på
det amerikanske ægtepar en del gange den
første uges tid, men da ægteparret holdt
en pausedag, kom vi foran og mødte dem
ikke igen. Selvom jeg ikke har fået en klar
idé om, præcis hvad jeg vil med mit liv,
har jeg fået en masse andet med i bagagen.
Da jeg fik min studenterhue på, følte jeg,
at verden lå for mine fødder. Imidlertid
har vandringen har vist mig, at verden så
sandelig også ligger i mine fødder, og med
det mener jeg ikke bare mine fødder men
hele mig - jeg må og kan selv tage ansvar
for at bringe mig i den rigtige retning og
udnytte mit liv til fulde!
Mange tak for jeres hjælp, de bedste
hilsner fra
Kristine
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Jubilar-lister
80-års jubilarer (årgang 1933)
Realister						
Lise Nørgaard, f. Tønder-Jensen

Skodsborgparken 6D, 2942 Skodsborg

Studenter
Else Henn-Collins

Red Roodfs, Kings Copse Rd., Blackfield,
8041 XF Southhampton, England

75-års jubilarer (årgang 1938)
Realister
Anne-Lise Andersen

Ved Bækken 11, 3060 Espergærde

Asger Bruun Jørgensen

Nordborggade 12,3,tv., 2100 København Ø

Bent Birger Rykov

Ndr. Jernbanevej 3 A, 1,th., 3400 Hillerød

Studenter
Harald Krog

Skiftevej 23, 2820 Gentofte

Gertrud Lassen

Stenløkken 22. 5260 Odense

70-års jubilarer (årgang 1943)
Realister
Anne-Lise Andersen

Ved Bækken 11, 3060 Espergærde

Asger Bruun Jørgensen

Nordborggade 12, 3.tv., 2100 København
Ø

Bent Birger Rykov

Ndr.Jernbanevej 3 A,1,th., 3400 Hillerød

Sproglige studenter, A-klassen
Jytte Aasmul

Afgået ved døden
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Jørgen Mørk Andersen

Afgået ved døden

Gunvor Budde, f. Brix
Rolf Dahl
Margrethe Pedersen, f. Funder

provst11@gmail.com

Asger Birman Hansen
Bodil Musaeus, f. Hansen

Dr. Margrethesvej 5,2.1, 4000 Roskilde

SvenO. Hansen

Afgået ved døden

Estrid Dal, f. Bruun Jørgensen
Helge Kroon

Lindevangshusene 6, st.th., 2630 Tåstrup

Kaj Torben Lauritzen

Billeshave Vænget 10, 5210 Odense N

Kirsten Wrona, f. Ledel
Aase Jørgensen, f. Madsen

Afgået ved døden

Jørgen Musaeus

Afgået ved døden

Sproglige studenter, B-klassen
Ellen Maarup, f. Bang

maarup@pc.dk

Birgit Muller, f. Rosbjerg

Platanvej 24,4, 0002, 1810 Frederiksberg
C

Matematiske studenter, A-klassen
Else Deichmann

Dr. Sofiesvej 64,st.dør1, 4000 Roskilde

Arne Galatius

Licentia AB, Solliden, Box25, 44321
Lerum, Sverige

Ole Højrup

Hjortekærbakken 21, 2800 Lyngby

Helene Iversen, f. Ravn

Krejbjergvej 24, 2730 Herlev

Matematiske studenter, B-klassen
Bent Nørregaard

Piletoften 19, 2630 Tåstrup

Svend Kraemer

Skjalm Hvidesvej 12, 4180 Sorø
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65-års jubilarer (årgang 1948)
Realister, A-kassen
Grete Andreasen, f. Augustinussen

Snebærvej 6, 2640 Hedehusene

Ib Balslev

ibbalslev@email.dk

Jørgen Bjulf

Afgået ved døden

Arne Juul Erthmann

Krogvej 24, 2830 Virum

Nellie Mikkelsen, f. Heyman

Klosterengen 148A, 4000 Roskilde

Mogens Thyge Jensen

Afgået ved døden

Karen Ruth Nielsen, f. Jacobsen

arne.gregersen.nielsen@mail.dk

Egon Juul Jensen

Rudegårdsvej 15, 2840 Holte

Birthe Holmbom, f. Christensen

Blågårdsstræde 8G, 2th, 4000 Roskilde

Poul Bertram Larsen

pblspace@aol.com

Elise Ægidius, f. Olsen

eliseaegidius@mail.dk

Anne Desvil, f. Enggaard-Petersen

Afgået ved døden

Knud Selmose

Afgået ved døden

Mogens Sivertsen

grethe@haarlev.dk

Flemming Isidor Sørensen

Afgået ved døden

Knud Vagn Valbjørn

knud.valbjorn@bbsyd.dk

Jens Ole Christiansen

jensole.chr@compaqnet.dk

Realister, B-klassen
Nana Faure, f. Green

Afgået ved døden

Albert Hald

Afgået ved døden

Bodil Jytte Hansen

Afgået ved døden

Mogens Røest Hansen

roesthansen@yahoo.dk

Frank Hugo Hermind

Stationsvej 9, 4320 Lejre

Grete Malherbes Jensen

Afgået ved døden

Ole Nic. Koch

Afgået ved døden

Annie Marie Munch Mortensen, f.
Nielsen

Bag Hegnet 3, 3630 Jægerspris

Anny Bache-Lauridsen, f. Nielsen

Galpestykket 485, 4000 Roskilde
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Carl Erik Pedersen
Viggo Pedersen

viggo.p@youmail.dk

Birthe Quist-Sørensen, f. Værbak

Afgået ved døden

Sproglige studenter
Aage Hansen Børch

Afgået ved døden

Kirsten Gøtzsche, f. Elkjær

ogotzsche@yahoo.com

Ruth Haga, f. Ellebjerg

Vilberg Grenda 10, 0687 Oslo, Norge

Jytte Jensen, f. Lund Hansen

Afgået ved døden

Ole N.F. Heyman

oheyman@mail.dk

Torben Holm

Afgået ved døden

Else Margrethe Renberg, f. Holst

Afgået ved døden

Karen Stærgård, f. Jespersen

Jacob Erlandsgade 3.5, 2100
København Ø

Kirsten Beyerholt Pedersen, f. Johansen

Dyssevej 29, Ågerup, 4000 Roskilde

Karen Jensen, f. Kristensen
Karen Christensen, f. Lassen

Hyldetoftevej 29, 2730 Herlev

Bendt Messerschmidt

anitabendt.messerschmidt@sfr.fr

Inga Bertelsen, f. Møller-Jensen

Sankt Marcus Plads 12, 1th, 1921
Frederiksberg C

Bodil Nebelong

bnebelong@yahoo.com

Gerda Høst Poulsen, f. Nielsen

gerdahp@kabelmail.dk

Karen Nilsson

karennil@mail.dk

Benedikt Otzen

ben.otzen@gmail.com

Britta Furbringer, f.Petersen

Hattesens Alle 26,1th, 2000
Frederiksberg

Mogens Pilegaard

A/C 381, 18690 Almuñecar, Spanien

Asta Couvreur, f. Ryder

Afgået ved døden

Palle Traberg

palle@traberg.org
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Matematiske studenter, A-klassen
Erik Andersen

