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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 onsdag den 28. maj 2014

Årskontingent for 2014 er uændret kr. 150,-, som vi gerne
ser indbetalt inden udgangen af juni måned 2014.
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Generalforsamling 2014
Lørdag den 14. juni 2014
Generalforsamling og jubilarfest afholdes lørdag den 14. juni 2014
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

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

Efter middagen dans og lanciers. Aftal deltagelse med klassekammerater.
For dem, der først kommer efter middagen, er entréen kr. 100,-.
Tilmelding af jubilarer til årsfesten skal ske senest onsdag den 28. maj 2014 på vores
hjemmeside www.roskildensersamfundet.dk.
Med venlig hilsen og PÅ GENSYN
Bestyrelsen

Hjælp til adressesøgning

Næst efter en optimal klasse er det bedste, synes Roskildenser-Samfundet, et
stærkt hold af adressesøgere. Hvis du er en ørn til at google eller finde frem til folk
via andre kanaler, har vi brug for din hjælp i en enkelt sæson eller måske flere.
Hvis du ligger inde med selv en ufuldstændig en liste over dine klassekammerater,
tager vi imod den med kyshånd – også selv om I ikke er blandt årets jubilarer.
Kontakt os på info@roskildensersamfundet.dk.
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Formandens beretning
Lise Svenstrups beretning ved
Roskildensersamfundets generalforsamling den 15. juni 2013
Roskildenser-Samfundets formål er ifølge
vedtægterne:

Tak til Katja, der har sørget for, at RS er
kommet på facebook og LinkedIn og for
udarbejdelse af deltagerlister til festen og
til Steffen S. for a’jourføring af medlemskartoteket.

at vedligeholde forbindelsen og
styrke sammenholdet mellem
gamle elever fra RKS

Steffen Løvkjær Petersen var endnu
engang vores pligtopfyldende bartender,
og vores kasserer Flemming Harry Jensen
skal også have tak for udarbejdelsen af
vores regnskaber og for sin beredvillighed
med råd og vejledning i årets løb. Selvom
vi endnu ikke haft brug for Allan Ohms’
juridiske bistand, er vi glade for at have
fået dig med i bestyrelsen.

at støtte og hjælpe gennem
studielån og legater
at fremme, hvad der
tjener til gavn for skolen
I første halvdel af juni måned afholdes
års- og jubilarfesten, som er foreningens
største opgave.

I år fratræder Henrik Sørensen som
bestyrelsesmedlem efter adskillige års
store arbejde med at digitalisere vores
tilmeldings- og betalingssystem til jubilarfesten, udarbejde deltagerlister og holde
øje med og opdatere vores hjemmeside.

Allerede i oktober måned begynder
adressesøgerne i bestyrelsen eftersøgningen af næste års jubilarer. For at
undgå store problemer med trykningen
af forskelligt udarbejdede navnelister
tilbød Lisbet Guhle at udforme skabeloner
til en ensartet udførelse af søgningen og
med tydelige deadlines og tilbød at være
tovholder. Det lykkedes så vidt, at alle
søgere havde deres årgange parat i tide til
trykningen, og Lisbet skal have en stor tak
for sit store arbejde.

Han har de senere år været den, der fandt
10-års jubilarerne. Hans første årgang
studenter fra 1973 er således de 40-års
jubilarer, der kommer i aften. Der skal
lyde en stor tak til dig, Henrik, for din iver
og hjælpsomhed i bestyrelsesarbejdet.

Ligeledes vil jeg takke vores adressesøgere
i bestyrelsen Birgitte Krøyer, Lisbet Guhle,
Katja Wass og Steffen Schmitt Petersen for
deres utrættelige indsats.

Sidste efterår blev jeg kontaktet af
Nykøbing Katedralskoles forening for
gamle elever Nykatsamfundet, der
spurgte, om vi ville mødes med dem for at
udveksle erfaringer, da de er forholdsvis
nystartede.
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Vi aftalte, at Claus og jeg skulle mødes
med dem her i Roskilde den 15. dec. Vi
havde et vældig godt møde, hvor de havde
rigtig mange spørgsmål til vores måde at
køre foreningen på, og vi fik også nogle
input fra dem, som vi kan bruge. Vi har
aftalt et nyt møde efter ferien i Nykøbing,
hvor de gerne vil være vores værter. Det er
et nyt tiltag, som vi føler er meget positivt
og gerne vil fortsætte med og evt. udvide
samarbejdet med flere gymnasieforeninger.

Indholdet veksler mellem det nutidige og
det fortidige, og der er 2 rejseberetninger
fra modtagere af vores rejselegater. De
mange sider gjorde, at skolens maskiner
havde svært ved at trykke og hæfte bladet,
så vi måtte ud i byen for at få det trykt,
hvilket er dyrt. Frederik vil arbejde på at
få komprimeret listerne til næste år, så vi
kan spare ca. 8 sider, men tak for dit store
og dygtige arbejde, Frederik.
Foreningens uddannelsesfond gav igen i
år mulighed for at uddele 6 rejselegater til
studenter, der havde ansøgt om et tilskud
til at rejse ud og søge relevant viden til
den uddannelse, de vender hjem for at
begynde på.

I 2012 kom der 260 gamle elever til jubilarfesten. Nuværende elever fra 1. og 2. g
hjalp med forberedelserne om fredagen
og serverede ved middagen om lørdagen
under Fathis ledelse.

Disse legater, som jeg uddelte ved dimittendfesten, har til mål at forstærke båndet
mellem skolen og RS. Tak til skolen, som
via en fin pr-indsats blandt 3.g’erne gjorde
dem opmærksom på muligheden for at
søge vores rejselegater.

Personalet på kontoret og Fathi fortjener
stor tak for den store hjælpsomhed, I altid
yder foreningen , og ikke mindst Stines
indsats hele året igennem har været uundværlig. Desværre må hun forlade skolen
til september, så her skal lyde et held og
lykke i fremtiden til dig, Stine, og tak til
skolen, fordi vi har måttet bruge hendes
arbejdskraft.

Endelig vil jeg takke bestyrelsen og skolen
for godt samarbejde i det forløbne år.

Rektor Claus Niller Nielsen stillede endnu
engang skolen til rådighed for afholdelsen
af jubilarfesten, hvilket er en stor gevinst
for os. Både derfor er vi ham stor tak skyldig samt for det positive samarbejde vi har
i bestyrelsen året igennem.
Vores årsskrift ”Roars Kilde” er i år på
68 sider, hvoraf de sidste 30 sider er
jubilarlisterne. Layout af bladet er lagt i
hænderne på Frederik – student fra 2011
- og han har sørget for en modernisering
af bladet med mange billeder fra skolen i
hverdag og fest.
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Translokationstale 2013

”Vi er her for at lære – og vi kan li det!”
af rektor Claus Niller Nielsen den 28. juni 2013

Kære Studenter

tænke: ”Det var nu godt, at der var nogen,
der fik os til at holde lidt igen”.

Vi er her for at lære – og vi kan li det!

Det har været et privilegium at få lov til
at følge jeres udvikling, fra store børn til
unge voksne, dag efter dag, uge efter uge,
måned efter måned, år efter år. Det takker jeg jer for. I har altid været til at tale
med og altid venlige og imødekommende.
Derfor har det været en fornøjelse at være
jeres rektor.

Sådan var der én af jer, der udtrykte det på
det strategi-seminar, som skolens
bestyrelse afholdt i oktober 2012 – og
udtrykket er senere blevet skolens nye
motto.
På strategi-seminaret var bestyrelse, medarbejdere og elever samlet for at drøfte,
hvordan vi gør en god skole endnu bedre.
Det var, som altid, en særlig fornøjelse at
opleve skolens elever i den sammenhæng.
I var engagerede, kloge og udfordrende,
og I bragte jeres hverdag ind i diskussionerne. I det hele taget bekræftede I det
positive billede, jeg har af studenterårgang
2013.

Alt dette sættes i perspektiv af, at det er en
skole i stormende udvikling, I har været
en del af. Da I startede, indviede vi vores
nye hal og i den tid, I har gået her, har vi
indlemmet Helligkorssalen, fordoblet kantinen, bygget en helt ny undervisningsfløj,
renoveret hele sydgangen, og allersenest
har vi bygget vores helt egen amfi-scene til
udendørs koncerter og teater.

I har været en rigtig god årgang. Både
til det faglige og til det sociale. Lad mig
fremhæve et par enkelte eksempler på det
sidste. I var det bedste Galla hold, jeg nogensinde har oplevet. Det var en fantastisk
fest, og I gik op i det på den gode måde.

Der sker noget på RKS. Det er de synlige
udtryk for en skole, der satser på udvikling
og kvalitet.
Læg oveni alle de gode aktiviteter, som
er blevet en fast del af RKS tradition, og
som I har medvirket til at fastholde og
udvikle. En idrætsdag, som nu er blevet til
en aktivitetsdag med aktiviteter også på
Musicon, og I har været medvirkende i 3
fantastiske musicals.

På sidste skoledag var der som altid gang i
den, men uden at det gik vildt over gevind.
Selvfølgelig var der enkelte, der lige skulle
prøve vores grænser af. Sådan er det, og
det skal der være plads til.
Jeg har aldrig før haft så få, der skulle
hentes af forældre ved skolens fester, fordi
de havde fået for meget at drikke. Det
opfatter I måske ikke som en ros, men jeg
er nu sikker på, at I engang alligevel vil

Jeg tør godt sige, at sammen med jer og
alle vores dygtige medarbejdere har RKS
udviklet sig til at blive et af de største og
mest søgte gymnasier i Danmark.
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Det aftvinger respekt, at I, på trods af
byggerod, midlertidig nedlukket kantine
osv. på trods af, at I har været den største
årgang 3.g’ere nogensinde på RKS, har
kunnet fastholde et fantastisk skolemiljø.
I har hele vejen gennem de tre år stædigt
fastholdt og udbygget følelsen af ”os på
Katten”.

umuligt at finde svaret på, hvordan en
nonprofit organisation som Roskilde Festival kan skabe et professionelt arrangement med over 100.000 deltagere med
25.000 frivillige medarbejdere, og som
år efter år skaber overskud i størrelsesordenen 20 mio. kr., som kan uddeles til
velgørende formål.

”Os” – det lille ord med den store
betydning
Os, et lille ord, der fortæller meget mere,
end de to små bogstaver ”o” og ”s” måske
egentlig berettiger til. Men det er et vigtigt
lille ord, fordi det udtrykker det, som mennesket egentlig er, nemlig et socialt væsen,
som søger fælleskabet og som overlever og
udvikler sig i samvær med andre.

For traditionelle økonomer forbliver det
en gåde, hvordan en nonprofit organisation baseret på frivilligt arbejde og
fællesskab kan skabe så store værdier?
Hvordan kan så meget initiativ og gå på
mod forklares, når det vel at mærke ikke
er begrundet i egen vinding? Hvorfor
arbejder så mange mennesker frivilligt for
en fælles sag? Mit svar er: Det gør de netop, fordi det er en fælles sag, og fordi man
kan være sammen med andre om noget,
der er vigtigt.

”Os” på Katten. Ikke ekskluderende i
forhold til dem, der er udenfor ”os”, men
inkluderende i bestræbelserne på at byde
nye elever indenfor. For det er jo i samværet med andre, at mennesket for alvor
udfolder sig.

Men intet fællesskab uden individer. Også
Roskilde Festival baserer sin succes på
hårdt arbejde, kompetencer og engagerede
enkeltindivider.

Alle, der f.eks. har været på Roskilde
Festival, har oplevet det sus, som opstår,
når man har store oplevelser sammen med
andre, og når man skaber store oplevelser
sammen med andre.

En af hemmelighederne bag Rosilde
Festivals succes er, at den enkelte oplever
sig selv som en helt uundværlig brik i hele
festival-organisationen. Hele filosofien
kan rummes i sætningen: ”Uden mig ingen
festival”. Det er netop den holdning, der
udtrykker sammenhængen mellem fællesskab og individ på Roskilde Festival.

Der er næppe tvivl om, at netop fællesskabet og samværet er en væsentlig forklaring
på den store succes, som Roskilde Festival
har udviklet sig til – en succes, som er
vanskelig at forklare i en verden, hvor
jagten på penge og det frie initiativ ellers
hyldes som nødvendige forudsætninger
for succes.

Samme filosofi er en af hemmelighederne
bag RKS’ udvikling og vækst. Her har vi
stadig fokus på den enkelte elev og respekt
for fællesskabet. Selvom vi nu er en stor
skole, så betyder alle elever og medarbejdere noget for det fællesskab, vi har på
RKS.

Læser man traditionelle lærebøger om
virksomhedsøkonomi, er det da også
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Roskilde Festivals modpol er Silicon Valley i Californien.

Ikke så sært, at Roskilde Festivals nyeste
skud på stammen hedder ”Orange Innovation”. Her forsøger festivalorganisationen
at etablere en legeplads for alle de individer, der ”nørder” med alskens mere eller
mindre ”tossede” ideer.

Silicon Valley er et eksempel på, at den
enkeltes initiativ skaber innovation,
fornyelse og værdi. Forskere har regnet
på, at hvis Silicon Valley var et land, så var
årsindkomsten pr. indbygger i 2010 på ca.
400.000 kr. I Danmark var den samme
år ca. 300.000 kr. pr. indbygger. Dvs. 33
% højere i Silicon Valley end i Danmark.
Medregner man den væsentlig højere
købekraft, som man finder i USA, så er
den reelle indkomstforskel endnu højere.

Festivalorganisationen gør det næppe for
sjov. Det kunne jo være, at man undervejs fandt den næste store guldgrube, der
engang i fremtiden kan skaffe nye 20 mio.
kr. til velgørende formål.
Fællesskab og mangfoldighed skaber ikke
vækst i sig selv. Vækst baserer sig også på
individer, der gennem hårdt arbejde og
med velfungerende hjerner udvikler nye
produkter og serviceydelser, som andre får
glæde af og har lyst til at betale for.

Ikke så sært, at Silicon Valley guruen og
Apple’s stifter Steve Jobs’ biografi er at
finde på ledelseskontorerne på Festivalens
hovedkontor på Havstensvej i Roskilde.
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Arbejdet og kompetencerne kan så
udfoldes i forskellige sammenhænge.
Silicon Valley er én. Roskilde Festival er
en anden.
Jeg håber, det fællesskab og de kompetencer, I har oplevet og opnået på RKS,
har givet jer en identitet og et grundlag,
der fremadrettet skal sikre jer hver især et
godt, langt liv.

