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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.

Vi i Roskildenser-Samfundets bestyrelse
vil gerne give udtryk for, hvor glade vi er
for jeres årlige kontingenter.
De penge, der kommer ind, gør det muligt
for os hvert efterår at starte den nødvendige adressesøgning af jubilarer via
telefon, mail, facebook 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.

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.

Foreningens vigtigste formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem gamle elever udgået fra
Roskilde Katetdralskole, og dertil er det
nødvendigt med 2 parter – jer og os.
Lise Svenstrup
formand

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

Tilmelding til års- og jubilarfesten skal være os i
hænde senest onsdag den 27. maj 2015 via Billetto
(se link på www.roskildensersamfundet.dk/
AArs-og-jubilarfest.11.0.html).

www.roskildensersamfundet.dk
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Årskontingent for 2015 er uændret kr. 150,-, som vi gerne
ser indbetalt inden udgangen af juni måned 2015
gennem Nordea, reg.nr. 2280 kontonr. 2551552465
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Generalforsamling 2015

Formandens beretning

Lørdag den 13. juni 2015

Lise Svenstrups beretning ved
Roskildensersamfundets generalforsamling den 14. juni 2014

Generalforsamling og jubilarfest afholdes lørdag den 13. juni 2015
på Katedralskolen, Holbækvej 59, Roskilde.
Kl. 16.00

Kl. 17.00

GENERALFORSAMLING med følgende dagsorden:
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Studie- og uddannelsesafdelingen og Rejselegatet.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
JUBILARFEST med følgende dagsorden:
Velkomstdrink.
Festmiddag og kaffe.
Pris pr. kuvert kr. 400,-.

Efter middagen dans og lanciers. Aftal deltagelse med klassekammerater.
For de, der først kommer efter middagen, er entréen kr. 100,-.
Tilmelding af jubilarer til årsfesten skal ske senest onsdag den 27. maj 2015 via Billetto
(se link på www.roskildensersamfundet.dk/AArs-og-jubilarfest.11.0.html).
Med venlig hilsen og PÅ GENSYN
Bestyrelsen
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Siden 1916 har Roskildenser-Samfundets
formål ifølge vedtægterne været:

larfesten vil resultere i nye interesserede.
I gymnasiekredse er vi kendt for vores
store eftersøgning af gamle elever til den
årlige jubilarfest på skolen, og det skal vi
helst kunne fortsætte med.

at vedligeholde forbindelsen og
styrke sammenholdet mellem
gamle elever fra RKS

I januar besluttede vi, at jeg skulle
kontakte den lokale presse og spørge, om
de ville hjælpe os med at reklamere for
årets jubilarfest og vores arbejde med
at finde gamle elever. Jeg kontaktede
Roskilde Avis og talte med Hans Jørgen
Sivertsen, der efter en længere samtale
lovede at hjælpe. Der kom en god og
informativ artikel med billede af skolen i
avisen fredag den 28. marts.

at støtte og hjælpe gennem
studielån og legater
at fremme, hvad der
tjener til gavn for skolen
Foreningens største opgave er hvert år i
juni måned at afholde års- og jubilar-festen. Forbindelsen med de gamle elever fra
RKS sikrer bestyrelsen først og fremmest
gennem arbejdet med adresses-øgning
hvad angår de forskellige jubilarårgange.
Ved bestyrelsesmødet den 24. september
fordeltes årgangene mellem adressesøgerne, og Lisbet Guhle var atter i år
tovholder, så alle i løbet af efterår/vinter
kunne rapportere til hende, hvor langt de
var kommet i søgningen. Alle årgange kom
i hus i tide før trykningen af Roars Kilde,
og jeg skylder de flittige adressesøgere i og
udenfor bestyrelsen en stor og varm tak
for hjælpen.

Katja Wass skal have en stor tak for sit
arbejde med at indføre det nye arbejdsbesparende tilmeldings- og betalingssystem Billetto til festen samt for at have
introduceret vores kommende bestyrelsesmedlem Peter Meincke for bestyrelsen
og finde 25-års jubilarerne. Peter har
været med til vores bestyrelsesmøder i år
som gæst, men vi regner bestemt med,
at han bliver valgt ind her i dag, og han
har allerede udarbejdet og præsenteret
en medlemsdatabase for os, som vi kan få
stor nytte af i fremtiden.