Afgået ved døden

Birgit Christiansen, f. Buhl

Afgået ved døden

Inger Dam

Afgået ved døden

Jacob Fogh

Afgået ved døden

Poul Thovald Hansen

Afgået ved døden

Fritz Dybdal

Afgået ved døden

Anna Wildt, f. Jørgensen

Afgået ved døden

Ann-Sofie Lund Pedersen, f. Kuno
Christensen

Claravej 20, 3660 Stenløse

Ida Nielsen, f. Mortensen

Søndervang 15, 2670 Greve Strand

Erik Otto

Afgået ved døden

Gurli Laustrup-Nissen, f. Pedersen

Smedevænget 26 , 5230 Odense M

Norman Leo Rasmussen

Afgået ved døden

Ole Schou
Matematiske studenter, B-klassen

oleschou@os.dk

Arne S. Andersen

Afgået ved døden

Henning Buhl-Madsen

Nørreskovparken 31, 6200 Aabenraa

Knud Christiansen

knasder@gmail.com

Richardt Dileng

dileng@pc.dk

Iris Kold Hansen, f. Fisker

A/S Blomstergartneriet, Olen, Norge

Tage Grodum

Afgået ved døden

Hans Martin Hansen
Ole Renberg, f. Hansen

Afgået ved døden

Jørgen Jørgensen

Afgået ved døden

Henning Søe-Larsen

Afgået ved døden

Ole Fjord Larsen

secr@directdemocracy.org

Agnethe B. Andersen

Afgået ved døden

Bente H Nielsen

Afgået ved døden

Tove Edith Iversen, f. Nielsen

tove.iversen@dukamail.dk

Niels Vagn Sørensen

Afgået ved døden
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60-års jubilarer (årgang 1953)
Realister, A-klassen
Hans Jørgen Andersen

bodilgru@image.dk

Ea Lund Jensen, f. Baunbæk

Afgået ved døden

Merete Biørn

mb@mbiorn.dk

Hans Jørgen Dall

Afgået ved døden

Eva K.S. Skovly, f. Hansen
Hans Jørgen Buchardt Hansen

Afgået ved døden

Niels Helk

Bellisvej 32, 2970 Hørsholm

Johs. J.P. Irgens

Jægersborg Alle 43, 2.th., 2920
Charlottenlund

Mogens Lund Jensen

Peblingevej 54, 4000 Roskilde

(Peder) Bendt Jensen

b.jensen@tunenet.dk

Inge Otto, f. Johansen

inge.otto@dlgmail.dk

Lizzi Arnskov, f. Jørgensen

Afgået ved døden

Bent Kierkegaard

Afgået ved døden

Vivi-Ann Bødker, f. Mortensen

viv@icr.com.au

Bodil Lundsgaard, f. Nielsen

Holbergs Have 10, 4300 Holbæk

Leif Aage Nielsen

birthe-leif.nielsen@mail.tele.dk

Elisabeth Fiig, f. Nielsen-Skensved

hpfiig@c.dk

Ellen Bladt, f. Benneche Petersen

Skovlod 4, Høruphav, 6470 Sydals

Erik Sylvest

Afgået ved døden

Poul Taarning

taarning@webspeed.dk

Realister, B-klassen
Kaj Aage Andersen

Krokus Vænget 8, 5540 Ullerslev

Jørgen Borup

borup@galnet.dk

Grethe Jacobsen, f. Bruun de Neergaard

Ved Broen 2D, 4736 Karrebæksminde

Karen Johansen, f. Efsen

kib.johansen@gmail.com

Gerda Fobian

Afgået ved døden
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Gitta Blinkenberg, f. Birgit Green

gittablink@gmail.com

Gorm Raasten-Jensen

Afgået ved døden

Flemming Karlsen

Lundebjerggårdsvej 120, 2740 Skovlunde

Ulla Krarup

Afgået ved døden

Doris Kruckenberg

k.doris@gmail.com

Ebbe Magnussen

ebbe-m@get2net.dk

Jette Møbius

Uranusvej 2, 3100 Hornbæk

Kurt Nielsen

Afgået ved døden

Viggo Thornborg Olsen

Afgået ved døden

Lis Sørensen, f. Pedersen

Afgået ved døden

Børge Borre (Rasmussen)

b.borre@mail.dk

Jørgen Schledermann

schledermann@mail.tele.dk

Ole Vedsø

olve@fynskemedier.dk

Marianne Schroll, f. Zuschlag

marianneoghenning@hotmail.com

Sproglige studenter, A-klassen
Kirsten Freil, f.Budtz-Olsen

Afgået ved døden

Inger Merete Jerg, f.Dahl

Afgået ved døden

Erling Nøhr Hansen

Fåborgvej 55, Himmelev, 4000
Roskilde

Johan Ivar Hansen

kaervej16a@gmail.com

Kirsten Børrild, f.Henriksen

boerrild@yahoo.com

Jørn Rasmus Jakobsen

Afgået ved døden

Bente Midgaard, f. Maegaard Jørgensen

Breidablikveien 10 C, 1169 Oslo, Norge

Jørgen Lanken

Kløverholmen 13, 2630 Tåstrup

Grethe Adler Lund

Dr.Sofiesvej 88, 4000 Roskilde

Ole Magnussen

olemagnussen@hotmail.com

Gustav Seierøe Pedersen

gustav.pedersen@mail.dk

Maud Rigmor Jensen, f.Dahl Pedersen

mauddahl@hotmail.dk

Kirsten Pihl

Afgået ved døden
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Inge Serle, f. Schaltz

ingebill@hotmail.com

Inge Margrethe Hansen, f.Schou

Afgået ved døden

Lise Toft, f. Vilstrup

lisetoft@stofanet.dk

Sproglige studenter, B-klassen
Ellen A. Heegaard Jensen, f. Jensen

eljen267@aol.com

Grethe Sørensen, f. Brandt

7901@mail.dk

Helle Hinrichsen, f. Dannerfjord

Afgået ved døden

Bente Solvejg Petersen, f. Dileng

Afgået ved døden

Kirsten Hansen, f. Emsbo

Afgået ved døden

Eilif Engsted

eng@bbsyd.dk

Judith Holmberg, f. Helms

Englerupvej 122 B, 4100 Ringsted

Gunnar Halfdan Hjorth

halfdanhjorth@adr.dk

Ole Knud Jeppesen

okj@f99.dk

Bente M. Elleby, f. Jørgensen

elleby@mail.dk

Ernst Balle Linder

Afgået ved døden

Jørgen Gerup Nielsen

nivi-kom@mail.dk

Birthe Lizzie Einer-Jensen, f.Olsen,

pvskaerved@gmail.com

Gunnar Schiøler

gunsch@privat.dk

Ulla Wittrup Willumsen, f. Struve

ullawi@mail.dk

Hans Werner Villadsen

Dr.Sofiesvej 68, 4000 Roskilde

Helga Julie Rønnow, f. Wøller

Ved Volden 8, 1425 København K

Finn Due Østerbye

Oesterbye.peloekke@mail.dk

Matematiske studenter, A-klassen
Finn Daugaard(-Hansen)

daugaard.finn@gmail.com

Anne Birgitte Nielsen, f.Gjørlund

gittenhans@live.dk

Jens Chr. Hansen

klostergaardsvej5@gmail.com

Fritz-Erik Jørgensen

Kildevænget 15, 4000 Roskilde

Karl Johan Jørgensen

Afgået ved døden
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Mogens Kjær