Levealder og kompetencer
Som mange ved, rundede jeg for nylig et
skarpt hjørne. I den anledning kiggede jeg
lidt i statistikken for den forventede restlevetid. Det er jo meget rart at vide, hvor
lang tid man kan forvente at have tilbage,
så man kan nå af få det hele med.
Jeg så også lidt på jeres aldersgruppe. Jeg
kan glæde jer med, at jeres gennemsnitlige
levealder kommer op over de 90 år. Tillykke med det. Men alt har jo sin pris, og
den højre levealder betyder samtidig, at I
må forvente, at jeres folkepensionsalder
hedder 75 år.
Sagt på en anden måde. Hvis I er færdige
med jeres uddannelser, når I er 25, ja så
må I forvente at skulle være på arbejdsmarkedet i 50 år til I er 75. Det kan lyde
skræmmende, når man er i jeres alder.
Men husk; det er jo særdeles positivt. I
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kommer til at leve et langt liv med masser
af muligheder.
Som før nævnt kommer ingen sovende
til det gode liv. Det kræver som alt andet
i livet hårdt arbejde. Til gengæld byder
fremtiden efter alt at dømme på gode
lange liv for hver af jer. Det skal I sætte
pris på og nyde.
Fremtiden
Fremtiden kommer heldigvis sjældent
som en tsunami buldrende med voldsom
kraft. Fremtiden kommer oftest som
bløde bølger, der omslutter os, flytter os
og forandrer os stille og roligt. Dag efter
dag. Og dage har I som sagt rigtig mange
af forude. Ja mere end 25.000 hver især,
hvis man forventer, at I i gennemsnit
bliver 90 år gamle.
En særlig dag
Der er mange vigtige dage på Roskilde
Katedralskole. Dagen, hvor de nye elever
starter, den årlige orienteringsaften
for kommende elever, 3.g’ernes sidste
skoledag, Gallafesten, Lærernes julerevy,
Musicalens premiere osv. osv. Men der
er ingen begivenheder eller dage, der er
vigtigere end translokationen.
Samtidig er translokationen en sag med
to sider. På den ene side står jeg her som
rektor og er uendelig stolt over at se alle
jer studenter, se jeres smil, se jeres glæde
og jeres drømme og forventninger om
fremtiden, der stråler ud af jeres øjne. På
den anden siden rammer dagen mig altid
med vemod. For det er jo sidste gang, at
jeg ser jer som elever på RKS. Selvom det
forhåbentlig ikke er sidste gang, at jeg ser
jer.

Men jeg trøster mig med, at gymnasietiden
for alle er en livsdefinerende periode. Det
er ikke sikkert, at I oplever det sådan lige
nu, men jeg er overbevist om, at RKS også
hos jer har sat sig uudslettelige spor.
Hvad har gymnasiet betydet for dig?
For godt et år siden, nærmere bestemt den
29. maj. 2012, bragte avisen ”24 Timer”
interviews med fire daværende 2.g elever
fra RKS. Eleverne er alle blandt de
studenter, vi dimitterer i dag.
Eleverne blev bl.a. spurgt om, hvad det vil
sige at være ung, og hvad gymnasiet har
betydet for dem? Jeg synes, at deres svar
fortæller en hel del om, hvad det er, der
har gjort dem til de ansvarsfulde dejlige
unge mennesker, der sidder i salen i dag.
Jens Bisgaard fra 3. L sagde i artiklen: ”det
positive er vennerne, fester og det sociale
liv, det negative er alle de skriftlige afleveringer”. Jeg kan så berolige med, at Jens
faktisk har afleveret alle sine skriftlige
afleveringer her i 3.g, så det gik alligevel.
Camilla Svane i 3e fremhævede, at hun har
fået mere ansvar og glæder sig over, at hun
nu får mulighed for at komme ud i verden.
Det værste for Camilla er usikkerheden
omkring, hvad fremtiden bringer.
Nadia Jensen fra 3m sagde, at selvstændigheden er det vigtigste, mens
udfordringerne er overgangen fra Folkeskolen til gymnasiet, og at der er mindre
fritid, fordi skolen skal prioriteres højere
end før.
Endelig nævner også Andreas Feldsted fra
3e det større ansvar både som det positive
og det negative – for som Andreas blev
citeret for i avisen – så betyder det større
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ansvar jo også, at ”tingene ikke længere
kommer af sig selv”.
Fire rigtig gode bud fra fire ansvarlige
unge, som er meget karakteristiske for
de vidunderlige studenter, vi siger farvel
til i dag. Udtalelser, som blot bekræfter,
hvor meget I har udviklet jer gennem
gymnasieforløbet. Kendetegnende er, at
der er tale om modne og velovervejede
overvejelser fra unge, der har en holdning
til tilværelsen, og som kan udtrykke den
klart og præcist.

fra børnehaven og en enkelt har jeg altid
kendt. Og tilsvarende har jeg kendt ekstra
mange af jeres forældre.
Til jer alle siger jeg ”tusind tak for turen”,
og til alle jer pårørende vil jeg sige: Tusind
tak for, at vi har fået lov til at låne jeres
dejlige børn. Jeg håber, I også har følt, at
det har været umagen værd. Jeg ønsker
det bedste for studenterne og for deres
fremtid.

En særlig translokation
Lige nu er det vigtigste, at i dag bliver en
af jeres drømme til virkelighed. Jeg ved
det, for jeg har selv været der, hvor I er i
dag.

Afslutning
Ethvert menneske foretager sig ting, som
han eller hun efterfølgende ville ønske,
han eller hun ikke havde gjort. Det hører
med til livet. Omvendt er der andre ting,
som vi ville ønske, vi kunne genopleve
gang på gang. F.eks. dagen i dag.

Det er præcis 40 år siden, jeg selv blev
student. Derfor er dagen i dag selvfølgelig
ekstra speciel for mig. Jeg vil derfor tillade
mig at følge jeres eksempel og sætte huen
på hovedet endnu engang.

Det er alle de handlinger, der gør os til
dem vi er. På godt og på ondt. Hvis vi
kunne gøre noget af det om igen, ville vi
netop ikke være de mennesker, vi nu engang er. Derfor vil jeg sige: Bare lev!

Efter min eksamen i 1973 skrev Roskilde
Tidende: ”alle 77 3.g’ere bestod deres
eksamen”. I år er I 363 her på RKS! Det
er ikke én for mange. Der skrives meget i
aviserne om, at alt for mange bliver studenter. Jeg er ikke enig. Hver og én af jer
har fortjent jeres eksamen. Hver og én går
I herfra som et menneske, der har flyttet
sig afgørende sammenlignet med den 12.
august 2010, hvor I trådte ind ad døren på
RKS for første gang.

Tænk jer om og giv aldrig op. Gør jeres
erfaringer og lev livet. Husk hvor I kommer fra, og husk alt det gode RKS har lært
jer.

Jeg ved det i år mere end nogensinde, for
jeg har fulgt jer tættere end tidligere. En
del af jer har jeg kendt, fra før I startede
på RKS. Nogle helt tilbage fra folkeskolens
første klasse. Enkelte endda helt tilbage

Nyd nu livet – få noget godt ud af det –
og kom så tilbage og fortæl os om det. Vi
kommer til at savne jer.
På RKS var I for at lære – og jeg ved I ku’
li’ det.
No Retreat No Surrender
Hjertelig tillykke med eksamen.
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Formandens tale til studenterne
efter translokationen
af formand Lise Svenstrup den 25. juni 2013

Roskildenser-Samfundet er en forening
for tidligere elever fra alle årgange, der er
dimitteret fra RKS og hvis formålsparagraf
er at vedligeholde forbindelsen og styrke
sammenholdet mellem gamle elever.

Er det udrejselængslen, der vinder, har vi
i RS en mulighed for at hjælpe jer lidt på
vej, for takket være vores medlemmers
kontingent og gaver har vi været i stand til
at oprette nogle rejselegater.

For 2 uger siden holdt vi vores årlige jubilarfest her på skolen for 10-20-25-30-4050-60 og 65 års jubilarer, og 348 jubilarer
mødte op til en festlig aften med de gamle
klassekammerater.

I 3.g’ere har kunnet søge et af vores rejselegater, og vi har i år modtaget 20 rigtig
gode ansøgninger. Vi har blandt dem
udvalgt 7, som jeg nævner nu og beder jer
komme herop til mig:

I dag er I de nye studenter fra årgang
2013 – I udgør 362 af Danmarks 40.000
studenter – men i morgen er I tidligere
elever på RKS efter 12-13 års samlet
skolegang. Om 10 år vil vi gerne samle jer
til jeres 10-års jubilæum, så gør os og jer
selv en tjeneste og opret i hver klasse en
facebook-gruppe, så I til den tid er lette for
os at finde.

Birka Ravnholt Damlund, 3 Z
Gitte Rasmussen, 3U
Jonathan Sparvath Nielsen, 3U
Lise-Lotte Bornhardt, 3W
Maria Erngaard, 3B
Mathilde Lennartz-Johansen, 3E
Signe Riis Iskau, 3C

I står nu hver især overfor et betydningsfuldt valg:
Skal jeg søge direkte ind på en videregående uddannelse efter sommerferien
og komme i gang med det studie, jeg har
ønsket mig – eller vil jeg ud og se verden
og samle point gennem relevant erfaring
og viden, som jeg senere kan bruge i mit
studie?
Ja, kun I selv kan træffe det valg, som er
det første af en lang række vigtige valg,
I skal træffe i løbet af jeres tilværelse, og
hvor I kun har jer selv at stå til ansvar for.

Birka har altid brændt for at hjælpe andre
og vil derfor gerne være læge. Hendes
sabbatår skal gå med at samle point nok til
at søge ind på medicinstudiet via kvote 2
til næste år.
Hun vil gerne til Afrika nærmere betegnet
Tanzania og Zanzibar og arbejde frivilligt
med at undervise børn i mat. og engelsk,
mens hun bor hos en lokal familie.
Birka er meget social aktiv og har i årevis
haft flere fritidsjobs, går til fodbold, har
skrevet i RåKoSt, været med i Fairtrade
og SEBU på skolen, hvor hun ligeledes er
formand for Operation Dagsværk.
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Da hun også har haft 5 A-fag, har der ikke
været så mange ledige stunder til at hjælpe
til på den gård, hun er vokset op på. Alt
dette koster mange penge, og det legat, du
nu får, kan forhåbentlig hjælpe dig lidt af
vejen mod dit drømmemål.
Gitte har gennem Exis tilmeldt sig som
frivillig volontør i Vietnam i byen Ho Chi
Minh City på børnehjemmet Hoa Sen
Shelter i 3 mdr. Hun skal undervise de
hjemløse børn i engelsk, organisere aktiviteter som dans, sang og udflugter og søge
stipendier.
Hun vil finde ud af, hvordan mennesker
reagerer i sociale og kulturelle sammenhænge og få erfaring igennem kommunikation, tegn og symbolbrug. Her i Roskilde
har hun været ansvarlig for gratisarrangementer for unge, bl.a. i Salsa, hun har siddet i bestyrelsen for Ung Jazz Roskilde og
været leder af en sangskriver workshop.
Til næste sommer vil hun søge ind på
Humanistisk informatik, der netop lægger vægt på kommunikation, som hun
forhåbentlig har fået stor erfaring i i
Vietnam.
Jonathan er i løbet af sin gymnasietid
blevet mere og mere interesseret i sprog,
grammatik og kultur indenfor især spansk,
som han har anstrengt sig for at komme
til at tale flydende, hvilket næsten er lykkedes.
Da han gerne vil være simultantolk i EU,
skal han mestre mindst 3 sprog. Derfor
starter han efter ferien på CBS med Asian
Studies Programme, som er en engelsksproget bachelor i det japanske sprog og
markedskommunikation.

Han får således dansk og engelsk som
aktive sprog, han kan tolke til og japansk
og spansk som passive sprog, han kan
tolke fra. For at holde det spanske ved lige,
rejser han og en kammerat om få dage
til Spanien og har planlagt en tur, der vil
afprøve deres grænser såvel fysisk som
psykisk.
Turen består af 3 etaper: Festival San
Fermin i Pamplona med deltagelse i det
spanske tyreløb – vandring i Pyrenæerne
i 40 dage og til sidst til Barcelona, hvor de
vil besøge diverse museer samt FC Barcelonas stadion.
Lise-Lotte har gennem Travel Alott fundet
frem til et projekt i New Mexico, der hedder ”Wildlife arbejdet med dyr” i dette
tilfælde med ulve. Da Lise-Lotte har været
spejder i mange år, har hendes plan sigtet
på naturen.
Forholdene på stedet er primitive, og hun
vil blive udfordret både fysisk og psykisk
men mener, at det vil udvikle hende som
individ og lære hende at stå på egne ben
og blive mere motiveret til at begynde på
en videregående uddannelse. Projektet
varer 12 uger, og derefter vil hun gerne
finde en ranch, hvor hun kan arbejde de 3
følgende mdr.
Marias interesse for spansk er vokset
meget gennem de 3 år i gymnasiet, og hun
satser på at søge ind på CBS til næste år på
studiet Interkulturel Markedskommunikation med spansk, da dette indeholder
hendes største interesser sprog, kultur og
kommunikation.
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Inden da tager hun af sted med Nicaragua
Brigaden 3,5 mdr. og opholdet indeholder
2 ugers forberedende kursus her inden
afrejsen, dernæst 1 uges sprogskole i
Nicaracua, 6 ugers landsbyophold og 1
politisk/kulturel uge. I forbindelse med
et ophold hovedstaden, Managua, skal de
iværksætte projekter til gavn for beboerne,
som brigadisterne selv skal arrangere.

Signe vil gerne holde 2 sabbatår, og
hendes mål er via kvote 2 at komme ind
på KU og læse statskundskab i 2015. De
få manglende point vil hun bl.a. indhente
ved at rejse på Højskoleophold gennem
Dansk Studie Center i 4 mdr. i henholdsvis
Peru, Costa Rica, Cuba og Mexico.

Mathilde søger et rejselegat for at rejse
til New Zealand i 5 mdr. , hvor hun skal
arbejde som lærerassistent, fordi hendes
interesse for børn og deres udvikling er
blevet stadig større i løbet af gymnasiet.
Hun har været svømmeinstruktør i 5 år og
i 4 år har hun været instruktør i unicykling
for Roskilde gymnastikforening. Hun har
arbejdet på RåKoSt som journalist og i
3.g som redaktør og har lært meget om
kommunikation mellem eleverne og samarbejde i redaktionen.
Nu vil hun lære den New Zealandske kultur at kende, arbejde med undervisning af
børn og lære de indfødte maoriers kultur
og normer at kende. Mathildes gennemsnit er højt nok til, at hun kan komme
ind på et af ønskestudierne sociologi,
antropologi, pædagogik eller international
kommunikation i engelsk. Vi håber, at du i
løbet af dit sabbatår finder ud af lige præcis det studie, der er det rigtige for dig.

Undervejs bliver der undervist i kommunikation, personlig udvikling, projektstyring
og teambuilding, sport, krop og personligt
drive. Formålet er at udvikle deltagerne
til ansvarsbevidste personer og fremme
deres selvstændighed, forberede dem på et
kommende universitetsstudie og give dem
forståelse for fremmede kulturer samt det
spanske sprog.
Vi håber, at I trods alle de nye oplevelser, I
helt sikkert får, alligevel vil huske at sende
et rejsebrev hjem til os , som vi vil trykke
i vores årsskrift ”Roars Kilde”. Så kan vi i
skolens gamle elevforening få en bekræftelse på, at vores rejselegater har fundet de
helt rigtige modtagere.
Vi ønsker jer 7 og hele resten af årgang
2013 hjertelig til lykke med eksamen og
held og lykke i fremtiden.
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Tilbageblik

Tilbageblik i de ”Roars Kilder”, der er relevante for jubilarer 2014
af Lise Svenstrup
1944

Skolens logo
I Roars Kilde 1989 står der bl.a. følgende
om omslaget:

Overlæge A. Sjøberg har skænket
Roskildenser-Samfundets Understøttelsesfond en bankbog på 10.000 kr.

”I 1942 lod skolen med Troels Munk
som fortaler fremstille et emblem.
Motivet, der var 3 skjolde, var taget fra
en Roskildemønt præget under Knud d.
Store, som også er Roskilde Katedralskoles opretter. Skjoldene symboliserer Treenigheden, til hvilken Roskilde
Domkirke var indviet på dette tidspunkt.
Emblemet kunne benyttes af skolens
elever, lærere og gamle elever. Året efter
begyndte det navnkundige skoleblad
”Quid Novi”, og det havde på forsiden det
nye emblem.”