Der sker hvert år en vis udskiftning af
adressesøgere, og det ser ud til, at vi får
et stort behov for 2 nye frivillige, da der
er 2 af de nuværende, der ikke ønsker at
fortsætte. Jeg håber meget, at vores opfordring i Roars Kilde og under selve jubi-

Jobbet som bartender var endnu engang
lagt i kompetente hænder hos Steffen
Løvkjær Petersen, og vores kasserer
Flemming Harry Jensen har med vanlig
dygtighed lavet vores regnskaber samt
foreslået en vedtægtsændring, der vil
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forenkle administrationen af vores midler.
Han har samarbejdet med Allan Ohms
om dette og vil her på mødet fremlægge
resultatet.

hjælp, når vi har behov for det, og tak til
skolen fordi vi af og til må tage noget af
deres arbejdstid. Især i maj, hvor vores
årsskrift Roars Kilde skal trykkes på
skolens printere, trækker vi store veksler
på skolens hjælpsomhed, hvilket vi også
takker Claus for.

I år har vi nedsat en komité til udarbejdelse af Roskildenser-Samfundets
100-års jubilæumsskrift. Lisbet Guhle er
tovholder og bindeled mellem bestyrelsen
og udvalget, der består af Per Hors, Axel
Hartmann og Lisbet. De har haft flere
møder og arbejder sig frem mod 2016,
hvor RS bliver 100 år.

Ligeledes siger vi ham tak, fordi vi endnu
engang har måttet holde jubilarfesten på
skolen. Vi tør ikke tænke på kuvertprisen,
hvis vi var nødt til at skulle ud i byen og
holde festen på en restaurant. Også tak
for den store interesse for og opbakning til
foreningen du viser i årets løb.

Steffen Schmitt Petersen og Allan Ohms
træder p.gr.a. for stort arbejdspres i deres
erhverv ud af bestyrelsen. Det tager vi til
efterretning, og takker jer for jeres tid i
bestyrelsen. Måske vender Steffen tilbage
om et par år, og Allan har lovet, at han vil
hjælpe os rent juridisk i fremtiden, hvis
behovet opstår.

I år er vores årsskrift ”Roars Kilde” med
Frederik som layout-mand og Lisbet som
rådgiver blevet 8 sider kortere, hvilket
medførte, at skolens printere bedre kunne
trykke bladet. Tak til Frederik for det store
arbejde. Indholdet veksler igen mellem
livet på RKS i gamle dage og i vore dage,
og en af vore rejselegatmodtagere har
sendt os sin spændende rejseberetning
med billeder fra Vietnam.

Vores spirende samarbejde med Nykøbing
Katedralskoles forening for gamle elever
Nykatsamfundet har vi p.gr.a. manglende
tid hos dem og hos os ikke fået udvidet i
år, ligesom rektor Claus Niller Nielsens
kontakt med Ribe Katedralskoles
rektor om et møde med Ribensersamfundet endnu ikke har kunnet lade sig gøre. Vi
har dog ikke opgivet et eventuelt samarbejde.

Midler fra Roskildenser-Samfundets
uddannelsesfond satte mig i stand til at
uddele 6 rejselegater ved dimittendfesten
til de udvalgte blandt ansøgerne fra 3.g,
som nu fik et tilskud, så de kunne rejse
ud og søge viden og få oplevelser, der er
relevante for den uddannelse, de vender
hjem for at begynde på. Tak til skolen,
som ved en fin pr-indsats blandt 3.g’erne
gjorde dem opmærksom på muligheden
for at søge vores rejselegater, der har det
formål at forstærke båndet mellem skolen
og RS.

I 2013 kom der 330 gamle elever til
jubilarfesten. Som sædvanlig havde Fahti
sørget for 1. og 2. g’ere til at dække borde
om fredagen og servere ved middagen
om lørdagen. Fahtis store arbejde med
at stable festen på benene skylder vi ham
stor tak for.
Vores tak skal ligeledes lyde til kontorpersonalet for deres altid beredvillige

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og skolen
for godt samarbejde i året, der er gået.

6

R O A R S K I LDE
Dimissionstale 2014

”Selv i ordbogen kommer arbejde før succes”
af Claus Niller
Kære studenter

Det vil føre alt for vidt at nævne alle de
aktiviteter, I har været involveret i, her på
RKS, men tillad mig bare at nævne nogle
få ting fra det sidste år.

Kort før sidste skoledag mødte jeg Sigrid
fra 3.p på gangen. Jeg kender Sigrid
tilbage fra 0 klasse på Absalon skole. Vi
slog lige en sludder af, og jeg udtrykte
undren over, at nu var endnu et år gået,
og det var utroligt at tænke på, at Sigrid
og alle I andre om et lille øjeblik blev
studenter. Sigrid sagde: ”Men Niller det
er jo det samme for dig hvert år”, hvortil
jeg svarede, ”nej Sigrid, det er aldrig det
samme. For der er tale om helt unikke
studenterårgange hvert år”.