Kongebakken 24 st.tv., 4000 Roskilde

Jørgen Chr. Kragh

Jernbanegade 8 A, 4690 Haslev

Karen Melvang, f. Madsen

karen.m@it.dk

Ole Wennemoes Madsen

wennemoes@pc.dk

Søren P. Madsen

Afgået ved døden

Hanne Jensen, f. Nielsen

Afgået ved døden

Knud Nielsen

dixinielsen@webspeed.dk

Jørgen Bay (Petersen)

Strandvejen 1, Veddelev, 4000 Roskilde

Arne Rasmussen

Afgået ved døden

Margareta Merseburg, f. Rasmussen

Krysshamm 1, Stavnæs, 13037, Sverige

Hanne Schelde

hanne_schelde@webspeed.dk

Evald Sørensen

Afgået ved døden

Ib Thomsen

Afgået ved døden

(Grete) Jo Randrup-Christensen, f.
Thomsen

hj.randrup.christensen@gmail.com

Matematiske studenter, B-klassen
Lise-Lone Marker, f. Christensen

Banburry Rd144 , Don Mills, M3B2L3
Ontario, Canada

Hans Henrik Eriksen

hame@mail.dk

Rurh Gjerløv-Madsen

Afgået ved døden

Vilhelm Gregers-Madsen

7709 Maid Marion Ct. Alexandria,
Va2306-2718, USA

Svend-Aage Larsen

Afgået ved døden

Ann-Lis Andersen, f. Mikkelsen

annlisandersen@yahoo.dk

Ebbe Herner Nielsen

erantis8@kongerslevnet.dk

Jørgen Lindegård Nielsen
Anne-Lise Thestrup, f. Pedersen

Phistersvej 17, 2900 Hellerup

Poul Ørsted Pedersen

Toldbodstræde 3, 3770 Allinge

Johannes Kaas Petersen

Søllerød Park 12/ dør 11, 2840 Holte

Erik Rasmus Pihl

Umanakvej 6, 9900 Frederikshavn
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Lone Sejrsen, f. Rømer

Frederiksborgvej 139 A, 4000 Roskilde

Kurt Vad

Hyttekrogen 20, 2665 Vallensbæk
Strand

50-års jubilarer (årgang 1963)
Realister, A-klassen
Erik Dahl Andersen
Hans Aage Klarskov Andersen

Planetvej 22, 4040 Jyllinge

Anna Elisabeth Sevelsted Ebbesen
Kirsten Schmidt, f. Bøge Gregersen
Birgit Søgaard, f. Jensen

Lysholmparken 2, Osted, 4000 Roskilde

Vera Jensen

Pilestykket 7, Svogerslev, 4000 Roskilde

Anni Ingelise Jørgensen

ingelisejoergen@hotmail.com

Ann-Britt Kruuse
Birgit Sørensen, f. Larsen

Dr. Ingeborgsvej 11, 4000 Roskilde

Per Jan Milde

Gammeltoftsgade 8, st.th., 1355 Kbh. K.

Erik Muller

Nøddevænget 3, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn

Drude Svarre Jacobsen, f. Nielsen
Flemming Rud Pedersen,

flemming-rud@hotmail.com

Lone Merethe West, f. Pedersen

lw@coordinated-design.dk

Sanne Elisabeth Nielsen, f. Pedersen
Klaus Bonderup Petersen

Langebjergvej 67, 4 100 Ringsted

Nils-Henrik Boel

nils-henrik.boel@adr.dk

Ulla Hansen, f. Petersen

Afgået ved døden

Knud Jørgen Vest

knudvest.cfc@mail.tele.dk

Ulla Wibholm

ullawibholm@hotmail.com
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Realister, B-klassen
Stig Bornemann Christensen
Ernst Børge Frederiksen
Jørgen Normann Hansen

Afgået ved døden

Ole Ilsøe

ole@malerilsoe.dk

Carl Christian Moltke Irgens

irgens@mail.tele.dk

Annemarie Kjøbek-Poulsen

Maribovej 10, Veddelev, 4000 Roskilde

Carsten Klenum

Afgået ved døden

Ole Boje Larsen
Karen Thyssen, f. Wennemoes Madsen

plysthyssen@hotmail.com

Lars Møller

lm@brlm.dk

Margit Libak Nielsen

margit.nielsen@koege.dk

David Olsen

lykkekamph@cool.dk

Henrik Dall
Lykke Peetz-Schou

lykke@peetz-schou.dk

Grethe D’Aniello, f. Plauborg

humle@dadl.dk

(Ellen) Vibeke Sørensen, f. Schultz

vibekilde@yahoo.dk

Jan Michael Kildegaard Sørensen

””

Niels Bo Varming

bovarming@gmail.com

Ulf Østergaard-Nielsen

ulf.ostergaard@gmail.com

Studenter
Sproglige, A-klassen
Anne Feenstra, f. Avlund

vaerkevad@hotmail.com

Peter Ole Back

Afgået ved døden

Christian Jackson

Afgået ved døden

Finn Søgaard

fso@ret-raad.dk

Anna Karin Jørgensen

Afgået ved døden

Karen Lisbeth Geisler

geisler.wiesbaden@web.de

Bodil Steen

Sigfridsvågen 9, 4., Hågersten, Sverige
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Ingrid Elisabeth Kristensen, f. Tvedegaard

Langemosegaard, Skellerødvej 50, 4100
Ringsted

Ole Chr. Vesterholt

Afgået ved døden

Sproglige, B-klassen
Helle Dahlmand Hansen, f. Bramsen,

helledh@yahoo.dk

Ida Christiani

Afgået ved døden

Patricia Crone,

pcrone@ias.edu

Helle Annette Frederiksen,

hfrederiksen@adr.dk

Ulla Annette Fremming,

uafremming@gmail.com

Anna Mylord Grønbeck Larsen

Afgået ved døden

Kirsten Nordahl, t. Schmidt Hansen

Maribovej 2, Veddelev, 4000 Roskilde

Lis Løwert, f. Overgaard Hansen

loewert@tunenet.dk

Birgit Bentzen, f. Neergaard Jacobsen

sessan.bentzen@gmail.com

Lis Wheeler, f. Frank Jensen
Dorit Marianne Knudsen
Jytte Vinther Larsen, f. Kristensen