Sammen med tidligere donationer har han
nu stillet i alt 17.000 kr. til rådighed for
sine unge kammerater. Overlæge Sjøberg
gør ikke nogen blæst ud af den ting. Han
synes kun, at han afbetaler gammel gæld
til skole og kammerater. Allerede i 1942
blev han udnævnt til æresmedlem af vores
forening som en anerkendelse for, hvad
han allerede den gang havde ydet.
Student 1944 Troels Munk – tidligere
redaktør af skolebladet ”Quid novi” –
sluttede et længere muntert causeri med
følgende:
”Og lad mig så som slut på disse ord og
som farvel til skolen sige dette : Der har
i de sidste år været rettet så stærk kritik
fra så mange sider mod gymnasieskolen.
Jeg skal ikke her kaste mig ud i nogen
form for polemik, blot vil jeg ganske
jævnt sige, at selv om ikke alle lærerne
kan være store personligheder, der hver
især giver os indtryk for livet, så har
skolen som helhed givet hver af os, der
i år dimitteredes fra Roskilde Katedralskole, værdier, der vil være os en ballast,
og ikke den ringeste, hvordan det så ellers
måtte gå os i livet.”

Siden har emblemet – logoet - altid fulgt
skolen og er blevet brugt flittigt op igennem tiderne og sidder i dag på skolens
mur lige ved hovedindgangen i erkendelsen af, at uanset skolebygning, så er det
noget alle, gamle som nuværende elever
og lærere har fælles. Hvert år ved jubilarfesten kan emblemet i rødt og guld med
nål stadig købes i baren.
I årets ”Kildekalk” står følgende:
”Quid novi”, Katedralskoleelevernes
blad, er still going strong. I sidste nummer redegør redaktør Axel Bitsch for en
undersøgelse, han har foretaget angående
de ældre elevers arbejde i sommerferien.
Det viser sig, at 70% af samtlige RoskildeGymnasiaster og –Realister har benyttet
sommerferien til at lære noget og til at
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tjene penge. I alt har 122 elever i de seks
ugers sommerferie tjent 15.000 kr. Og så
er der nogen, der siger, at ungdommen
ikke dur.
Følgende lille historie er klippet i
Roskilde Tidende:
”Når skolebørnene på Amager kommer for sent i skole på den anden side af
broerne, bruger de gerne som undskyldning, at ”Broen var oppe”. Dette må en
elev på Roskilde Katedralskole have hørt.
Forleden kom han fem minutter efter, at
klokkken havde ringet. Da læreren spurgte
ham, hvorfor han kom for sent, svarede
han frejdigt : Fondens bro var oppe !”
Mikrofonanlæg :
Ved dimittendfesten i år toges vort nyanskaffede mikrofonanlæg i brug, så alle
300 deltagere kunne høre, hvad der blev
talt. Foruden selv at have nytte af det har
vi den glæde at kunne overlade skolen
det til brug ved translokationerne i skolegården, hvor betingelserne for at høre
i længere afstand fra talerstolen altid har
været meget ringe.
Billede fra 1944

Af dimittender var der i år 46 studenter
og 36 realister, og kontingentet til
Roskildenser-Samfundet var 5 kr.
1944 nummeret af ”Roars Kilde” sluttede
således : Ja, vist er dette nummer tyndere
end sædvanlig, men ”Roars Kilde” fattes
både papir og penge.

1954
Uddrag af rektor Foghs tale til
studenterne:
”Hvis I er, som vi var, da vi var unge, og
hvorfor skulle I ikke være det, ser I på os
gamle med en underlig blanding af respekt
og foragt. Respekten skyldes masken, og
den er da blandt andet også anlagt for det
samme. Foragten, som de elskværdigste
blandt jer ikke giver ord, end ikke for jer
selv, skyldes også masken. Masken, der
dækker over vort følelsesliv, hvis den da
ikke allerede har tørret det hele ud. ”
”Rollerne og maskerne i livets skuespil
er utallige. I kender til bunds vore, jeres
læreres forskellige professionelle masker,
vore refleksagtige klichéer og instinktive
manerer, der er en uudtømmelig kilde for
jeres morskab. Kan vi ikke være jer til anden nytte, kan I bruge os til advarsel, for
bild jer bare ikke ind, at det kun er os, der
render rundt med dumme masker.
Verden ser unægtelig ud som en skueplads, men det er nu løgn alligevel. Verden
er virkeligheden, og i verden skal I leve
et virkeligt liv. Det være langt fra mig at
opfordre jer til at anlægge masker og spille
roller.
Helt undgå at lægge en diskret make-up
kan I vist ikke. Man skal ikke forlange
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urimeligheder af menneskene, som min
gamle gymnastiklærer sagde. Men lad
jeres eget ansigt være det væsentlige.

Efterårsfesten må deles, inden den stivner
i navneopråb og taler, der må søges udveje
for at skille rusfesten ud igen og lægge den
på det eneste naturlige tidspunkt for en
rusfest : når solen står højt på himlen, og
natten er kortest og lysest.

Jeg er så gammel, at jeg har truffet mange
af mine gamle elever, efter at masken var
lagt så tykt på, at de levende unge, som
jeg havde kendt, var blevet kedsommelige
automater, der spillede den en gang lærte
rolle. Selvfølgelig har jeg også truffet dem,
i hvem der var liv endnu. Vist så, automaterne gør også deres store nytte. Vi
kunne slet ikke undvære dem. Vi har dog
nok af dem, men alt for få rigtige mennesker.

Lad os atter kunne se hen til, at : skærsommer det er fest ! også i RS.”
På generalforsamlingen meddelte
formanden for Roskildenser-Samfundet,
direktør H. Sprechler, at medlemstallet
var 1012, en tilbagegang fra året før, hvor
foreningen talte 1031 medlemmer!

I risikerer nu imidlertid ikke, at jeg møder
op ved jeres 25-års jubilæum for kritisk
at se efter, om I kun er blevet ingeniører,
læger, jurister, bankmænd, eller hvad I nu
stiler imod, eller om I tillige har bevaret
noget af det, der endnu findes i jer af
evighedsværdi. Men det er jo unægtelig
heller ikke for min, men for jeres egen
skyld, jeg håber, at I vil bevare det værdifuldeste i jer intact.”

En særlig tak blev rettet til bestyrelsesmedlem og redaktør af ”Roars Kilde” Lise
Nørgaard, hvis vellykkede spex ”Hamlet”
først var blevet opført ved foreningens
københavnsfest og senere ved en offentlig
forestilling i Roskilde til fordel for skolens
lejrskole. Der indkom så mange penge, at
samfundet kunne give 500 kr. til lejrskolen.
I 1954 blev 59 studenter og 35 realister, og kontingentet var på 10 kr.

Held og lykke på vejen!
Paul Gehl Madsen kritiserer i sin artikel
”Fester for de unge – og vi er alle unge”
det faktum, at Roskildenser-Samfundet
besluttede at ophøre med at afholde
rusfesterne ved Sct. Hanstid og i stedet
henlagde dem til efteråret.
”De er blevet stivere og kan måske ligefrem virke afskrækkende på de unge, der
præsenteres for en forsamling af ældgamle
personer, der svælger i minder og hentydninger til lærere og tildragelser, der for de
unge nærmest er en slags ”oldævl”.
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1964
Uddrag fra artikel i Roars Kilde i
1964 af Ole Andresen, st. 1956, om
skoleårets fester
Ole gennemgår i artiklen alle forberedelser
og forventninger før jule-, påske- og efterårssold samt til skoleballet, kammeratskabsaftenerne og idrætsfesterne og siger:
”Når man har glædet sig til og måske
endda arbejdet for en fest, tillader mindet
ingen fiasko. Aftaler med pedel Døssing,
budget, male vægdekorationer, sidde ved
kassen, dekorere den spritløse bar med
spirituøse motiver. Skal vi nu lave Aften i
Neapel? Paris om foråret? St. Pauli? Ligegyldigt hvad det blev, huskes det ens.”
Han slutter artiklen således :
”Til slut må det huskes, at det ikke kan
nytte at feste videre alene på gamle
Hroar-minder. Hver fest skal for at blive
god være et gilde i sig selv. Der skal ikke
roskildenserfestes for at finde gamle dage.
Nok er de gamle dage den ydre anledning til, at vi mødes, men det skal ikke kun
være ”Kan du huske da ….. haha hoo haa”.
Mød op som de delvis forandrede og nye
mennesker vi er til en helt ny fest. For vi er
vel ikke blevet kedeligere ?”
Arne Bjerg-Nielsen, st. 1963
afrunder sin artikel om gymnasieforeningen Hroar med disse ord :
”Når alt kommer til alt: Hvad er et gymnasium uden en forening og et blad? Dog må
man se i øjnene, at forholdene har ændret
sig radikalt. Tonen indenfor gymnasiet er
en anden. Denne ”Herre vi ere i åndernes
rige” – Hostrups studentermentalitet – er

forsvundet. Gymnasiet er nu ikke blot for
de få, men for de mange. Derfor, på trods
af at det personlige præg desværre må forsvinde i en stor forsamling, er det måske
mere vigtigt nu end før med en forening og
et blad til at skabe det sammenhold blandt
eleverne, der selvfølgelig med det stigende
elevtal bliver stadig vanskeligere at opnå.
Fra translokationen 1964 :
For første gang blev translokationen holdt
i den store Roskildehal. Udviklingen har
været sådan, at der ikke mere er plads i
skolegården til de mange mennesker.
I alt var der i hallen 1600 elever, forældre,
lærere og andre interesserede, og rektor
Tolderlund-Hansen bød alle velkommen
og takkede adjunkt Hauser for udsmykningen af hallen – grønne grene og forsommerens blomster smykkede tribunen,
og en duft af jasminer bredte sig i den stor
hal.
Det var første år, den nye karakterskala
var taget i brug, og sammenlignet med
tidligere år var resultatet over middel,
hvilket måske også skyldtes, at det havde
været et godt hold.
I sin tale kom rektor ind på tidens teenagedyrkelse og fremhævede, at de ting,
der for teenagerne er udtryk for individualisme, ret beset er en nøje gennemtænkt
politik fra erhvervslivets side. Rektor
ønskede for dimittenderne, at de måtte få
lykke til at sætte sig mål, som rækker ud
over hverdagens lille, trygge verden.

19

R O A R S K I LDE
Den traditionelle tak fra dimittenderne 1964 blev bragt af student
Aage Schmidt fra Køge:
Inden talen udtalte rektor sin glæde over,
at det netop var en Køge-mand, der skulle
takke, fordi det i år var sidste gang, skolen
havde elever fra Køge. Aage Schmidt sagde
bl.a.: ”I mere end 900 år har skiftende
rektorer og lærere ved denne lærde skole
hvert år ved denne tid set et stadig stigende antal disciple stå her ved translokationen med eksamens-beviset – adgangshjemmelen til fremtiden – i hånden.
…... over denne højtidelighed svæver
noget uforklarligt – vi erkender mere eller
mindre ubevidst en følelse af usikkerhed
og aner, at denne herlige post-eksaminale
tid med al dens fest og glæde også kræver
sin pris, nemlig at vi ikke mere skal være
være elever på Roskilde Katedralskole.
…… Når vor tid på skolen har været så god
og harmonisk, skyldes det ikke mindst,
at man fra rektors og lærernes side har
formået at tilvejebringe et meget værdifuldt tillidsforhold lærere og elever imellem. Det hænger givetvis sammen med
vore læreres forståelse for og erkendelsen
af vore forskellige måder at reagere på i
forskellige situationer. Aldrig har jeg mærket forsøg på fra lærernes side at få vore
afvigende synspunkter ind under forudfattede meningers bånd.
Denne tolerance og forståelse har været
stærkt medvirkende til at gøre vore
skoleår her så lykkelige, men herudover
kan man tillige se en livsholdning, som
man kan tage ved lære af.” Ved den efterfølgende dimittendfest bragte redaktør
Stefan Vogelius en hilsen til skolen fra alle
forældrene.

Han misundte lærerne, fordi de havde
været fælles om de unge i disse år. Foruden de almindelige skolefag er der endnu
et, nemlig menneskelighed. Når de unge
dimittender nu frygtløst kaster sig ud i
livet, vil de sikkert klare sig godt, fordi de
lærere, de har haft, har været menneskelige. Det usynlige fag har været til stede
her på skolen. Han sluttede sin tale med
at give rektor karakteren 13 i form af lige
så mange roser og udbragte til sidst et leve
for den ånd, der hersker på skolen.
Citater fra ”Kildekalk”
”Undervisningsministeriet er kommet
til den erkendelse, at der ikke er plads
nok til en ny skolebygning omkring den
nuværende skole. Efter alt at dømme
flytter skolen bort fra sin gamle plads ved
domkirken.
Den indre by kan ikke afgive tilstrækkelige
arealer til en tidssvarende gymnasieskole,
og da skolen selv ejer hele 42,3 ha jord på
Holbækvej, er der planer fremme om at
bygge en skole derude.”
”I november opførte elever fra II g instrueret af lektor Kruckenberg Soyas ”Parasitterne” ved fire forestillinger. Lektor
Whitta Jørgensen malede sammen med
nogle elever dekorationerne, og kostumeringen klaredes i alt væsentligt ved hjælp af
skolens private teatergarderobe.”
”Det var en skuffelse, at der ikke meldte
sig et tilstrækkeligt antal elever til musiklinien; skolen har grønt lys for dens oprettelse, hvis mindst 10 elever vælger denne
retning.”
Der dimitteredes i år 158 studenter og 20
realister, og kontingentet til RS er 10 kr.
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Latin kommenteredes af lektor V. Møller,
Matematik kommenteredes af lektor
Knud Whitta Jørgensen, Engelsk kommenteredes af adjunkt Esben Andreasen,
Musik/sang kommenteredes af lektorerne C.A.Håhr og Mich. Hauser og adjunkt
Ole Hannibal, Religion kommenteredes
af adjunkt Finn Stefansson.

Uddrag fra ”Roars Kilde”
Års- og jubilarfesten flyttes fra
Katedralskolen tilbage til Hotel Prindsens
guldaldersal efter kritik af den nye skoles
murstensvægge og dårlige akustik. At
omkostningerne vil stige tillægges mindre
betydning af kritikerne.
Årets store artikel hed ”Hvad lærer man
egentlig på Roskilde Katedralskole –
og hvordan?” og bestod af kommentarer
fra 8 forskellige faglærere om det at
undervise efter den nye betænkning fra
1971. Alle 8 lærere udtrykte stor glæde
over at få lejlighed til at informere om
hver deres pædagogiske område.
Biologi kommenteredes af lektor Karen
Bendix, Dansk kommenteredes af
adjunkt Inge Lumbolt, Historie kommenteredes af adjunkt Jens Jørgensen,

“Redaktionen håber efter denne grundige
gennemgang at have udfyldt et tomrum
– selv om vi er ganske klar over, at en
lignende redegørelse nok må gentages
om 5-6 år, når vi så atter har fået en ny
skoleordning.”
Fra fjord – gennem kloak – til
rekreativt område
”Det er jo ikke, fordi forureningen af
Roskilde Fjord er noget ganske nyt! Selv
medlemmer, der gik på skolen i tyverne,
vil huske, hvorledes skolens gymnastiklærere først måtte forvisse sig om retning
af vind og strøm samt vandets almindelige

Billede fra
omkring 1974
med blandt
andre Jens Jo.
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klarhedsgrad, før man gav ordre til fra
badeanstalten at neddyppe legemerne i
fjordens vande. Ofte blev manøvren blæst
af, fordi forholdene var for plumrede.