Baunevej 222, 2630 Taastrup

Lise Gjelstrup, f. Lollike

ljgjelstrup@gmail.com

Knud Chr. Michelsen

knud@michelsen.mail.dk

Anette Cederquist

ac@kadzonzo.dk

Jørn Nørredal

jorn.norredal@gmail.com

Jens Elmegaard Rasmussen

elme@hum.ku.dk

Anette Stryhn

stryhn.anette@gmail.com

Lise Møller Svenstrup, f. Sørensen

lises@post.tele.dk

Marianne Villaume

marianne.villaume@skolekom.dk

Bertel Østergaard

boes@webnetmail.dk

Sproglige, C-klassen
Hanne Kirsten Borello, f. Andersen

borello43@hotmail.com

Karen Andersen

karma@youmail.dk
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Helle Beknes, f. Bjerg-Nielsen

helle.beknes@uvm.dk

Bent Hagmund-Hansen

bhh@nemio.dk

Carl Christian Hansen

cch@advokat-kontor.dk

Inge Holten Nielsen, f. Hansen

ingeholten@webspeed.dk

Inge Hervad-Jørgensen

ihejo@mail.dk

Inger Fjeldsted, f. Halskov Jensen

Afgået ved døden

Karen Margrethe Nielsen, f. Jensen

kenil@privat.dk

Lektor Peter Jordt Jørgensen

peterjordt@bbsyd.dk

Lone Kofod

lone@kofod.name

Janne Damgaard, f. Larsen
Kirsten Lone Nordahl Andersen

kirstennordahlandersen@yahoo.dk

Lone Jeppesen, f. Diget Møller

famjeppesen@ny_post.dk

Berit Kjær Nielsen

kaisorensen@hotmail.com

Elisabeth Jaszczak, f. Framberg Nielsen

e.jas@hotmail.com

Susanne Okholm

susokholm@webspeed.dk

Lis M. Frederiksen, f. Pedersen

lmf@flexmail.dk

Ane Annelise Petersen
Anne Jørring, f. Petersen

ouj@post11.tele.dk

Inge-Merete Wilstrup, f. Skern

Afgået ved døden

Jørgen Skaarup

jarevadskaarup@hotmail.com

Matematiske, A-klassen
Hans Skov Christensen

hansskov@hansskov.dk

Jørgen Hermann Christiansen
Ingolf Halle

eton@mail.dk

Flemming Hansen

fulden.76@hotmail.com

Claus Lindhardt Iversen

claus.iversen@dadlnet.dk

Hans Jørgen Ellebjerg Jensen

1582jensen@dlgmail.dk

Poul Erik Knudsen

poulerik@tjagvadknudsen.dk
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Birgitte Steen Jørgensen f. Cramer Larsen

birgitte.steen.joergensen@mail.dk

Klaus Willy Murning

bk@murning.net

Jens Torlund

jt@torlund.eu

Inga Helene Olsen
Erik Schilling

schilling.erik@gmail.com

Jette Trane

Afgået ved døden

Matematiske, B-klassen
Annemarie Bagger, f. Andersen

annemariebagger@gmail.com

Gert Asmund

gert@asmund.dk

Jytte Jensen, f. Berthelsen

slein-18@besked.com

Lotte Bønnelycke

Kollemosevej 6, 2840 Holte

Gustav Valentin Borre

gborre@mail.dk

Merete Beier, f. Bønnelycke

meretebeier@hotmail.com

Erik Christensen

Højdedraget 22, 2500 Valby

Ole Benny Christiansen

Afgået ved døden

Arno Gølnitz

arno@golnitz.dk

Klaus Bøgelund-Hansen

conni-klaus@mail.dk

Lisbeth Sejersen, f. Iversen

lisebthsejersen@gmail.com

Læge Jan Booker

janbooker@dadlnet.dk

Leif Ingerslev Jørgensen

Afgået ved døden

Palle Steen Larsen

Afgået ved døden

Erik Lindekrans

elinde@dadlnet.dk

Christian Nissen

c.n.tandlaege@mail.dk

Else Snitker, f. Pedersen

else@snitker.com

Helge Ørsted Pedersen

hoep@eaea.dk

Knud Stilling Tarnø

tarnoevillumsen@gmail.com

Sten Thorsen

stt@stofanet.dk
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Matematiske, C-klassen
Thomas Alster

Tietgensgade 68, 1.th., 1704 Kbh. K.

Arne Bjerg-Nielsen

Afgået ved døden

Leif Druedahl

leif@druedahl.dk

Marianne Germann

Afgået ved døden

Mogens Vilstrup Hansen

ullaogmogens@mail.dk

Asger Høg

ahog@tdcadsl.dk

Henri Weber

hw@hwsolo.dk

Ole Arne Thisted

thisted.svaneke@gmail.com

Knud Jørning

Saabyesvej 8, 3., 2100 Kbh. Ø.

Marianne Druedahl, f. Kristiansen

leif@druedahl.dk

Thorben Lundsgaard

thorben.lundsgaard@gmail.com

Henning Madsen

Compulexis, Charlton on Otmoor, Oxford,
GB

Lise Bendix Madsen

Kløvervej 29, 5792 Årslev

Hans-Henrik Nath

nath@brygge.dk

Krista Marianne Nørgaard

Vestergade 10, 4330 Hvalsø

Allan Olsen

alolsen@post.tele.dk

Claus Helweg Ovesen

helweg.ovesen@get2net.dk

Ulla Zimmermann, f. Poulsen

fz@stofanet.dk

Ayo Egeblad

ayo@mail.dk

Erik Kjeldsen Skjøtt

Afgået ved døden

Niels Westergaard Sørensen

niels-jorgen@benjabyg.dk

Matematiske, D-klassen
Britta Ajspur

bra@frogne.dk

Lis Lykke Andersen

lisandersen@tiscali.dk

Peer Steen Andersen
Kirsten Lisbeth Bonnesen

lisbetbonnesen@mail.dk

Eva Agnes Krakauer

eva@krakauer.dk
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Vagn Dahl Hansen

vagndahlhansen@sol.dk

Ina J.S. Hovmand, f. Jensen

ina_hovmand@hotmail.com

Jørgen Steen Jensen

Hjortekærsvej 147 B, 2800 Lyngby

Knud Bjørnø Jensen

1125 West, 6 th Street, Plainfield, N.J.
07063 USA

Ulla Dahl Hansen, f. Jensen

ulladahl@tdcadsl.dk

Mogens Finn Kjærsdam

kjersdam@gmail.com

Inger-Margrete Procida, f. Knudsen

inger-margrete.procida@nov.com

Kirsten Vibeke Svarre, f. Munck

Præstevænget 7 B, 4681 Herfølge

Ege Topholm

Afgået ved døden

Poul Chr. Nielsen

pcnielsen@mail.tele.dk

Ulla Rimaas, f. Olsen

stig@rimaas.dk

Ellen Inger Schousboe, f. Holm Pedersen

Steffensbjerg 5, Jonstrup, 2750 Ballerup

Ole Hald Pedersen

benoe6@gmail.com

Lisa Nielsen, f. Rasmussen

pcnielsen@mail.tele.dk

40-års jubilarer (årgang 1973)
Realister
Kit Børrild

kitboerrild@hotmail.com

Niels Christiansen

sdnc@webspeed.dk

Inge Susanne Poulsen, f. Jensen

suspou@webspeed.dk

Ane Kathrine Kirk
Johanne Gramstrup Lauridsen

johgl@ofir.dk

(Kai) Erling Lund-Jensen

Østerled 1, 4000 Roskilde

Anne Birgitte Lykke

Rosendalsgade 8, 3.tv., 2100 København Ø

Knud Wendelboe Nielsen

kwendelboe@youmail.dk

Jørn Allan Rasmussen

Theseus Allé 12, 2650 Hvidovre

Dorte Dyveke Rathmann

dorte.rathmann@gmail.com
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Studenter, A-klassen
Anders Boelskifte

ab@takovda.dk

Lone Elsebeth Hasling, f. Christiansen

lonehasling@hotmail.com

Henrik Cramer

Afgået ved døden

Susan Lehmann Holm, f. Ebbesen

susanogove@hotmail.com

Inger Frederiksen

inger.frederiksen@gmail.com

Anette Hald-Bjerrum

ah.bjerrum@gmail.com

Hanne Hansen

vorfrue.36@mail.dk

Hanne Pyll Larsen, f. Hansen

hannepyll@gmail.com

Lise Lotte Bundesen, f. Hansen

llb@idainstitute.dk

Karin Solveig Sibani, f. Holm

ksi@isuplus.dk

Mitzi Borello Høst

mitzihoest@hotmail.com

Jan Jørgen Jensen

janjjj@jubii.dk

Karen Jensen

kava@hotmail.dk

Lilli Margrethe Jensen

lilli@mogli.dk

Else Krause Korsbæk

elsekorsbaek@gmail.com

Tove Annette Karstensen

annetteduch@gmail.com

Jane Laustsen

jane.laustsen@youmail.dk

Søren Laustsen

slaust.roskilde@gmail.com

Kai Verner Nielsen

rgkn@roskilde-gym.dk

Aase Ebler (Nielsen)

aaseebler@gmail.com

Lis Holmsgaard, f. Olsen

lis.holmsgaard@gmail.com

Dorthe Lis Peetz

michael_jensen@dadlnet.dk

Henrik Schultz

hsz@di.dk

Studenter, B-klassen
Lisbeth Due Andersen

lisbethdue@hotmail.com

Tonni Nørgaard Andersen

andersen@globetosser.dk

Mette Bluhme Hansen

mettebluhme@yahoo.dk

Lene Bruun-Schmidt

lbslene@gmail.com
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Anne Marie Raabjerg Christensen

a.m.r.christensen@dadlnet.dk

Anette Schou, f. Hassing Christensen

Schou@events.dk

Clarissa Crone

crone@dadlnet.dk

Karen Isabella Flensted

info@isabellaflensted.dk

Inge Fredenslund Levinsen

ifl@km.dk

Lisbet Guhle

lisbet.guhle@gmail.com

Lisbet Heerfordt

more@post5.tele.dk

Jette Drabæk, f. Ibsen

jette.drabaek@gmail.com

Hans Holmegaard (Johansen)

hans@huskes.dk

Helle Kathe Nielsen

hebugi@get2net.dk

Sven Lykkegaard Nielsen

Traps Allé 13, 2.th., 2500 Valby

Jane Tjørnhøj

jane@tjornhoj.dk

Ellen Tobiassen

ellen.tobiassen@gmail.com

Avi Ray

51 South Drive, E. Brunswick, NJ 088161134, USA

Margaret Blackford

mpblackford1@bigpond.com

Studenter, C-klassen
Birgit Møller Larsen, f. Andreasen

birgit@larsen.mail.dk

Hanne Gauhl Bentsen

Hannegb@roskilde.dk

Hanne Christensen

hcjn@tdcadsl.dk

Lisbeth Sattrup Hansen

Afgået ved døden

Palle Hansen

pah@sl.dk

Stine (Elisabeth) Hansen

stineogjoergen@mail.dk

Vibeke Stig Binger, f. Hansen

binger@galnet.dk

Henrik Bo Henriksen

bohenriksen1@privat.dk

Rikke Henriksen

rh@tivoli.dk

Marianne Bang Valløe, f. Jensen

valloemarianne@vip.cybercity.dk

Erik Krogh

krogh.erik@gmail.com

Susanne Larsen, f. Mortensen

s.e.refslund@larsen.mail.dk
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Irene Birgit Christiansen, f. Pedersen

famchr@mailme.dk

Lene Nørreby, f. Petersen

ln@slagelse-gym.dk

Dorte Pontoppidan

dorte.pontoppidan@privat.dk

Lisbeth Pontoppidan

lisbeth.pontoppidan@skolekom.dk

Else Rasmussen

eras@ferrosan.dk

Lise Rasmussen

lrn@holb.dk

Rolf Rolsted

rolf@fibermail.dk

Studenter, U-klassen
Mogens Bækbo Andersen

Knud den Stores Vej 34, st., 4000 Roskilde

Carsten Remlof Carlsen

carsten.carlsen@usa.net

Inge Frølich

if001@foa.dk

Niels Henrik Duwander Johansen

karenogniels@mail.dk

Ruth Ditte Valbjørn, f. Kofoed

ruth@valbjorn.dk

Søren Lund Kristiansen

jonnaogsoeren@hotmail.com

Klaus Valdemar Qvist Krüger

Afgået ved døden.