Uddrag af lektor Knud Whitta Jørgensens artikel ”Fra min skoletid”:
Den danske gymnasieskole har ændret sig
overordentlig meget siden besættelsestiden. Mange mener, at forandringen er
til det bedre. Det er mit indtryk, at de, der
mener sådan, ikke har kendt gymnasiet i
fyrrerne eller ikke kender gymnasiet i dag.

I en TV-udsendelse den 31.maj 1974, hvor
debatten var på sit højeste, blev det fastslået, at vel var Roskilde Fjord et ondartet
eksempel på den almindelige vandforurening, men på visse steder i fjorden
havde det faktisk været galt allerede ved
en undersøgelse i 1911!”
I 2014 er Roskilde Fjords forurening
heldigvis stærkt forbedret, og Vigens badevand har i flere år opnået ”blåt flag”.
Der dimitteredes 150 studenter og 60
HF’ere, og kontingentet var 30 kr.

I fyrrerne havde eleverne ikke medindflydelse, der var ikke elevråd og samarbejdsudvalg. Der var rygeforbud, og alle
skulle ud i skolegården hvert frikvarter.
Man kunne risikere anmærkninger og
eftersidning, hvis man forsømte hjemmearbejdet. Man havde at være på sin plads
og rejse sig pænt op, når læreren trådte
ind i klassen. Man havde ikke fri om
lørdagen, men fik hyppigere karakterbog med hjem, og karakterbogen skulle
underskrives af en af forældrene. Eksamensvilkårene var meget skrappere end
nu.
Det mærkelige er, at eleverne dengang
som helhed var betydelig mere glade for
deres skole, end de er det nu. Det gik så
vidt, at man på sidste skoledag kunne
finde 3.g-piger opløst i tårer på grund af
afskeden med skolen.
”I rektor Foghs tid forsvandt lussingerne
på skolen. Der var dog én lejlighed, hvor
han selv uddelte en lussing. Det var i
eksamenstiden, i skolegården sad nogle
elever og slikkede solskin på bænkene
opad muren.
Udenfor rektors kontor trak en fyr en
cigaret op af lommen og tændte den. Der
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var jo rygeforbud på skolen, og da rektor
fra sit kontor opdagede formasteligheden,
fór han ud i skolegården og stak synderen
en på kassen, men denne stammede: ”Jeg
går slet ikke på skolen”. Det var en gammel elev, der var på besøg for at indsnuse
skoleatmosfæren.

Den viden skal I gå ud og bruge. Den
er ingen garanti i en verden, der ser ud
som vores gør i dag. Den sikrer jer ikke
en lykkelig tilværelse alene, men den er
jeres og vores håb for en god fremtid.
Og hermed vil jeg ønske jer tillykke med
eksamen.

Den meget vidende, men let distræte
museumsmand og historielærer, lektor
Niels A. Christiansen mødte engang en
fyr i toget til København, og da ansigtet
forekom ham bekendt, sagde han : ”Nå,
hvordan går det Dem nu ?” ”Jamen”,
sagde fyren. ”De har mig i historie, jeg
går i 2.g på skolen”. Christiansen, der har
megen humor og selvironi, har selv fortalt
mig historien.

Spredte betragtninger fra artiklen
om Domkirkepladsen
“Ændringen af pladsen omkring Roskilde
Domkirke er nu så godt som afsluttet.
Igen gror Domkirken op af bakken og står
nu i hele sit majestætiske ydre, smukkere
og stateligere end nogen sinde. Selvom
pladsen i formen er blevet ført tilbage,
som før omlægningen i 1924, så er
belægningen med brosten og de store
granitsten til ”gangstier”, bænke og træer
nogel helt nyt.

Slutningen af rektor Kurt Zimmermanns tale til årets studenter og
HF’ere 1984
Viden og indsigt må aldrig blive forbeholdt
de få, det fører ind i en orwellsk skræmmeverden. Forsikringen mod en sådan
verden ligger i, at så mange som muligt
ved så meget som muligt, ikke ekspertviden, men almenviden.
Og her har I så mit svar på, hvad der er
styrken i den uddannelse, som I har fået:
Det er viden, - tolket meget bredt. Viden
om jer selv, som hos Johannes V. Jensen.
Paratviden, der i mange situationer er rar
at have ved hånden. En del af det I har
lært bliver hos jer hele livet, andet forsvinder ganske hurtigt, vil I erfare.
Næh, det væsentligste er den viden, der
sætter jer i stand til at analysere, vurdere
og drage konklusioner; til også at erkende,
hvornår grundlaget er for spinkelt, så I må
ud og erhverve jer ny viden.

Den kongelige gravplads er næsten færdig.
Den består af af en åben oktogon, hvis sider er smukt muret af en dybtrød teglsten,
som står godt til Domkirken. En kongelig
gravplads i vor tid kan næppe laves smukkere og mere enkelt end det er sket her.
Hele området har nu en harmoni og en
skønhed, som det aldrig før har haft.”
Her i 2014 - 30 år efter ovenstående
tanker om Domkirkepladsen er der
sket dette
I 1995 blev Roskilde Domkirke tildelt den
store hæder at blive optaget på UNESCOSs
Verdensarvsliste som følge af Domkirkens
”enestående universelle værdi”. Dermed
følger en forpligtelse til at formidle viden
om de mange fortællinger, der knytter sig
til Domkirken.
Etableringen af et formidlingscenter i
tilknytning til Domkirken planlagdes i
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2007, og en underjordisk bygning blev
anset som den optimale løsning. Dagslys
skal tilføres via vandbassiner udført i glas,
og et indgangsparti placeres i Domkirkens
sydvestlige hjørne.
Bygningen skal rumme Roskilde Domkirkemuseum, formidlings- og undervisningslokaler, publikumsarealer med
bibliotek, butik og café samt toiletter og
garderobe og personalefaciliteter. Lukning af kirken for turistbesøg som følge af
kirkelige handlinger rådes der således bod
på med et formidlingscenter.
Da Stændertorvet står foran en
gennemgribende renovering, er der tale
om, at centret kan ligge under Fondens
Bro med adgang fra hjørnet at torvet,
mens bassinerne bliver på Domkirkepladsen.
Ved generalforsamlingen i 1983 blev
det vedtaget, at års- og jubilarfesten
fra 1984 flytter fra Hotel Prindsen
og ud på Katedralskolen, hvilket
rektor Jytte Hilden velvilligt har
givet sin tilladelse til.
I 1984 afsluttede 182 studenter og 73
HF’ere deres eksamen. Kontingentet til
RS var 60 kr.

1989
Tidligere mangeårige redaktør af
Roars Kilde, Ernst Willumsen –
60-års jubilar – skriver i sin artikel
”Kikkerten indstillet på ”60” følgende om Roskilde sidst i 20érne
Et pæremarked skabte også afveksling i
hverdagen. Et utal af små telte rejstes på
Stændertorvet med underholdning, isvafler og skydetelte. Karrusel og luftgynge
var stående ingredienser, og før markedet
sluttede om aftenen, førte vinden lyden
fra de kæmpemæssige lirekasseorgler (for
dampkraft) ud over de stille bys lave tage.
Trods begyndende forurening var fjorden
i sommertiden det dragende element.
Her badede man, her roede man, og her
spredte bådene deres hvide sejl over den
blå flade.
Det var en beskeden tid, vi levede i som
unge. Der var ingen mulighed for at slå
noget særligt stort brød op; men det gode
var, at vi på det punkt var solidariske. Vi
følte ingen særlig forskel på at være velstillet og mindre ”ved muffen”. Det drejede
sig om kammerater, der måtte hævde sig
ved egne, indre egenskaber.
Og sådan føler vi det også, når vi mødes i
dag. Det er ikke så meget et spørgsmål om,
hvad vi blev til, som hvordan vi blev.”
Ved jubilarfesten var der taler fra alle
årgangene, og jubilartalerækken blev
afbrudt af Børge Svarre Nielsen, som talte
om skolens ælde: oprettet 20.juni 1020,
som landets ældste.
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Ernst Willumsen filosoferer over
Roskilde Katedralskoles gamle
lovsangsbog
Ja, det hed den virkeligt iblandt os; for
selv om det normale udtryk for en bog,
man synger efter, er en sangbog, bliver
en bog, der anvendes ved lovsang ganske
selvfølgeligt til en lovsangsbog.

Eleverne ydede en rent ud forbløffende
arbejdsindsats op til premieren, og skuespillet blev krydret med dans og musik,
herunder en meget flot original udgave af
Mendelsohn-Bertholdys ”Bryllupsmarch”
arrangeret af en gammel elev, Christian
Bang, student 1988.

Det er mærkeligt at konstatere, at man
endnu – 60 år efter sin afgang fra skolen
– husker de fleste af teksterne udenad.
Dertil vil måske en og anden spørge: Til
hvad nytte?
For mig personligt : ingen! Men en af mine
lidt yngre skolekammerater fortalte mig,
at han under krigen blev sat i mørk enearrest i otte dage i Vestre Fængsel. Hans
eneste beskæftigelse var i tanke (og sang)
at gennemgå alle de salmer og sange, han
som skoleelev og spejder havde lært. Hvor
der opstod huller, kunne han bruge timer
på en rekonstruktion af teksten. Han var
ganske overbevist om, at dette ”arbejde”
holdt ham fri af væsentlig psykisk overlast
ved situationen. Han beklagede sig i hvert
fald aldrig mere over den ellers så forkætrede ”udenadslære”.

Roskildenser-Samfundets års- og
jubilarfest holder atter engang
flyttedag.
Svogerslev Kro har de senere år lagt lokaler til festen, men nu har bestyrelsen vedtaget, at festen skal flyttes tilbage til Hotel
Prindsen, hvor den for år tilbage fandt
sted. Ligeledes er det vedtaget, at den bør
finde sted den 2. lørdag i juni hvert år, da
denne dag altid vil være fri for arrangementer på skolen på grund af eksamen.

I 1989 oprettedes – ligesom de
tidligere år – en dramaskole på RKS
Den startede i september og sluttede til
jul. Hver mandag efter skoletid arbejdede
dramaeleverne med forskellige sider af
skuespillerfaget: mime, improvisation,
scenisk presence, stemmetræning, krop,
stemme og replik. Allerede fra skoleårets
start var det aftalt, at det stykke, der skulle
spilles. var Shakespeare’s komedie ”Trold
kan tæmmes”.

Billede fra 1970’erne.
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Roskilde Katedralskoles Musical 2014
”Dracula”
af Lise Svenstrup

Som det snart er blevet fast kutyme, er
årets musical et helt igennem elevstyret
projekt. Stykket er udviklet af elever, og alt
fra skuespil, dans, sang, band til scenografi, lys, lyd og kostumer er instrueret og
udarbejdet af Katedralskolens elever.
Siden september sidste år har de ca. 60
udvalgte elever arbejdet på at fortælle den
klassiske myte om vampyren Dracula.
Dette har ikke blot skabt et kreativt samarbejde men også stærke fællesskaber på
tvært af årgange og studieretninger.
Da deltagerne i det sidste halve år har
mødtes 1-2 gange ugentlig og haft 4 øveweekender på skolen, har det været hårdt
og udfordrende, men også en sjov og social

proces, hvor deres mentale udvikling har
omfattet tålmodighed, tolerance, musikforståelse, elevdemokrati og respekt.
Resultatet af deres fælles anstrengelser
kunne familie, kammerater og venner se
den 11. – 12. – 13. februar i skolens festsal.
Dracula er titlen på en roman skrevet af
Bram Stoker i 1897 og handler om den
engelske advokat Jonathan Harker, der
rejser til Transsylvanien for at gøre forretninger med Grev Dracula.
Under besøget opdager Harker, at Dracula
er en ond vampyr, og han begynder sit
livs kamp, hvor det onde kæmper mod
det gode og fornuften mod følelserne. Der
er dramatik, fin solo-og korsang og god
musik af det 10 mand store band, og ikke
mindst dansenumrene er af høj klasse.
De 2 instruktører, Marie og Teys, der
havde budt velkommen, takkede efter
1 ½ time det begejstrede publikum for
fremmødet, og rektor Claus Niller takkede
de trætte og glade medvirkende for deres
flotte præstation.
Efter de 3 dages succésrige forestillinger
var de dog ikke mere trætte, end at de
efter sidste forestilling kunne feste først på
skolen og derefter på Gimle. De har lært
en masse og fået en uforglemmelig oplevelse, som altid vil minde dem om deres tid
på Roskilde Katedralskole.
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Billeder fra årets musical, “Dracula”.
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Face-lift til Roskilde Katedralskole
af kommunikationschef Mette Aarup

Store dele af Roskilde Katedralskole er
blevet malet indvendigt og shinet op i
løbet af januar 2014.
Vi har i lang tid arbejdet med en udsmykning, som udtrykker vores personlighed
som skole. En udsmykning, som både er
ung, livlig og tjekket, og som samtidig
fortæller om skolens værdier: Faglighed,
rummelighed og ansvarlighed. Vi knoklede for at få det hele klar til Åbent Hus
arrangementet den 21. januar 2014, hvor
over 1400 kommende elever og deres
forældre besøgte skolen.
Eleverne kan nu nyde en nymalet lounge,
der hvor sofaerne og bordfoldboldbordene
står, og hvor eleverne for alvor hygger og
hænger ud. Her har vi sat masser af hverdagsbilleder af elever og af nyudsprungne
studenter op sammen med skolens motto:
”Vi er her for at lære – og vi kan li’ det”

To store vægarealer har fået metalpaneler
sat op, så vi kan digte og kommunikere
med “Magnetic Poetry” på flere forskellige
sprog. Det fungerer ligesom køleskabspoesi på køleskabslågen derhjemme.
Magnettavlerne er allerede blevet taget
flittigt i brug i både undervisningen og
frikvartererne.
Fitnesskælderen og udvalgte andre steder
på skolen er også blevet udsmykket med
enkel men livagtig pynt, som understøtter
dét, vi laver her på skolen. Silhuetter af
sportsudøvere pryder idrætsfaciliteterne
og citater skrevet med det periodiske system er krøbet ud af kemiundervisningen
og op på væggene på videnskabsgangen.
Næste etape af udsmykningen skal
udtænkes sammen med elever og ansatte
på Roskilde Katedralskole, så vi får masser
af gode ideer og ”RKS-ånd” med også i de
næste projekter.
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Min tur til Vietnam
af Gitte Rasmussen
Legatmodtager fra 2013

Kære Roskildenser- Samfundet
Først og fremmest vil jeg gerne takke jer
for det flotte legat, jeg fik i sommers til
mit ophold i Vietnam. Jeg beklager meget,
at jeg ikke har skrevet før, men der har
været så mange ting at tage stilling til, så
jeg hele tiden har udskudt det. Men jeg er
meget glad for den økonomiske støtte, og
jeg vil gerne fortælle lidt om mit ophold i
Vietnam.

Fx fandt jeg ud af, at man skulle have
tildækket skuldre og knæ når man underviste, for ikke at virke udfordrende og man
går meget op i ordsproget ” Man er hvad
med bærer” Det betyder, at man skal være
pænt klædt for det viser ens rang.
Efter nogle dage i hovedstaden tog vi ud til
byen Viet Tri 80 km nord fra Hanoi, hvor
vi startede med at undervise selv. Jeg var
på en Highschool og en normal Primaryschool, hvor jeg underviste i engelsk, sport
og musik. Det var meget lærerigt, og jeg
fandt hurtigt ud af, at selv om man ikke
kan kommunikere så godt sammen(da
deres engelsk ikke altid er lige godt)så kan
man komme langt via kropssprog og smil.
Eleverne var meget glade for, at vi kom
da de ikke får snakket sproget engelsk så
meget, de lærer mest at skrive det, så det
er en god øvelse for dem at lytte og prøve
at snakke selv.