Eva Larsen

eva@bygaden6.dk

Lars Peter Lendal

peterlendal@gmail.com

Anne-Mette Leffers, f. Mølgaard

hamsk@privat.dk

Niels Erik Nordberg-Hansen

niels@nordbergs.dk

Karen Rath Bitsch, f. Petersen

krb@regionsjaelland.dk

Kurt Keldebæk Rasmussen

kurt.keldebaek@gmail.com

Hanne Seiding

hanne.seiding@mail.dk

Jens Skriver

omex@omex.dk

Anne Marie Hansen, f. Sørensen

e.am.hansen@mail.dk

Ulrik Thorboe

ut@bec.dk

Helle Christophersen, f. Thrane

helle.c@privat.dk

Allan Unnerup

alu@udkik.dk
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Studenter, V-klassen
Kim Sparre Andersson

kimsparre@gmail.com

Steffen Bendix

steffen.bendix@gmail.com

Carl-Erik Birck-Madsen

kallebm@mail.dk

Lars Saust (Christensen)

lsaust@webspeed.dk

Mogens Ladefoged

mlade@nets.eu

Ove Fogtmann

ingen mail

Jan Melsing (Frederiksen)

jan.melsing@adr.dk

Claus Gølnitz

cgol@mail.dk

Carsten Lind Hansen

Pælestykkerne 30, st.th., 2630 Taastrup

Nils Lange Jacobsen

nljacobsen@btinternet.com

Hans Thorvald Jensen

linda_hans@mail.tele.dk

Jan Bernt Jensen

jjense21@volvocars.com

Finn Torben Faurholt Jespersen

finn@cool.dk

Anders Kildemoes

ak@mortalin.dk

Lisbeth Annette Klarskov

rhsportsudvalg@gmail.com

Anette Hansen, f. Kofod

Afgået ved døden

Bruno Stensgaard Larsen

larsenbruno1@gmail.com

Bodil Birgitte Jacobsen, f. Lund

bljacobsen@btinternet.com

Ulla Larsen, f. Reidl

fularsen@webspeed.dk

Peter Sandbøl

sandbol@mail.dk

Jeanne Rosenaa

jrosenaa@yahoo.com

Vibeke Thygesen

vibeke246@gmail.com

Carsten Johannes Lampe Volzmann

cjlv@cowi.dk

Hanne Rasmussen

hanne.rasmussen@ny-post.dk

Studenter, X-klassen
Ellen Birgitte Povlsen, f. Andersen

Afgået ved døden

Jørgen Fink (Andersen)

jfi@xergi.com
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Karin Skotte-Nielsen, f. Bøjlund Andersen

clausskotte@webspeed.dk

Tove Christensen

tove.christensen@skolekom.dk

Jakob Elbek

jakob@lbe.dk

Hardy Jensen

hardyhj@hotmail.com

Karin Duer Holst, f. Jensen

khd@dst.dk

Jesper Jerrik

jjerrik@hotmail.com

Peter Willaume Källstrøm

Tinggården 147, 4681 Herfølge

Ole Søholm Larsen

olesoeholm@live.dk

Peter Hartvig Larsen

Jernbanevej 34, 4340 Tølløse

Leif Skamris Matthiesen

the_skamris@hotmail.com

Kaj Preben Møller

Trægården 9, st.tv., 4000 Roskilde

Bjarne Bo Nielsen

bjarne.nielsen.4000@gmail.com

Ulla Vestergaard Eriksen, f. Olsen

ullaveriksen@hotmail.com

Lars Bo Petersen

Haagwek 38, D-74613 Ohringen, Tyskland

Steffen Ehrenreich Prip

sprip@sport.dk

Mogens Sandfær

mosa@dtic.dtu.dk

Studenter , Y-klassen
Klaus Fuglsang

mettem@stofanet.dk

Per Ekelund Hansen

oakey@rooftop.dk

Bjarne Erik Hegnsted

bkh@kmd.dk

Jørgen Fangel Jensen

fangel@mail.dk

Anne Riise Kristensen

anne.riise@dadlnet.dk

Egon Verner Kristiansen

maanebakken@mail.dk

Jens Bo Kristiansen

jensbo@mvbmail.dk

Dorthe Gerda Larsen

dortla@ofir.dk

Niels Henrik Bjerregaard Larsen

Niels.bjerregaard@c.dk

Tove Mejdahl

tmejdahl@hotmail.com

Mette Bodil Møller

mettem@stofanet.dk
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Preben Teodor Nielsen

laila-liljen@eriksminde.dk

Niels Helge Venge Olesen

tno@olesen.mail.dk

Jess Buch Petersen

jess-buch@mail.dk

(Bent) Ole Poulsen

familie@roshage.dk

Per Roed

per.roed@mail.tele.dk

Jens Niels Sørensen

luthersorensen@gmail.com

John Würtz Sørensen

johnsore@post1.tele.dk

Mads Sørensen

m.sorensen1@btinternet.com

Hens Westrup-Gleie

Hansgleie@gmail.com

Grete Viig

Afgået ved døden

Studenter , Z-klassen
Erik Ardal

erik.ardal@roskilde-gym.dk

Jan Chr. Nørager Bay

janbay1@hotmail.com

Johny Jan Bilyk

Kirkebakken 20, 4621 Gadstrup

Kirsten Petersen, f. Bjørnsholt

kib@aak.com

Steen Christensen

Troldeparken 19, 4760 Vordingborg

Ole Christiansen

Afgået ved døden

Gert Wulff (Hansen)

ugewulff@stofanet.dk

Jørgen Rønstorp (Evan Hansen)

Lønspjæld 20, 4320 Lejre

Lone Trantel Jensen, f. Hansen

lone_trantel@hotmail.com

Torsten Dilling (Hansen)

dilling@dadlnet.dk

Niels-Peter Jansen

pekar@webspeed.dk

Anne Friisgaard, f. Jensen

friisgaard@hotmail.com

Henrik Lüppert Jensen

henrik_lyppert@yahoo.dk

Lissi Karin Skodborg Jørgensen, f. Jensen

likj@odense.dk

Niels Alex Jensen

Combe Head, Bampton, Devon Ex16 9LB,
GB

Tonny Thiessen, f. Salløe Olsen

tonnytand@gmail.com

Jan Petersen

Stenhusvej 9, 9330 Dronninglund
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Anette Thomsen, f. Søegaard

anette117@mail.dk

Kim Arthur Thiessen

kimthiessen@dadlnet.dk

Jette Viola Gustafsen, f. Sørensen

Sofiendalsparken 9 A, 4690 Haslev

HF, P-klassen
Ulla Sommer Nielsen, f. Christensen
Lise-Lotte Pedersen, f. Christiansen
Bent Iversen
Hans Christian Quvang Jørgensen
Claus Kaarup

claus.kaarup@skat.dk

Ulla Hartvig Bluhme, f. Larsen
Marianne Hedeboe Jensen, f. Lund
Lise Gyrithe Lykke

Gåseageren 13 A, Svogerslev, 4000 Roskilde

Tommy Nielsen
Elsebeth Jensen, f. Olesen
Connie Kaas Larsen, f. Pedersen
Henrik Ipsen Pedersen
Sine Kjær Poulsen
John Erland Bronné Rask
Henrik Rasmussen

rass@roskilde-festival.dk

Marit Schönherr

marit.schonherr@koege.dk

René Søder
Ole Kragh (Sørensen)

Hedegade 11, 4000 Roskilde

Michael Boyer Thøgersen

Drosselvej 8, 4300 Holbæk
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HF, Q-klassen
Flemming Birger Svenning Andersen

Kildebo 38, 4622 Havdrup

Marianne Bidstrup

Buesøvej 2, 4000 Roskilde

Jørgen Erik Christensen

joergen.Erik.Christensen@koege.dk

Torben Damgaard
Arthur Verner Høiberg

hemmelig

Helle Ougaard Christiansen, f. Jensen

hoch@regionsjaelland.dk

(Jens) Flemming Jensen

jfj0908@gmail.com

Pia Lyneborg Dreisig, f. Jensen

pld@balk.dk

Marianne Pia Lomholt Jespersen, f.
Larsen

Stensbyvej 51 A, 4773 Stensved

Gitte Reimann, f. Mathiesen

gitte.reimann@hotmail.com

Hanne Würtz Sørensen, f. Mehlsen

hws01@forum.dk

Hans Christian Mikkelsen

hcmik@post.tele.dk

Lisbeth Bodholt Mikkelsen

lisbeth.mikkelsen1@skolekom.dk

Carsten Birger Nielsen

Afgået ved døden

Palle Bo Nielsen

kapt2010@hotmail.com

William Mørck Nielsen

Afgået ved døden

Annette Palshøj

annette@palshoj.dk

Jens Friborg (Pedersen)

jens.friborg@mail.dk

Karin Pryn, f. Pedersen

pryn@ofir.dk
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25-års Jubilarer (årgang 1988)
Studenter, A-klassen
Charlotte Evertsen

helo.evertsen@gmail.com

Charlotte Gyrit Andersen

cgastill@yahoo.dk

Christina Asferg

asferg@net.telenor.dk

Hanne Jersild

hjersild@hotmail.com

Janina Graae

jangra@um.dk

Jesper Faurholdt (f. Olsen)

jesper.faurholdt@coop.dk

Lisbet Lund (Nielsen)

lisbet2640@hotmail.com

Malene Schrøder

malleoslo@gmail.com

Mark Agner Strudal Petersen

mark@strudal.dk

Mette Maj Hultén (f. Madsen)

Søndervej 30, Thurø, 5700 Svendborg

Mette Kappel Mikkelsen

mettekappel@mail.dk

Rikke Korshøj Theill

theill1000@gmail.com

Stine Halgren Pedersen (Madsen)

johnstine@live.dk

Thomas Ellebæk Nygaard Jensen

t.nygaardjensen@gmail.com

Vibeke Fraling

vfraling@gmail.com

Studenter, B-klassen
Anne Marie Hougesen

am.hougesen@gmail.com

Anne Risager Nielsen

anne.risager@get2net.dk

Anne Kirstine Raun Senderovitz (f. Han- annekirstine.senderovitz@hotmail.com
sen)
Dorthe Bellerby Condemi (f. Johannesen)

giglio@live.dk

Henriette Bjørn Pedersen

hbp@ofir.dk

Joachim Michael Rudolph Bergh

jb@joachimbergh.dk

Karin Meller Jensen
Karina Maria Bruse (Lonning)

Lavendelhaven 35, 2830 Virum

Karina Klarskov Christiansen

karinachristiansen@hotmail.com
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Karina Linda Andersen Carstens

karina@l-carstens.dk

Kirsten Wentzel-Froberg

kirstenwentzel@msn.com

Lene Louise Sonne (f. Christensen)

lenels@hotmail.com

Lone Kildevang Knudsen
Mette Ahrensburg Bosse

mettebosse@gmx.de

Pernille Find Leisner

p.leisner@gmail.com

Pernille Steensbech Lemee

pl@fokuskommunikation.dk

Signe Mette Jensen

smj@eva.dk

Susanne Schrøder Fuglsang

ssf68@jubii.dk

Tau Thure Steinov

tau@steinov.dk

Thomas Jensen
Thure Filtenborg Høgsbro

thure@tilsend.dk

Trine Stigaard Jensen

trine@stigaardlarsen.dk

Studenter, C-klassen
Anne Rønne

aroe@ruc.dk

Birte Quist-Sørensen

Freidenstadterstrasse 57-1, D-72160 Horb
am Neckar

Charlotte Hein Larsen
Dorthe Judith Leth Vaslev

Skovvejen 26, 2.th., 4200 Slagelse

Edith Irene Beiter Brasholt

z112030@ucc.dk

(Hans) Rasmus (Hilding) Larsen

rl@advokatkontoret.dk

Heidi Maja Davidsen

Dommervænget 10 D, 2.th., 4000 Roskilde

Helle Berggren

c/o Teresa Inesta Jensen, Manuel Alfaro
no. 3-1, DCHA, E-06004 Badajoz

Helle Iben Christophersen

helle.christophersen@gmail.com

Helle Sønderbech Pedersen

2, Rue Pierre Demours, F-75017 Paris

Henrik Jensen

henrikjensen68@hotmail.com

Ida Lyndby Jensen

Dronningensgade 49, st.-21, 1420 København K

Jeanette Roed Sørensen

Afgået ved døden
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Joanna Haskiel

joannahaskiel@hotmail.com

Lisbeth Højrup Faravola

lfaravola@deloitte.dk

Mads Morten Lønborg Høpfner

mh@kts.dk

Malene Møllegaard Jensen

malene2308@gmail.com

Pernille Munkebjerg Schacht Sørensen

Backersvej 166, 2300 København S

Signe Kjærsgaard Jensen

Sygehusvej 11, 3.-25, 4500 Nykøbing Sj.

Stig Robert Wintendorff (Jensen)

stig@virtus.dk

Tina Frogne

Boserupvej 208, Kattinge, 4000 Roskilde

Studenter, D-klassen
Ann Louise Hansen

hanneogflemming@privat.dk

Bettina Wæde Andersen

bettina@bwconsult.dk

Birgitte Nejstgaard Larsen

birgittenejstgaard@live.dk

Charlotte Lange Møller

Vildrosevej 15, 3060 Espergærde

Cristina Ferretti (Vilner)

Havevej 21, 2970 Hørsholm

Line Sørensen (f. Christensen)

line@vldesign.dk

Mette Louise Striegler Kirkegaard
(Backman)

vandtanken@newmail.dk

Michael Jensen

michaeljensen1101@gmail.com

Michala Martens-Dæhnfelt

Michala7@hotmail.com

Mikkel Rosengaard

mikkelro@gmail.com

René Wandel Olsen

Østervej 13A, st.mf., 2600 Glostrup

Rikke Camilla Berg

Krovej 10, Klitmøller, 7700 Thisted

Tanja Thorsteinsson

Frederik VI’s Allé 8, 2.th., 2000 Frederiksberg

Trine Vestergård Nielsen

Ericaparken 45, 2.tv., 2820 Gentofte

Studenter, U-klassen
Anders Holm Stefansson

andersstefansson@yahoo.dk

Berit Lindenskov Andersen

bla@htsi.dk

Carsten Heyde

heyde@privat.dk
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Christian Dehn Bang

cdb@doks.dk

Christina Tôrgard Grønning (f. BillJensen)

christina@groenning.net

Flemming Grønfeldt Mez (f. Hansen)