Herover: En typisk kvindelig sælger
på marked.
Min veninde og jeg tog afsted den 28.
august for at være i Hanoi den 29, hvor
vores projekt startede igennem organisationerne Exis og Volunteers for Peace
Vietnam. Vi startede med, at blive introduceret til sproget Vietnamesisk, og lære
lidt om kulturen.

Herover: Helene og jeg samt vores to venner
fra byen foran et lille tempel, hvor vi blev
budt på te og frugt af en munk
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Da det var en lille by vi boede i, var der
kun 2 andre udlændinge i byen, som vi
blev smadder gode venner med. Mange
af indbyggerne synes, at det var meget
spændene at have os i byen og var meget
venlige og åbenhjertige for, at invitere os
med til deres fester og arrangementer.
Tit startede festen kl 11 om formiddagen,
hvor man drikker stærk risvin på ca. 25 %
til frokosten, samt grøn te, de drikker aldrig almindelig vand. Da jeg deltog i highschoolens åbningsfest, var det første vi
gjorde at skåle kl 10 om morgen sammen
med lærerne, så er den fest skudt i gang.

Det var fantastiske 3 måneder og vil meget
gerne tilbage en dag og møde dem alle
sammen igen! Efterfølgende er jeg også
blevet mere sikker på, at jeg gerne vil læse
kommunikation eller humanistisk information på universitetet, da jeg synes, det
er meget spænende at se på menneskets
adfærd og samtale for at lære, hvordan vi
fungere i kulturelle sammenhænge.
Mange varme hilsner fra
Gitte Rasmussen

Til venstre: Eleverne laver opvarmning på rækker, de fik prøvet
noget nyt ved min undervisning,
hvilket de var meget glade for.
Herunder: En klasse på highschoolen.
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Klip fra Nyhedsbrevene fra RKS i
skoleåret 2013/14
ved Lise Svenstrup

August 2013
Rektor Claus Niller skriver:
Vi er nu godt i gang med det nye skoleår,
og de nye 1.g’ere er allerede blevet en del
af dagligdagen på RKS. De to første dage
fik 1.g’erne for sig selv sammen med deres
guider. Onsdag blev gangene for alvor
fyldte, da 2. og 3.g’erne startede i skole, og
det var dejligt at se alle de kendte ansigter
fra sidste år.
Vores fælles mål er en dynamisk skole,
hvor det faglige niveau er højt. En skole,
hvor der er plads til alle, og hvor vi tager
ansvar for os selv og for fællesskabet.
Jeg ser frem til endnu et livligt og spændende skoleår på Roskilde Katedralskole.
Chris Macdonald på besøg
Forsker, menneske, Stand-Up’er – kært
barn har mange navne, og Chris
Macdonald driblede scenevant rundt
mellem alle rollerne, da han leverede et
serviceeftersyn af livet til alle elever og
lærere på RKS. Over tusind elever havde
øjnene limet på Chris, og der blev lyttet,
grinet og reflekteret.
Chris Macdonald gav inspiration til,
hvordan vi bedre kunne nyde hverdagen,
og hvad der skal til for at få et endnu
bedre, sjover og sundere liv. Gennem
foredraget fik vi opskriften på at føle lykke
og på at lykkes:

ENERGI – god søvn, sund mad og bevægelse/motion.
MOO – Mennesker Omkring Os. Vi skal
behandle hinanden ordentligt.
PU – Personlig udvikling. Fokusér på
vores attitude, den måde du taler med dig
selv og om dig selv, din udstråling og dit
kropssprog og de ord, der kommer ud af
dig.
VILJESTYRKE – Vil jeg ? JA – her er jeg
god til noget og fuld af selvtillid. Vil jeg?
NEJ – men jeg burde gøre det. Vil jeg? JA
– Burde jeg? NEJ. Ikke alle ting man har
lyst til er gode for én på lang sigt.
SELVSVING – Fremtid og fortid kan
spinde rundt i dit hoved og stresse dig. Tal
med nogen! Sæt realistiske mål og få selvsvinget stoppet.
Der var heftig debat blandt kandidaterne, da Kommunevalgsdebatten
rykkede ind på RKS
Politisk bølgegang i debatten:
”Grundskylden skal ned”, ”Fedtet driver
ned ad væggene i Roskilde”, ”Billigere
ungdomsboliger” var blandt politikernes
udmeldinger, da skolen afholdt paneldebat som optakt til kommunalvalget.
7 lokale politikere diskuterede uddannelse
og kultur med eleverne i 2. og 3. g.
Der blev lyttet, klappet og kommenteret.
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Talenter er sultne på
oplevelser og viden
Akademiet for talentfulde unge, ATU,
samler gymnasieelever med engagement
og lyst til mere faglig udfordring. Eleverne
får mulighed for at besøge virksomheder
og universiteter og deltager i workshops om alt fra retorik og formidling til
Kierkegaard-fortolkning og kloning.
”Akademiet for Talentfulde Unge er ikke
kun for genier! Man skal bare være ekstra
nysgerrig og sulten på verden”, siger den
ene af skolens 2 deltagende elever, ”jeg
er meget glad for det store netværk af
gymnasielever fra nabogymnasierne, og
ATU-certifikatet er godt på ens CV senere
i livet”.
En utraditionel koncert for
musikeleverne:
D. 28. august afholdt Schubertselskabet
i Roskilde for 3. år i træk Masterclass på
RKS. Alle musikelever fra 2. og 3. g var inviteret til at overvære 2 fantastiske ensemblers hårde arbejde med at finde frem til
det helt rigtige udtryk i deres musik. Det
er en god chance for eleverne til at komme
tæt på unge talentfulde klassiske musikere
og få et indblik i, hvordan musikken til en
koncert bliver til.

lækker mad og spillede live-musik for de
glade gæster.

Februar 2014
Ministerens vision for klima og
udvikling
To ministre i én – RKS har haft besøg af
Rasmus Helveg Petersen fra Det Radikale
Venstre. Han nåede at bestride posten
som udviklingsminister i 2½ måned,
inden han den 3. feb. blev udnævnt til
minister for klima, energi og bygninger.
Det gav eleverne et unikt indblik i, hvor
meget udvikling hænger sammen med den
globale klimadagsorden. ”Om 25 år vil I
ikke tro jeres egne erindringer, I vil spise,
bo og transportere jer på helt nye måder”
– ”Isbjørnen står ikke til at redde – den vil
være uddød om ca. 70 år”. Til slut fortalte
Rasmus Helveg Petersen om den danske
regerings planer for at sikre Danmark i
fremtiden mht. klima og energi.
t

November 2013
Støttefesten i november
Café-hygge, rodeotyr og topunderholdning – kreativiteten fik frit løb blandt
2.g – klasserne, da de samlede penge ind
til deres studierejser i foråret. Ved årets
støttefest var familier og venner inviteret
til en hyggelig dag, hvor eleverne bl.a.
udloddede lækre sponsorpræmier, solgte

To ministre i een - Rasmus Helveg Petersen fra Det Radikale Venstre besøgte RKS.
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Opsætning af billedtapet i kantineområdet.
Alkohol med måde af rektor Claus
Niller
Uge 7 og 8 er vinterferieuger, og medierne
har været fyldt med historier om unges
alkoholvaner. Jeg blev interviewet til DR
Nyheder i anledning af, at 39% af
forældrene i en undersøgelse lavet af
DR helst så gymnasiet som et alkoholfrit
område.
De ønsker fester helt uden alkoholudskænkning. Jeg står fast på, at vi skal være
realistiske og sørge for en tryg ramme om
fester og ungdomsliv. I den forbindelse
har Pengemagasinet også været forbi skolen og lavet et indslag om unges skirejser.
Sammen med en elev er jeg blevet interviewet om rejsebureauernes markedsføringsmetoder overfor gymnasieelever.
Ved vores sidste meget vellykkede

gymnasiefest var der 600 elever, og vi
solgte ca. 900 øl. Jeg mener, vi skal blive
ved at holde den slags fester, og vi skal
sørge for, at alkohol ikke dominerer andre
skolerelaterede aktiviteter.
Studierejser og ekskursioner under
mottoet:”Mere søvn, mindre alkohol og
bedre studierejser” ligger smukt i tråd
med denne linje. Lærere og ledelse på
gymnasierne spiller en vigtig rolle i at
guide elever gennem 3 vigtige ungdomsår, og alkohol er bare en af de ting, vi må
forholde os klogt og realistisk til.

33

R O A R S K I LDE

Bordfodboldbordene i kantinen.
Geovidenskab på ekspedition i
Grønland
Roskilde Katedralskole har fået lov til at
sende 2 lærere og 5 elever i faget geovidenskab til Grønland. De skal deltage i 2
forskellige NASA projekter i hhv. påsken
og sommerferien sammen med forskere,
lærere og elever fra bl.a. Alaska, Danmark
og Grønland.
Ekspeditionen i påsken handler om
måling af indlandsisen fra fly, mens turen
i sommerferien er en Summer School på
”Summit” sammen med forskere, elever og
lærere fra en række forskellige lande.

Forbindelse til Indien
Rektor Claus Niller har været på studietur
i Indien. RKS samarbejder i forvejen med
en søsterskole i Kina, og muligheden for
en spændende aftale med et indisk gymnasium skulle undersøges. Claus berettede
entusiastisk i en mail dernedefra: ”Jeg har
aldrig mødt gladere og mere imødekommende mennesker end dem, jeg har mødt
her i Indien.
Der er varme og glæde overalt i undervisningen.” Vi er nu spændte på, hvilke
aftaler det er lykkedes ham at få på plads.
Der er stor interesse fra elevernes og
lærernes side både for at være værter for
udenlandske gæster, og for selv at blive
udvekslet til steder som Kina og Indien.
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Jubilar-lister
70-års jubilarer (årgang 1944)
Studenter
Bodil Hansen, Kongemarksvej 78, 4000 Roskilde
Troels Munk, jytteogtroels@mail.dk
Birgit Reeh, Hyldegårdsvej 44, 2920 Charlottenlund
Helge Andersen, Kallerupvej 74, 5230 Odense M
Niels Peter Zøfting-Larsen, soendervangen96@gmail.com
Else Duffau f. Bentsen, 160 Rue Blomet, F-75015 Paris, Frankrig
Bent Germuth, Skovlyst 29, 4000 Roskilde
Ole Bierring, afgået ved døden
Inge Lauritsen f. Nielsen, Strandbakken 7, 5700 Svendborg
Else Musaeus Jensen, Slettevej 1 B, 2800 Lyngby
Gudrun Ørnberg f. Pedersen, Karlebyvej 60, 4070 Kirke Hyllinge
Hanne Andersen
Realister
Gerhard Pedersen, Stevnsvej 3H, 4600 Køge
Lisbet Blomdahl, lisbetblomdahl@bluewin.dk
Ole Jacobsen, Valhøjvej 17, 4000 Roskilde
Jørgen Julius Verner Nielsen, seniornielsen@kabelmail.dk
Claus Lundsgaard, Kongebakken 36, 2.tv., 4000 Roskilde
Beth Magnussen, Sofielundsvej 102, 2600 Glostrup