familienmez@get2net.dk

Henrik Kjøller

henrik.kjoeller@mail.dk

Jakob Keinicke Sørensen

jakobkeinicke@live.dk

Kirsten Blicher Friis (f. Poulsen)

kbf@frydenholm.dk

Karsten Gotthjælp Nør-Pedersen

boligmaegleren@mail.dk

Lars Hegnet Knudsen

lars-hegnet@privat.dk

Lisbeth Sørensen

delorang@mail.dk

Maria Birgitte Thomsen

sc.mt@mail.tele.dk

Mie (Marie) Thers

kimgeertsen@mail.tele.dk

Morten Hougaard Skipper

skipper.m@live.dk

Morten Juster

motjus@gmail.com

Pernille Slot Hansen

hgph@himgym.dk

Peter Steen Otto

pso@psoit.dk

Sandy Bunnage Nielsen

sandy.bunnage.nielsen04@gmail.com

Signe Lise Vikkelsø (f. Svenningsen)

ssv.ioa@cbs.dk

Susie Siewert

susie.siewert@yahoo.dk

Svend Egenfeldt

svend@egenfeldt.dk

Ulla Balle Jakobsen

ulla@enghaven49.dk

Studenter, W-klassen
Anne Sofie Schøtt

anne.sofie.schoett@hotmail.com

Annemette Damlund (f. Hansen)

damlund@email.dk

Berit Margrethe Bille Bundgaard

bmbb20@gmail.com

Birgitte Aagaard Christensen

birgitte@aagaardchristensen.dk

Bo Bøgvald Hansen

bo@boegvald.com

Camilla Elnegaard Hansen

camilla.e.hansen@gmail.com

Casper Strandbygaard

strandbygaard@gmail.com
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Dorte Mærsk Maron

dorte@maron.dk

Ernst Albin Hansen

eah@hst.aau.dk

Henriette Rysgaard Boe (f. Jørgensen)

henriette@fboe.dk

Jesper Kehlet

jkehlet@me.com

Kåre Fundal

fundalsvendsen@gmail.com

Lars Bo Neregaard Pedersen

lbnp@live.dk

Lena Glæemose

glaemose@mail.dk

Lise Arboe Kreisby-Pedersen

nik.lise@tiscali.dk

Majken Juul Jensen

majkenjj@gmail.com

Niels Eg Kinnerup

niels@nikinet.dk

Niels Petersen

slein.nesretep@gmail.com

Peter Martin Solak

peter.solak@gmail.com

Stefan Krüger Nielsen

skn@ens.dk

Thomas Peter Wamberg Susé

thomas_sus@ofir.dk

Tom Ploug Christensen

toch@dmu.dk

Studenter, X-klassen
Anne Ekkert (f. Frisch Jensen)

anneekkert@gmail.com

Charlotte Gjerrild Hviid

cghviid@live.dk

Frederik Bo Nielsen

fbn@pc.dk

Heidi Maria Rasmussen

Hybenvej 10, 2830 Virum

Ivan Kondrup Von Ahnen

vonahnen@gmail.com

Jacob Dalsgaard

gammelsoegaard@gmail.com

Jacob Elmsdal
Jan Aggerlin Hansen

agger@post.tele.dk

Jan Christensen

kornelhegnet08@gmail.com

Jane Møller Nash (f. Hansen)

janemnash@gmail.com

Jens Lyager Olsen

jenslyager@yahoo.dk

Kim Winther Borch

kwb@live.dk

Kurt Ivan Weinreich

kurt@hedinweinreich.dk
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Lars Madsen

lars.madsen@net.telenor.dk

Linda Sørensen
Lisbeth Bøgeholt Vilain (f. Nielsen)

super.mor@osalle4.dk

Martin Mølby Henriksen

martin.molby.henriksen@gmail.com

Morten Sørensen

morten.sorensen@gmail.com

Nina Løhde Storgaard (f. Hansen)

nina.storgaard@siemens.com

Sigurd Kalmar De Matos
Søren Franck Petersen

sfp@post3.tele.dk

Søren Post Pedersen

s.post@tdcadsl.dk

Trine Lützen

Hybenvej 10, 2770 Kastrup

Studenter, Y-klassen
Anders Lassen

anders.lassen@sol.dk

Arne Gotfredsen

privat.ag@gmail.com

Asser Bærentzen

Asserb@roskilde.dk

Bodil van Overeem Hansen (f. Petersen)

bvh@ssi.dk

Carsten Skjødt Rasmussen

carasmus@get2net.dk

Christian Vejlgaard

cvejlgaard@gmail.com

Hanne Würtz Bavnbæk (Baunbæk Nielsen)

bavnbaek@heaven.dk

Jeanette Vadstrup (f. Olsen)

jeanette.vadstrup@gmail.com

Jesper Thøger Michélsen

jemi@lejre.dk

Martin Fabiansen

mf@ds.dk

Martin Wedervang

Afgået ved døden

Mette Rohde Rasmussen (f. Nielsen)

mette@edhnet.dk

Mette-Lene Sandholdt Gaub

gaubprofit@gmail.com

Michael Lykke

lcsoft@gmail.com

Michael Burchard Paulsen

paulsen@webspeed.dk

Morten Fabricius

mf@mccann.dk

Niels Bruun Christiansen

niels_christiansen@hotmail.com
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Nina Bundgaard (f. Petersen)

nina.bundgaard@visma.com

Per Enggaard Haahr (f. Sørensen)

Haahr1233@gmail.com

Peter Meincke (tidl. Johansen)

pme@ticra.com

Peter Carlstedt Nørtved

pen@gorrissenfederspiel.com

Signe Buus (f. Jensen)

Signebuus@youmail.dk

Thomas Dedenroth Miller

tdmi@novonordisk.com

Torben Hornuff Madsen

thornuff@gmail.com
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Bestyrelsen
Roskildensersamfundets bestyrelse 13/14
Formand
Lise Svenstrup
lises@post.tele.dk

Næstformand
Lisbet Guhle
lisbet.guhle@gmail.com

Tilforordnet
Rektor
Claus Niller Nielsen
rknl@rks-gym.dk

Kasserer
Flemming Harry Jensen
fhj@jensen-bo.dk

Steffen Schmitt Petersen
sschmitt@stofanet.dk

Steffen Løvkjær Petersen
sglpdk(at)gmail.com

Birgitte Krøyer
birgitte.kroyer@gmail.com

Allan Ohms
ao@forum-advokater.dk

Katja Wass
wass68@gmail.com
Sekretariatsadresse

www.roskildensersamfundet.dk

Roskildenser Samfundet
c/o Roskilde Katedralskole
Holbækvej 59
4000 Roskilde

Tlf.:
Fax.:
e-mail:
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46 35 18 91
46 30 83 15
info@roskildensersamfundet.dk
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Denne bog, der blev udgivet til Roskildenser-Samfundets
50-års jubilæum i 1966, kan stadig fås antikvarisk.
Prøv for eksempel www.antikvariat,net.
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