65-års jubilarer (årgang 1949)
Studenter – Sproglig A-klasse
Knud Anker-Møller, kanker-moeller@mail.dk
Holger L. Engberg, afgået ved døden
Kenneth Garner, garner@kabelmail.dk
Poul Aage Hansen, poul.aage.hansen@get2net.dk
Elin Fjordbo f. Kaltorp-Hansen, afgået ved døden
Niels Jørgen Larsen, Klosterengen 20, 4000 Roskilde
Gertrud Dalsgård f. Madsen, g-da@mail.dk
Helle Norby Larsen f. Nielsen, hellenorbylarsen@gmail.com
Christen Ejby Petersen, afgået ved døden
Leif M. Petersen, Shell Columbia Calle 22, 6-27 Bogotá, Columbia
Anna Schiøler-Christiansen, afgået ved døden
Kirsten Henriksen f. Fjælstad Særkind, afgået ved døden
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Ole Lorents Søndergaard, ole.soendergaard@webspeed.dk
Kasper Vilstrup, Worsaaesvej 26, 3, 1972 Frederiksberg
Gitte van Reeuwijk f. Winther, gitte-freddy@webspeed.dk
Studenter – Sproglig B-klasse
Niels J. Damgaard, afgået ved døden
Ingrid Frederiksen
Kirsten Gade –Jones, k.gade.jones@btinternet.com
Inge Holm f. Henriksen, Galionsvej 10, 1.tv., 1437 København V
Anna- Lise Rolff f. Holst, Sjølsøvej 33, 3460 Birkerød
Bodil Schiøtz f. Waage Jensen, bodils@post10.tele.dk
Ena Hammer f. Jensen, afgået ved døden
Jens Chr. Jensen, kirsjens@esenet.dk
Anni Holst f. W. Jeppesen, afgået ved døden
Niels Kroon, afgået ved døden
Anne Jensen f. Nørbæk Madsen, Box 215, Big Valley, Alberta, Canada
Arne Nielsen, afgået ved døden
Rita Knudsholt f. Nielsen, Vestervænget 32, 2.th., 4000 Roskilde
Karin Lis Nymand, afgået ved døden
Anni Nielsen f. Schmidt, Langetvej 19, Nedre Vindinge, 4760 Vordingbord
Julie Gale f. Skeby, USA
Ruth Weilmann f. Willumsen, Ø. Vindingevej 82, 4000 Roskilde
Studenter – Matematisk klasse
Egon Larsen, afgået ved døden
Niels Nørregård, Niels andersensvej 10, bolig 8, 2900 Hellerup
Niels P. Pedersen, npede45022@aol.com
Helge Tovborg-Jensen, afgået ved døden
Gerda Døcker f. Rasmussen, Løvsangervej 36, 4000 Roskilde
Mads Døcker, Løvsangervej 36, 4000 Roskilde
Lissi Christiansen, afgået ved døden
Per Gjerløv-Madsen, per@gjerlov.dk
Asger Jensen, afgået ved døden
Anne Marg.Bonne Brown f. Jørgensen, USA
Ruth Nielsen f. Jørgensen, Mejlgårdsvej 4, 8900 Randers
Ole Drachmann, ole.drachmann@gmail.com
M. Abel Nielsen, ingerogabel@privat.dk
Kaj Rye Petersen, kaj.p@telia.com
Kirsten Wæver f. Pedersen, kwaever@mail.dk
Bent Thillerup Rasmussen, hanne.bent.thillerup@gmail.com
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Realister – A-klassen
Edith Steen f. Lindenskov Andersen, afgået ved døden
Villy Niels Andersen, afgået ved døden
Sv. Henning Bundgaard, Malkehaven 8, 4330 Hvalsø
Børge Dahl, afgået ved døden
Anne Birk f. Glem Hansen, annedanbirk@hotmail.com
Erna Larsen f. Gyldenkærne, afgået ved døden
Else Hellner, afgået ved døden
Kurt Johansen
Lars Jørgen Bay, afgået ved døden
Georg Bredsig Larsen
Kirsten Willi-Larsson, Schaggibuck Strasse 9, CH-8444 Henggart, Schweiz
Arne B. Maibom, arne.maibom@mail.tele.dk
Else Nielsen, Lilleskovvej 44, 4350 Ugerløse
Kate Nielsen, afgået ved døden
Bente Lis Mandrup-Jensen f. Pedersen, bentemandrup@email.dk
Børge E. Pedersen
Lis King f. Sønder Petersen, P.O.Box 503, Mahwah N.J., 07439 USA
Anne Margrethe Møller f. Rasmussen
Sven Vedsøe, svenoggretevejle@post.tele.dk
Karen Stavnstrup, Mågens Kvarter 15B, 2620 Albertslund
Realister – A-klassen
Jørgen Anders Bech, Kastanievangen 2, 4622 Havdrup
Rita Schønherr f. Bjerg, Huginsvej 2, 4600 Køge
Bodil Biering f. Brønnum, P.O.Box 8, KE-80108 Kilifi, Kenya
Carsten Dilling (Hansen)
Jens Hermann, afgået ved døden
Helge Krarup, afgået ved døden
Aase Hildebrandt f. Kristensen, Studiestræde 57, 6, 1554 København K
Vibeke Philips f. Messerschmidt, 51 Highway Sutton, GB
Anna Eline Otzen, afgået ved døden
Bodil Treadwell f. Pinholt, 5, Worchester Close DA-9 Greenhit, Kent, GB
Jytte Poulsen, afgået ved døden
Anne Katrine Dahl f. Wolfhagen, afgået ved døden
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60-års jubilarer (årgang 1954)
Studenter – sproglig A-klasse
Inger Witt, f. Anton Larsen
Ellen Søndergaard f. Brandt, Kirkedalen 1, 9230 Svenstrup
Bodil Marie Jensen f. Bundgaard
Anna Therese Sage f. Hancke, t.sage@mail.dk
Johannes Holst, afgået ved døden
Ingrid Christensen f. Jensen, ingrid.kri@ishoejby.dk
Anna Kristine Johansen, annajo@post.tele.dk
Kirsten Helen Reisby f. Jørgensen, reisby@webspeed.dk
Dorthe Sønderup-Larsen f. Jørgensen
Frans Løvschall, Lupinvej 4, 5560 Årup
Bente Krarup f. Mieritz, bente-krarup@excite.com
Anne Lise Hauger f. Nielsen, ahhh@webnetmail.dk
Inge Guttentag f. Nielsen, ingeguttentag@mail.dk
Hanne Ejskjær f. Stigaard, hanne.peder@ejskjaer.dk
Karin Sanchez-Borrega f. Kock Hansen, karinkock@outlook.com
Studenter – sproglig B-klasse
Lilian Bolvinkel, Nørrebrogade 11, 1.tv., 2200 København N
Lis Dam Rønn f. Dam, lisronn@mail.dk
Hanne M. Jensen f. Damgaard, 738 Lake Terasse Circle, Davis, California 95616, USA
Ellen Solheim f. Jespersen, Tappen 20, N-1337 Sandvika, Norge
Flemming Lundgren, afgået ved døden
Mogens Aage Nielsen, Brinchs Have, 11, st.tv., 2630 Taastrup
Karen Carlizzi f. Nørregaard, Via Antonia Fogazzaro 101, 1, Rom, Italien
Birgit Holst f. Lund Pedersen
Gunder Nissen Højholm
Anne-Vibeke Gregers-Hansen f. Kragh
Sanne Thyssen Hagested, sannethyssen@hagested.dk
Studenter – matematisk A-klasse
Ib Lindeskov Agertoft, afgået ved døden
Vilhelm Bruun de Neergaard, afgået ved døden
Niels Jørgen Buhl, afgået ved døden
Alf Krog Christensen, afgået ved døden
Jens Jerner Christensen, jerner@youmail.dk
Ove Dalager Ditlevsen, oveditlevsen@mac.com
Ingrid Christensen f. Ejsing, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde
Ebbe Eriksen, ebbeelse@mail.dk
Lise Nolsøe Foss, lisen@olivant.fo
Jørgen Voldby Jensen, afgået ved døden
Poul Søndergaard Jensen, afgået ved døden
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Kurt Bøgh Karlsen, kbkarlsen@aol.com
Henning Kjeldgaard Olesen, henning1935@hotmail.com
Palle Bjørn Pagsberg, Ejgårdsvej 5, 1, 1 0129, 2920 Charlottenlund
Ingrid K.R. Pedersen, afgået ved døden
Carl Georg Rasmussen, leitra@leitra.dk
Niels Chr. Reisby, afgået ved døden
Helge Roslind, helgeroslind@stofanet.dk
Inger Mørup Hansen f. Schmidt, ingersmorup@gmail.com
Anne Marie Fuglsang-Damgård f. Thorsen, am13efd01@gmail.com
Grethe Haagh f. Tvergård, gh@haagh.dk
Studenter – matematisk B-klasse
Arne E. Andersen, Humlevej 19, 4600 Køge
Gunver Christiansen f. Bødker, Ussingvej 3, 7770 Vestervig
Orla H. Christiansen, afgået ved døden
Ellinor Lee Dahl f. Fog
Nina Hagmund-Hansen, Knud den Storesvej 47C, 3.tv., 4000 Roskilde
Kirsten M Hansen, dalgaard1@gmail.com
Henrik Forman, henrik.forman@kabelmail.dk
Jørgen Frost, joe@drfrost.dk
Henning Lunding Larsen, hlundinglarsen@gmail.com
Peter Neergaard, pn@charonn.dk
Hanne Fisker (Pedersen)
Mogens Hartvig Pedersen, Vej 11 nr. 14, 4560 Vig
Realister – A-klassen
Ulla Tabourin f. Berg, ulla.tabourin@orange.fr
Kjeld Christensen, afgået ved døden
Peter Damgaard, ingeogpeter@sol.dk
Volmer Ejrnæs, Aasvejen 22, 4330 Hvalsø
Anne Dueholm f. Irgens, adueholm@mail.tele.dk
Mette Reinecke f. Øhlenschlæger Johans, udvandret
Carl Jørgensen, afgået ved døden
Lone Kann, afgået ved døden
Aase Helk f. Kierkegaard, afgået ved døden
Per Flemming Lund, per.f.lund@live.dk
Bodil Kriche f. Mogensen, 8871 Clarkson Ave. Dr., Black Creek, BC Waj 1077, Canada
Heidi Mortensen, afgået ved døden
Hanne Heimburger f. Nielsen, hh@gallerisyd.dk
Peter Svarre Nielsen, afgået ved døden
Tage Skåning Nielsen, afgået ved døden
Poul Hartvig Sørensen, el.po@voyage.dk
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Realister – B-klassen
Ebbe Døssing, afgået ved døden
Ulla Sørensen f. Hansen, Sorøvej 2, 6000 Kolding
Lis Winge f. Henker, winge@mail.tele.dk
Nils Ingberg, afgået ved døden
Orla E. Jensen, afgået ved døden
Sonja Friderichsen f. Jensen, sonjauwe@privat.dk
Anne Mette Brodersen f. Johannsen, Rolighedsvej 16, 4671 Strøby
Bodil Jensen f. Jordt Jørgensen, 800 McDonald Ave, Santa Rosa, California 95401, USA
Anne Jette Bjerregård f. Klenum, Chr. Pellesvej 7, Nyker, 3700 Rønne
Karen Margrethe Chandler f. Magius, a@chandler.dk
Bent Eilif Nielsen, kildehoej@mail.dk
Per Norholt, afgået ved døden
Anna Lilian Jensen f. Olsen, oa.jensen@webspeed.dk
Leif Thor Olsen, leif@thorolsen.dk
Kurt E. Pedersen
Birgitte Røest-Hansen f. Porsdal, roesthansen@yahoo.dk
Hans Poulsen, hans.poulsen@privat.dk
Nanna Saabye, saabye@post9.tele.dk
Jens Peter Galsgård Sørensen, Hvidemosevej 6, 4070 Kirke Hyllinge

50-års jubilarer (årgang 1964)
Studenter – A-klassen
Inge Bahrs, f. Hessenbruch, afgået ved døden
Merete Hjortsø, merete.hjortsoe@live.dk
Lise-Lotte Bøttger, f. Asmind Jensen, scb@dadlnet.dk
Elly Leitner, f. Jørgensen, elugle@mail.dk
Ingelise Stavnsbjerg, f. Küster, i.stavnsbjerg@webspeed.dk
Jonna Lamot, jonna@lamot.dk
Inger Benedicte Mulbjerg, f. Munck, im@kvuc.dk
Birthe Egelund Paakjær, f, Nielsen, birthe.paakjaer@privat.dk
Sys Barlon, f. Nielsen, afgået ved døden
Vibeke Mayer-Tischer, f. Nielsen, jens.mayer.tischer@gmx.de
Kirsten Saabye, kirsten.saabye@mail1.stofanet.dk
Bodil Vind, bodil.vind@gmail.com
Studenter – K-klassen
Ina Mariann Bechsgaard, afgået ved døden
Susanne Budde, sbu@kb.dk
Benny Crone Christensen, afgået ved døden
Henning Møller Christensen, hmc@dlg.tele.dk
Inger Hee, f. Dorph, ingerhee1@gmail.com
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Lene Agerlin Otzen, f. Kjellev, leneagerlin@gmail.com
Jens U. Kromann, jens@kromann.info
Dorthe Elisabeth Hald, f. Kristiansen, afgået ved døden
Jytte Kirsten Nielsen, jyttenielsen3@yahoo.dk
Anders Nordbo, annordbo@privat.dk
Erik Poulsen, erik.poulsen@waoomail.dk
Studenter – B-klassen
Helga Bugge, helgabugge@hotmail.com
Lene Marie Elgaard, litvadhus, Nibevej 14 9200 Aalborg SV
Niels Hemming Frandsen, niels.frandsen@arkiv.gl
Hans Vestager Hansen, HVH@km.dk
Lisbeth Bechmann Høyer, f. Hansen, Druemarken 71 2680 Solrød Strand
Grethe Nikolajsen, Irlandsvej 132, 1 A 2770 Kastrup
Lise Hors, lise@hors.dk
Henrik Witthøft Jensen, Bavnevangen 7 2700 Brønshøj
Lis Jonasen, afgået ved døden
Anne Merete Justesen, afgået ved døden
Else Marie Frykberg, f. Kloppenborg, afgået ved døden
Bente Kobberø, Hagenæs 37 4040 Jyllinge
Birthe Fog Vøler, f. Laursen, afgået ved døden
Britta Quistgaard-Hallenberg, fqh@dadlnet.dk
Johannes Cramer Møller, jme@j-cramer.dk
Ebba Pilmann, ebbapil@gmail.com
Ib Michael, Frederiksborggade 48, 4. tv. 1360 København K
Arne Schledermann, Bakkevej 14 3660 Stenløse
Bille Thøgersen, billethogersen@yahoo.dk
Hanne Trautner-Kromann, hanne@trautner.mobi
Susanne Elisabeth Vogelius, svogelius@hotmail.com
Elisabeth Thorberg, f. Wagner, etthorberg@gmail.com
Studenter – C-klassen
Else Marie Ørsted Pedersen, f. Baadsgaard Bruun, Bredekærs Vænge 129, 2635 Ishøj
Birgit S. Sørensen Christensen, Ibsensvej 10, 2. th., 1813 Frederiksberg
Inge-Lis Bjørna Jacobsen, f. Hansen
Kirsten Møllegaard Hansen, f. Staal, Vandtårnsvej 5, 3460 Birkerød
Martin Johannes Vangkilde Hansen, Nørretorv 14, 4100 Ringsted
Lisbeth Lehmann, f. Jensen
Birgitte Grøn Nørfeldt, f. Johnsen, afgået ved døden
Birgitte Winzentsen, f. Kristiansen, anton_w@webspeed.dk
Marianne de Graaf, f. Køllgaard, marianne@kollgaard.com
Inge Bruus, Solbrinken 9, 2750 Ballerup
Lene Andersen, f. Lundow, Degnevænget 5, 2690 Karlslunde
Anette Borre, a.borre@privat.dk
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Jørgen Holst Petersen, Bryggerdammen 35, 2605 Brøndby
Ingelise Gaarslev Hansen, f. Rasmussen
Niels Winzentsen, anton_w@webspeed.dk
Anette Johnsen, f. Zuschlag, Bygaden 41, 4070 Kirke Hyllinge
Søren Aagaard, Søborg Hovedgade 82 D, 1., 2860 Søborg
Birgitte Meyer Aarsø, Ibstrupvej 39, 2820 Gentofte
Lillian Skydsgaard Nielsen, afgået ved døden
Aase Thomsen, f. Damgaard Olsen, Rådhusvænget 2, 1.th. 3600 Frederikssund
Lis Kazalle, f. Rasmussen
Lene Lelling Kristiansen
Studenter – U-klassen
Helle Vibeke Andersen, afgået ved døden
Niels Hessel Andersen, nhes@fysik.dtu.dk
Torben Bagge, tb@baggelaw.dk
Aase Bluhme White, aasewhite@comcast.net
Inger Bonnesen, inger.bonnesen@drc.dk
Annette Hansen-Damm, a-r-hd@email.dk
Tom Ditlevsen
Klavs Færgemann, klavs.faergemann@skolekom.dk
Annelise Abrahamsen, annelise@bechabrahamsen.dk
Leif Hansen, leif.hdoc@live.dk
Erik Johnson, erikjohnson@mail.dk
Ole Peter Klarskov, pekl@dadlnet.dk
Peter Lange, p.lange@dadlnet.dk
Ole Larsen, ole.larsen@dadlnet.dk
Finn Hjorth Madsen, finnmads@rm.dk
Steen Mulbjerg, stmu@mail.dk
Aage Schmidt, aage.schmidt@stofanet.dk
Bente Fabricius Hansen, bedste.fabricius@gmail.com
Bjarne Sørensen, hsbs@mail.dk
Knud Pontoppidan Thyssen, k.p.thyssen@dadlnet.dk
Flemming Trollo, afgået ved døden
Peter Emil Tuxen, afgået ved døden
Ib Pedersen, afgået ved døden
Studenter – X-klassen
Ole Baadsgaard Bruun, aogobruun@live.dk
Marianne Cleemann, marianne@cleemann.org
Peter Clemmensen, magnusgravhund@gmail.com
Poul Erik Grohnheit, pegrh@post5.tele.dk
Palle Jensen, pajdream@me.com
Preben Hillebo, preben@hillebo.dk
Jørgen Hindhede, privat@advojh.dk
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Inge Lise Kjøbek, kjoebek@get2net.dk
Kurt Verner Madsen, kurtvmadsen@mail.dk
Peder Dennis Madsen, pdmadsen@msn.com
Svend Georg Tusholt-Madsen, svaath@gmail.com
Erik Fogh Mortensen, eriksusanne@hormail.com
Peder Kristian Nørgaard Mortensen, pmortensen@dadlnet.dk
Søren Peter Møller, spmoeller@mail.dk
Søren Neergaard soren.neergaard@mail.tele.dk
Henning Nørhøj, l.h.norhoj@gmail.com
Solveig Faurholt Pedersen, solveig.pedersen@youmail.com
Allan Sahl Pedersen, oebtu@oebtu.dk Sakshøj 11 4800 Nykøbing F
Kjeld Raben Afgået ved døden
Kirsten Waneck, f. Reisby kirsten@waneck.dk
Jørn Waneck, jw@waneck.dk
Studenter – Y-klassen
Jørgen Ahlgren, j.ahlgren@mail.dk
Allan Andersen, allana@post.tele.dk
Bodil Andreasen, bodil.kirsten@gmail.com
Bjarne Anthonsen, anthonsen.cb@privat.dk
Lasse Appelquist, lasseappelquist@turbopost.dk
Paul Bartels, paubar@rm.dk
Helle Bjarnø, bjarnoe@apoteket.dk
Hans Borglykke, hans@borglykke.com
Karen Ellitsgaard Holubovsky, karenelho@gmail.com
Jørn Erik Larsen, jelr@webspeed.dk
Jens Anton Filtenborg, bjafiltenborg@yahoo.com
Marianne Friis, marianne.friis@outlook.com
Mogens Aarsleff Hansen, maah@mail.tele.dk
Paul Hvidberg-Knudsen, pthvidberg@mail.dk
Mogens Lerbech Jensen, mogensLJ@roskilde.dk
Bjørn Dresler Jørgensen, bjorn.jorgensen@mail.dk
Jan Kondrup, jan.k.kondrup@aab-net.dk
Anne Frank Lindhardt, anne.lindhardt@regionh.dk
Merete Rasmussen, mereterasmussen@besked.com
Ole Hvidesten Rasmussen, ole@hvidesten.net
Bodil Skotte, bodilkris@gmail.com
Studenter – Z-klassen
Poul Abrahamsen, poul@bechabrahamsen.dk
Bjarne Stig Andersen, Kongebrovej 10, 4320 Lejre
Stig Andersson, Strandboulevarden 29, 1, 2100 København Ø
Søren Beck, sbeck@pc.my
Birthe Marie Bjergager, Gammelmosevej 297 A, 2880 Bagsværd
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Birgitte Boeskov, Smørum Parkvej 2, 2765 Smørum
Ole Buur, afgået ved døden
Per Aaes Christoffersen
Ingolf Hallander, ingolfhallander@gmail.com
Lars Heerfordt, lars@heerfordt.net
Eva Merete Jørgensen
Ove Toft Jørgensen
Jens Michaelsen, jemi@email.com
Bjarne Christian Nielsen, Egegårdsvej 2, 6541 Bevtoft
Søren Nielse, Dronning Sofiesvej 89, 4000 Roskilde
Jørgen Bøje, Knud d. Storesvej 8, 3600 Frederikssund
Erling Møller Pedersen, Kaningården, Furesøvej 161, 2830 Virum
Knud Thyge Norup Pedersen
Niels Klingby Pedersen
Else-Marie Junge Platz, Granvænget 3, 7850 Stoholm J.
Jette Sandel, js@jettesandel.dk
Karen Sørensen
Lene Koch, f. Sørensen, lene@koch-mail.com
Realister
Vibeke Ahrensberg, vibekeahrensberg@yahoo.dk
Elisabeth Nielsen, f. Berner, elskebethberner@gmail.com
Ida C. Mikkelsen, f. Budde, ida.mikkelsen@hotmail.dk
Ole Bøggild, ole@boggild.org
Kirsten A. Vestergaard, f. Christensen, kirvestergaard@gmail.com
Ulla Riis Christiansen, ullariisc@gmail.com
Niels Christoffersen, Rorupvej 9, 4320 Lejre
Vivian Persson, f. van Deurs, Valløvej 41, 2700 Brønshøj
Jane Overgaard, f. Hansen, Varbjergvej 7, 6100 Haderslev
Johannes Hatorp, Niels Ebbesensvej 26, 3., 1911 Frederiksberg C
Lars Erik Josephsen Granbo, Kik 66195, Värmlands Nysäter, Sverige
Ulla Larsen, f. Vinther Kristensen ularsen@post10.tele.dk
Jytte Lægdsgaard
Svend Evan Nielsen, afgået ved døden
Lene Pearson, f. Malskær Olsen, Abbetvedvej 3, Gevninge, 4000 Roskilde
Steen Peiding, Munkebakken 8, 4400 Kalundborg
Ingrid Lynnerup, f. Poulsen, Duebrødrevej 34, 4000 Roskilde
Per Søgaard, kontakt@persoegaard.dk
Inge Brix Vestergaard, Sættedammen 18, 3400 Hillerød
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40-års jubilarer (årgang 1974)
Studenter – A-klassen
Bente Hansen, f. Christiansen, bentechrista@gmail.com
Bente Fjelstrup, b.fjelstrup@mail.dk
Vibeke Djurhuus Jensen, afgået ved døden
Jens Grøn Johnsen, afgået ved døden
Inge Kobberø, inge.kobberoe@gmail.com
Marianne Larsen Schöb, schoeb-larsen@sunrise.ch
Merete Lund Madsen, meretelundmadsen@ofir.dk
Susanne Birkedal Nielsen, Rytterbakken 24, 4000 Roskilde
Jette Reese Næsborg, jette_rn@get2net.dk
Birgit Orluf, bior@ucl.dk
Bente Borg Christensen, benteborg@mail.dk
Hanne Tofte Jespersen, mail@musicforthemysteries.org
Erik Foldager, erik.foldager@ka-net.dk
Henning Gøtz (Jensen), goetz@privat.dk
Dorte Jeppesen, dorte.jeppesen@regionh.dk
Lars Ingvor Larsen, Daltoftevej 63, 2860 Søborg
Ane Skovgaard Olsen, anesk@live.dk
Lisbet Østensgaard, mindtalk@mindtalk.dk
Ove Hansen, Kronou 13, P.O. Box 77-193, GR-17510 Paleo Faliro, Athen
Hanne M. Rasmussen, f. Sørensen, hannemr@roskilde.dk
Bodil Ørberg, denmagiskebro@gmail.com
Studenter – B-klassen
Anja Richter, f. Christensen, a.richter@hotmail.dk
Susanne Kjærgaard, Hulvejen 25, 2680 Solrød Strand
Helen Bøggild Thorboe, f. Lyngbye, thorboe@post.tele.dk
Susanne Rahbek Lund, f. Pedersen, Stenager 155, 2600 Glostrup
Michael Erik Jungfalk, mju@ucsj.dk
Helle Ascanius Jørgensen, f. Christensen, helleasc@gmail.com
Carl Torben Dall, dalldall@live.dk
Ida Birgitte Espersen, ida.e@mail.tele.dk
Michael Køneke, Smallegade 56, 4.th., 2000 Frederiksberg
Claus Nielsen, afgået ved døden
Jonna Rysager, f. Nielsen, jonnarysager1@skolekom.dk
Lisbeth Næblerød, lisbethnaebleroed@mail.dk
Allan Ohms, ao@forumadvokater.dk
Anni Storrs, f. Pedersen, annistorrs@hotmail.com
Lars Bille Poulsen, larsbillepoulsen@gmail.com
Annelise Voss Romme, edbar@ft.dk
Mikael Sjøberg, michaelsjoeberg@oestrelandsret.dk
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Aage Martin Skovrind, aage@skovrind.dk
Grethe Marianne Garonfolo, f. Rundqvist, grethe_garonfolo@yahoo.com
Studenter – C-klassen
Pia Christiansen, christiansen1002@yahoo.dk
Karen Sofie Margrethe Kristensen,
Pia Vilandt, f. Løwenstein, Byager Vænge 146, 3460 Birkerød
Alice Klarskov (Mortensen), Elkærparken 184, 4400 Kalundborg
Anne Dorte Klyver, f. Nielsen, nekl@ka-net.dk
Birgitte Nielsen, birgitte.nielsen@ft.dk
Anne-Marie Helle Pedersen, ahellep@gmail.com
Inge Margrethe Påske, Bispebjerg Bakke 26 B, 2.th., 2400 København NV
Helle Foder, f. Rossen, helle.foder@icloud.com
Sonja Helle Ruth Schnack Krog, f. Jensen, sonja.s.krog@gmail.com
Lene Margrethe Leinum Hansen, lene@leinumhansen.dk
Inge Schleicher Jacobsen, inge@schleicher.dk
Lene Damgaard-Sørensen, lenedam@gmail.com
Steen Erik Johansen, afgået ved døden
Anne Grethe Olsen, Gothersgade 43, 3.th., 1123 København K
Sanne Christine Olsen, sanne@olsen.dk
Charlotte Staalsen, f. Dilling-Hansen, cs@fondenpro.dk
Marianne Hasseriis, marianne.hasseris@regionh.dk
Birgitte Gymoese Ovesen, birgitteovesen@gymoese.com
Finn Sode-Mogensen, Hejrevej 32, 4000 Roskilde
Annemarie Friis, f. Svander, Annemarie_friis@hotmail.com
Kirsten Frøslev Larsen, Nystedvej 28, 2500 Valby
Studenter – U-klassen
Svend-Erik Beier, svendeb@live.dk
Jens-Peter Bech Christensen, jc@kg.dk
Pawel Finkielman, pawel@finkielman.dk
Lars Lysdal Jensen, abrlij@almbrand.dk
Brynjolfur Vestergaard, bv@vestergaardcompany.com
Michael Arthur Wodka, michael@wodka.dk
Joan Normand Helles, f. Skriver, get2joan@hotmail.com
Henrik Christian Slipsager, hslipsager@abm.com
Anne Birte Borch Dall, f. Jensen, anne.birte@borch.in
Birte Helbæk, f. Carlsen, birtehelbaek@webspeed.dk
Jesper Skjødt Christiansen, jec@lite.dk
Vibeke Plambeck (Lassen), vip@di.dk
Henrik Bo Pedersen, Fælledvej 34 E, 1.tv., 4000 Roskilde
Henning Dieckmann, Røglevangen 20, 4000 Roskilde
Paul-Erik Thermann Hansen, gitteogpylle@gmail.com
Ulla Pilgaard Larsen, f. Jacobsen, Førslevvej 12, 4700 Næstved
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Per Gadegaard Møller, pergmoeller@stofanet.dk
Poul Richardt Jensen, poul.r@mail.dk
Janne Kjær Nielsen, f. Rasmussen, janneknielsen@dadlnet.dk
(Jørgen) Alex Schultz Morthorst, elseogalex@morthorst.net
Aksel Grønne Nordestgaard, a.nordy@comcast.net
Ulla Sivertsen, afgået ved døden
Janusz Franciszek Starzycki, afgået ved døden
Jørgen Villumsen, jorgen.villumsen@gmail.com
Studenter – X-klassen
Palle Bindslev, palle@biltris.dk
Henrik Bo Bjørn, hb@hbjorn.dk
Flemming Druedahl,
Preben Folkjær, Kirchener Strasse 40, D-81929 München
Iver Drabæk (Nielsen), iver@drabaek.com
Poul Henning Pedersen, afgået ved døden
Jan Quitzau Rasmussen, kontakt@vug.dk majaras@mail.dk
Lars Rasmussen
Lisbeth Merete Rasmussen, Blågårdsstræde 8G, 1.th., 4000 Roskilde
Niels Palle Schmidt, palle.schmidt@mail.dk
Astrid Haack Monberg, astrid@haackmonberg.eu
Anders Bruun-Schmidt, abs@daniacapital.dk
Lone Hansen, Stenlandsvej 50, Vindinge, 4000 Roskilde
Merete Praefke Storm, f. Hansen, Lillevangsvej 19A, 4000 Roskilde
Ida Pernille Johannessen, idajohannessen@gmail.com
Karen Jarman Jørgensen, karen@costandbenefit.com
Hanne Larsen, henninghanne@gmail.com
Birgit Elsebeth Møller Pedersen, birgitempedersen@gmail.com
Jens Kjær Nielsen, jens_nielsen@kroppedal.dk
Bente Østergaard Pedersen, f. Sørensen, bentepoll@gmail.com
Palle Grønnegaard, PaG@flsmidth.com
Jens Holger Ingvorsen, wellfair@wellfair.dk
Jane Fjor Nielsen, afgået ved døden
Steen Burup Petersen, listeen@live.dk
Studenter – Y-klassen
Lars Skjold Frederiksen, lsfre@mail.dk
John Preben Jensen, Munkholmvej 19, 4900 Nakskov
Aksel Vind Jørgensen, Øverødvej 90B, Øverød, 2840 Holte
Inger Hald Nielsen, f. Kristensen, inger.hald@nielsen.mail.dk
Niels Peter Hauge Madsen, Strandgårdsvej 25, 4000 Roskilde
Bo Carsten Krogholm Nielsen, Herslev Bygade 13, 4000 Roskilde
Helge Højgaard Nielsen, helge.h.nielsen@gmail.com
Henrik Olsen, henrik-olsen@mail.tele.dk
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Poul Erik Pedersen, pep@greennet.gl
Erik Witthøfft Rasmussen, ewr@rasdig.com
Simon Halfdan Gjedde, simon_gjedde@hotmail.com
Axel Lundholm Saxe, Gå-ut-senteret, N-2090 Hurdal
Wieslaw Tadeusz Starzycki, wieslaw@dadlnet.dk
Carsten Trads, 8782 Ridge Pond Drive, Victoria, Min. 55386, USA
Niels Bjarne Andersen, niels.andersen@dlgtele.dk
Mikael Hirsch, 1 Sheaffe Street, Holder, ACT 2611 Australien
Dorte Færregaard Jensen, dorteje@htk.dk
Søren Larsen, Dorphs Allé 14, 2630 Taastrup
Søren Mollerup, sm@sbmollerup.dk
Studenter – Z-klassen
Niels Carsten Bluhme, niels.carsten.bluhme@albertslund.dk
Torben Dahl-Nielsen, torben@dahl-nielsen.dk
Niels-Ole Juul Frederiksen Mandøvej 5, 4060 Kirke Såby,
Ejnar Gyldenkerne, ejnargyldenkerne@gmail.com
Birgitte Henriksen, b.henriksen@post.tele.dk
Mogens Høgh Jensen, mhjensen@nbi.dk
Peder Nygaard Knudsen, pkn2620@mail.dk
Claus Sidney Kybe, c.kybe@mail.tdcadsl.dk
Henrik Pedersen, henrik@sdu.dk
Michael von der Recke, michael@finddigselv.dk, info@livingintime.dk
Jan Ravnmark, ravnmark@gmail.com
Claus Christian Skogstad, ccs@vla.dk
Claus Strubberg, claus.strubberg@nordea.com
Klaus Bumbech Wunsch, kw@kwplan.dk
Jens Kirk Andersen, jkia@food.dtu.dk
Steen Buntzen, buntzen@ki.au.dk
Chris Eric Claudi-Magnussen, ccm@teknologisk.dk
Finn Hansen, afgået ved døden
Fred Hersbøll, fhersboell@gmail.com
Jens Agerlin Olsen, mojbol@post.tele.dk
Michael Petersen, mp@zoo.dk
Stig Kring (Hansen), Nordre Frihavnsgade 55, 4.tv., 2100 København Ø
HF– P-klassen
Inger Agnete Ajbro, f. Andersen, inger.ajbro@gmail.com
Ulla Boholdt-Petersen, sfpubp@gmail.com
Henrik Steen Christensen, hsc@munksoegaard.dk
Claus Michael Drastrup, claus.drastrup@mail.dk
Ellen Engedal, ellen.engedal@holstebro.dk
Bodil Juul, f. Frandsen, Skovager 27, Gevninge, 4000 Roskilde (?)
Peter Nøhr Hansen, menes afgået ved døden
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Søren Ring Hansen, srh@oes.dk
Torben Lynge Hansen, torbenlynge@mail.dk
Lars Stavnsbjerg Henriksen, blanchfield@adr.dk
Karsten Jacobsen, kj@retailconsult.dk
Lis Sine Johnsen, afgået ved døden
Kirsten Mbinda, f. Jørgensen, kirstenmbinda@yahoo.dk
Trine Jørgensen, trine.joergensen@youmail.dk
Arne Larsen, arne-larsen@privat.dk
Niels Mønster, nilismoenster@gmail.com
Ulla Lorentzen, f. Pedersen, ulla.lorentzen@gmail.com
Pia Rahbek Poulsen, pia_r_poulsen@yahoo.dk
Lea Linde (Sørensen), linde@netbruger.dk
Lene Thomsen, afgået ved døden
HF– Q-klassen
Hanne Boll, Sædemarksvej 22, 2605 Brøndby
Karsten Frederiksen, kafr@youmail.dk
Carl Peter Hansen, carl.p.hansen@siemens.com
Karen Lindegaard Hansen, paradisledet5@gmail.com
Marian Tangaa Hansen, van-hansen@live.dk
Poul Eske Winther Klok, poul.klok@coop.dk
Johnna Margrethe Jensen, f. Kristensen, ebbeskov@jensen.mail.dk
Bente Jensen, f. Larsen, Søparken 21, Svogerslev, 4000 Roskilde
Birthe Hartvig Hansen, f. Larsen, birthehartvigh@gmail.com
Gert Michael Larsen, Fælledvej 15, 1.th., 4000 Roskilde
Børge Mikael Magnusson, Stationsvej 4, st., 2640 Hedehusene
Annette Christiansen, f. Pedersen, Sivænget 4, Snoldelev, 4621 Gadstrup
Susanne Kehlet Persson, Carl bernhards Vej 13, 3.tv., 1817 Frederiksberg C
Birgit Helen Rasmussen, birgit@nqrd.dk, birgit-rasmussen@mail.dk
Lisbet Schlichting, l.schlichting@mail.dk
Bentia Inger-Marie Strikert, bentia@live.dk
Katie Alice Sørensen, kats@zbc.dk
Niels Thingaard Sørensen, nithi@post12.tele.dk
Henning Helge Rasmussen Taber, stubbendesign@post.tele.dk
Karen Laurette Bjørnstrup Sandsgaard, Tinghøjvej 42, 2.-3, 2860 Søborg
HF– R-klassen
Lis Algran, lis.algran@jubii.dk
Jan Ovedal (Andersen), jano@dlf.org
Mai Brith Jappa Stolt, f. Andersen, maibrith.stolt@gmail.com
Kim Henrik Kristian Bluhme, Tuse Næs Vej 13, 4300 Holbæk
Claus Hjorth Christensen, Søndervej 4, Gundsømagle, 4000 Roskilde
Rita Christiansen, afgået ved døden
Obert Bendt Frederiksen, Pileborggade 9 B, 4100 Ringsted
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Niels Gyldenkærne, mail@jegogdu.dk
Søren Theil Jensen, stj@systematics.dk
Torben Peetz (Jensen), Gartnervang 16, 2.tv., 4000 Roskilde
Bodil Iversen, f. Jensen, Benløseparken 3, 2.tv., 4100 Ringsted
Torben Johannesen, anto@digtele.dk
Kirsten Andersen, f. Larsen, Abelsvej 42, 4100 Ringsted
Torben John Larsen, Østerstræde 9, 4300 Holbæk
Vagn Krogh Larsen, Møllevejen 3, Hastrup, 4621 Gadstrup
Søren Myndahl, Rønnedevej 24, 4100 Ringsted
Birgitte Rylle Pihl Møller, f. Olsen, Lammestrupvej 48 B, 4140 Borup
Hans Christer Gabriel Rasmussen, christer.dk.rasmussen@gmail.com
Niels-Jørgen Sager, Kæragervej 6, 4690 Haslev
Peter Wittenburg Stouenburg, Elmevej 6, 4690 Vipperød
Agnete Olsen, f. Thomsen, Myntoften 10, 2820 Gentofte
Kenneth Vinther, Rørmosen 63, st.mf., 4000 Roskilde

25 års jubilarer (årgang 1989)
Studenter – A-klassen
Camilla Ek, camilla.ek.dk@gmail.com
Charlotte Fausing Kieler, charlottekieler@yahoo.dk
Charlotte Gade, cg@uniset.com
Helle Petersen, Melvang 2B, 6520 Toftlund
Irene Bille Walsøe (f. Nielsen), irene@walsoe.dk
Jeanette Sonne Bang Sørensen, Haugstedgade 4, 3.th., 5000 Odense
Kirsten Parsgaard Oxenbøll (f. Larsen), oxen4@jubii.dk
Lene Hasmark Andersen, Eget Bo 33C, st.mf., 4000 Roskilde
Marianne Phillipson (f. Mikkelsen), mariannephillipson@gmail.com
Mette Nordahl Svendsen, mesv@sund.ku.dk
Mette Schou Petersen, mettsp@gmail.com
Mette Skaaning, metteskaaning@gmail.com
Mikkel Scriver Mikkelsen, mikkel.mikkelsen@kriminalvarden.se
Morten Smed, smed3121@gmail.com
Poul Adam Poulsen
Tina Pernille Jeppesen (f.Jørgensen), Bygmarken 55, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby
Tinna Storgaard Nielsen, tinna.s.nielsen@mail.tele.dk
Torben Eskild Marcussen, torbenmarcussen@live.dk
Trine Twile Bertelsen, hojerslevconsulting@gmail.com
Ulla Kirstein
Verena Langvad (f. Kofod), vjlangvad@mail.dk
Wendy Mobeck, Bygmarken 86, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby

50

R O A R S K I LDE
Studenter – B-klassen
Camilla Flagrup Wolffgang Munch (f. Johansen), camu@km.dk
Christina Bjærgager Linder-Madsen (f. Hansen), Askepot69@gmail.com
Christina Høien, chrhoien@gmail.com
(Eva) Maria Schouboe Sloth (f. Johannessen), mariasjo@yahoo.com
Heidi Anette Dalsgaard (f.Petersen), gammelsoegaard@gmail.com
Helga Dahl, helga-dahl@hotmail.com
Isabel Duckett, isabelduckett@gmail.com
Jan Daniel Toumbas, da9@sprit.dk
Janne Aukdal, aaboe.aukdal@gmail.com
Janne Colding (f. Møgelhøj), mogelhojcolding@gmail.com
Joan Pia Hansen, andresen@dlgtele.dk
(Karin) Birgitte Spander Thielsen Fabiansen, bianfabthi@gmail.com
Ken Bloch-Frederiksen, Solbakken 1, 4300 Holbæk
Kim Steen Bekke (f. Jensen), kbekke@hotmail.com
Malene Dilling-Hansen
Pernille Steiwer Gregory, 126, Executive Circle, Staffort VA, 22554, USA
Pernille Tolderlund (f.Waldtløv Halskov Jensen), pernille@tolderlund.nu
Sanne Pia Henriksen, sanne@ohmarine.com
Stine Nissen, sni@nissenco.dk
Søren Misbach Thinghuus, sthinghuus@hotmail.com
Vivian Bille Rasmussen, vivianbille@gmail.com
Studenter – C-klassen
Anja Jeanette Have Tye (f. Thomsen), anjatye@hotmail.com
Anne Charlotte Valentin (f. Jensen), ønsker ikke kontakt
Birthe Skovgård Møller (f. Jørgensen, birthe0107@gmail.com
Bo Jacob Madsen, Dörrödsvägen 2, SE-24761 Veberöd
Charlotte Rugaard Nielsen, Møllegade 8A, 1.tv., 2200 København N
Christina Ellinor Thulin, christina.thulin@gmail.com
Christina Højrup Knudsen, chrisknu@outlook.com
Christina Rysgaard Jørgensen
Felicia Dominique Hoyda, feja@live.dk
Gitte (Storgaard) Buch Gotfredsen, Skovlyst 5, 4000 Roskilde
Heidi Vejlby Schjoldager (f. Christensen), heidi.schjoldager@hotmail.com
Isabella Thomsen
Kjartan Erik Barslev-Larsen, Dyssegårdsvej 8, 4621 Gadstrup
Lisbeth Nomura (f. Jensen), lisbeth.nomura@yahoo.dk
Lulu Karin Ann-Mari Jensen
Martin Søgaard Stidsen
Naja Helle Gissum
Pia Bjørn Klarskov Hansen (f. Jørgensen)
Pia Søby Kristensen
Trine Merete Grundsted, trinegrund@gmail.com
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Ture Malthe Møller, birthe0107@gmail.com
Ulla Fokdal, ullafokdal@gmail.com
Studenter – U-klassen
Allan Bruhn Andersen, allan.bruhn@hotmail.com
Channette Iben Sofia Andersen, cisa1970@hotmail.com
Dorte Louise Lassen, dortelassen@live.dk
Gine Brøndum Hansen (f. Jensen), ginedanvip.cybercity.dk
Glen Spangenberg Rasmussen, glenspangenberg@gmail.com
Henrik Dohlmann, henrik@dohlmann.dk
Henrik Nielsen
Jeanette Feldthusen, jeanette.feldthusen@gmail.com
Jens Gammelmark, jens.gammelmark@hotmail.com
Jesper Thor Olsen, olsen@doske.dk
Katja Arnoldi Hjejltoft f. Pedersen, misjo@mail123.dk
Katja Stausø Wigh f. Nielsen, kwigh@yahoo.co.uk
Kia Egetoft f. Christiansen, kiaegetoft@hotmail.com
Lars Løvgreen (Christiansen), lars@lovgreen.dk
Lonni Pia Tyrrell f. Sørensen, lonnityrrell@yahoo.dk
Martin Forsberg Schultz Petersen, schultz@manocrew.dk
Peter Lindstrøm, peter.lindstrom@philscan.com
Philip Bagger, pb@rapidis.com
Randi Skov Pedersen, randi@slagelsecamping.dk
Robert Mortensen, robert@enmo.dk
Steen Dalsgård Jespersen, sjespersen@youmail.dk
Thorleif Væring Willassen (Larsen), thorleif.v.willassen@gmail.com
Studenter – W-klassen
Anette Kühlmann Smith, goransmith64@hotmail.com
Caspar Phillipson, casparphillipson@gmail.com
Christian Ahn Albertsen, cahn.alberg@gmail.com
Claus Monty Sørensen, Møllevej 9, 4320 Lejre
Jane Sørensen
Jeanette Hulgaard
Jesper Andersen, jesper_andersen@colpal.com
Lars Brejner Dissing, larsdissing@hotmail.com
Lasse Svanteson Hansen, lasse@lari.dk
Lise Lotte Rolin Saunders f. Larsen, 12 Little Roke Road, Kenley, London CR8 5NE, UK
Niels Ulrik Vangslev, vangslev@ofir.dk
Nina Dahl Kjersgaard f. Larsen, nina.kjersgaard@gmail.com
Rene Louis Tresbien Gundmann, rene.gundmann@hotmail.com
Sisse Brüel, sis@niras.dk
Thomas Meyer Jakobsen
Torben Mølgaard Hededal (Nielsen), hededal@yahoo.dk

52

R O A R S K I LDE
Studenter – X-klassen
Anders Bo
Anette Gjørtsvang Ohmeyer, aohmeyer@gmail.com
Anita Dybbro, Mosevej 7, 4330 Hvalsø
Christian Steenfeldt Boese, chr.boese@get2net.dk
Claus Aastrand, aastrand@privat.dk
Dan Andersen, da@aq-aps.dk
Ditte Høg
Dorthe Andersen
Heidi Bertelsen
Henrik Grand Petersen, hgpprivat@gmail.com
Henrik Holm Jørgensen, Valhøjs Allé 90, 1, - 6, 2610 Rødovre
Henrik Olsen, hno@posttele.dk
Ivan Andersen, ivan.andersen@rockwool.com
Jens Nørgaard, jensN@privat.dk
Lars Ørskov Jensen, lars_oerskov@hotmail.com
Lizette Bruun, ufette@hotmail.com
Malene Schack, maleneschack@gmail.com
Margit Susanne Reyhe, Låddenhøj 111, 4000 Roskilde
Michael Mogens Zittlau, mzittlau@hotmail.com
Peter Stern, Klavs Nebs Vej 9, 2830 Virum
Rasmus Dyhr Frederiksen, rasmusdf@gmail.com
Simon Bondeskov Nielsen, simon@bondeskov.dk
Tom Kamstrup Laugesen, tom.laugesen@gmail.com
Studenter – Y-klassen
Anne Mette Bjørn, annemettebjoern@icloud.com
Henriette Svarre f. Aagaard Jørgense, henriette.svarre@gmail.com)
Jeanette Johnsen, jj@hyrdehund.dk
(Jens) Martin Pihl, mp@plus-plus.dk
Karsten Hoppe, karsten.hoppe@gmail.com
Lars Peter Westrup Gleie, bopsdk@yahoo.com
Lise-Lotte Roed Rasmussen, Lærkevænget 6, Åvang, 4320 Lejre
Lotte Wulff Andersen, lottedk2001@yahoo.dk
Mads Gylden Houmann, mads.houmann@outlook.com
Mads Sebastian Rasmussen, Vespervej 28, 2900 Hellerup
Martin Halse, martin@halse.biz
Peter Koch, pk@topptrykluft.dk
Pia Rønnov Mortensen, prm@sund.ku.dk
Susanne Holm Faarbæk f. Nielsen, susanne.faarbaek@hotmail.dk
Torsten Mikkel Sløk, torsten.slok@db.com
Uffe Holst Christiansen, Møllegade 21, 7860 Spøttrup
Uffe Nielsen, Kopagnistræde 17, 2, 1208 København K
Vibeke Andersen f. Ringsmose, lundholm@andersen.mail.dk
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Studenter – Z-klassen
Anders Lassen, afgået ved døden
Anne Berthelsen Carlsen, carlsen.anne@
Anne-Rikke Kehlet Larsen
Christian Telling Petersen
Jacob Weller Madsen
Jason Anthony Hammer Sørensen
Jette Hansen
Kenneth Wandall
Lars Henrik Petersen
Lone Dam
Lone Larsen
Mette Topp Bøge Andersen, mta@aarsleff.com
Michael Hestbæk, stineogmichael@gmail.com
Morten Bøgely Hansen, boegely@hotmail.com
Nicolai Gravers Nielsen, ngravers@gmail.com
Peter Jørgen Sievers Christens, peter@christens.dk
Rikke Blaaberg Jensen, rikkeblaa@hotmail.com
Stine Maria Hestbæk f. Jensen, stineogmichael@gmail.com
Thomas Sunn Pedersen, thomas@sunnpedersen.com
Studenter – Ø-klassen
Anne-Sofie Colten f. Hansen, as_colten@hotmail.com
Charlotte Parker f. Kock, cpa@norientpool.com
Eva Brandt Larsen, evapl@hotmail.com
Flemming Servais f. Jakobsen
Gunnar Tvilling Jensen, gtvilling@gmail.com
Henrik Nykjær f. Petersen, henrik@nykjaer.eu
Henrik Kjeldtoft Frederiksen, henrik.k.frederiksen@gmail.com
Jacob Porse Mortensen, jacob@ua.dk
Jon Kold, jonkold@fibermail.dk
Jesper Sørensen, jslawdk@hotmail.com
Khanh Bao Nguyen-Cong, kbn@timemsystem.com
Kim Sørensen, kim.roskilde@gmail.com
Lars Gjøg Petersen, lgp@molbak.dk
Luise Nørgaard-Andersen, vandvaerksvej@yahoo.dk
Marten Riemann Fuglsang, marten.riemann@mail.dk
Rie Seidenfaden, mail@rieseidenfaden.dk
Susie Degnebolig, Bogensevej 41, 4700 Næstved
Thomas Knudsen, bygtak@hotmail.com
Uyen Løftgaard
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Bestyrelsen
Roskildensersamfundets bestyrelse 14/15x
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