I var med til at gennemføre vores mest
vellykkede orienteringsaften nogensinde i
januar. I var super engagerede, og Helena
og Nanna fra 3e’s film om RKS gav et flot
og reelt billede af skolen.
Vi har haft aktivitetsdage på Musicon og
her på RKS, I har deltaget i et hav af Hroar
fester, vi har haft dygtige elever, der har
deltaget i Akademiet for Talentfulde Unge
og sidst, men ikke mindst, har I fastholdt
vores høje niveau for elevstyrede ”musicals”.

Det er jer helt fantastiske unge mennesker, der med gejst og liv har præget
dagligdagen på Katten de sidste tre år, og
har gjort hver dag til en fornøjelse for alle
os, der arbejder her til daglig.

Et af citaterne fra årets musical, ”Dracula”,
lød: ”Hjertet vil altid være en bedre stifinder end hjernen nogensinde vil blive”.
Ordene er skrevet af instruktør og forfatter
Marie Haaning, 3f. Og det er jo rigtigt det
med at hjertet er den bedste stigfinder,
i hvert fald når det gælder om at finde
en kæreste. Det er i øvrigt noget jeg har
indtryk af, at rigtig mange af jer har haft
flere erfaringer med gennem de sidste tre
år. Er man i tvivl kan blot bladre igennem
årets udgave af Blå Bog.

Vi så her i indledningen billeder fra jeres
tid på RKS. Bl.a. de dejlige billeder fra
torsdag den 11. august 2011, hvor I for
første gang mødte op på RKS som nye
RKS’ere. Med forventningens glæde
lysende ud af jeres ansigter til den første
skoledag i gymnasiet. Til et helt nyt kapitel
i jeres liv.
Når jeg ser på jeres glade ansigter i dag, så
tror jeg, at I har fået indfriet jeres forventninger.

Og så vil jeg godt sende en særlig tak til
Frederik Sjøberg fra 3.d for tegneserien
om ”den fantastiske Nillermand”. Den
bliver svær at leve op til. Selvom I nu forlader os, så slipper vi jer ikke helt. Vi har
i år valgt at følge 16 elever fra 3.a, e, m, u,
w, y og z i jeres videre færd. Vi vil gennem

Det er utroligt at tænke på, at det allerede er tre år siden I startede. Tre år
med masser af faglige indsigt og sociale
arrangementer.

7

R O A R S K I LDE
interviews i de næste to år undersøge, hvor
godt vi har klædt jer på til udfordringerne,
der møder jer derude i ”det virkelige liv”.
Men gymnasielivet har også ind i mellem
dystre sider. Det oplevede vi søndag 24.
november 2013, hvor Sara Blumensaadt
fra 3.p omkom i en tragisk ulykke på
Borup station. Det er fortsat helt uforståeligt, at et livsglad ungt menneske,
netop på vej ud i livet, på tragisk vis blev
revet fra os. Vi vil for evigt mindes Sara
som en smuk og livsglad ung pige. Tillad
mig her at gentage: æret være Saras
minde.

Det er ekstremt spændende at se den
hastighed, med hvilken det kinesiske samfund udvikler sig i disse år. Ikke mindst
er det interessant at tale med de kinesiske
unge og sammenligne med jer unge fra
Katedralskolen. De kinesiske unge har i
bund og grund samme drømme som jer.
De drømmer om at finde en kæreste, få en
uddannelse, et godt arbejde, stifte familie
og komme ud og se verden.
Da vi i oktober 2013 sidst besøgte gymnasiet i Chang Zhou, fik vi lov til at undervise de unge kinesere. Jeg fortalte om
Danmark og om RKS, og efterfølgende var
der spørgsmål fra de kinesiske unge.

Kina
Jeg har indenfor de sidste par år besøgt
gymnasier i Kina og Indien, de to hastigst
voksende økonomier i verden. Begge
steder for at besøge skoler og virksomheder og for at tale med de unge. Det er
to lande med kulturer og traditioner er er
helt forskellige fra vores.

En af dem spurgte mig, om man på mit
gymnasium ”har lov til at have en kæreste
på skolen”. Det sagde jeg ja til og fortalte
fornøjet om min egen gymnasietid og
fordelene ved at have en kæreste i klassen,
der var rigtig god til matematik. Fuldstændig som jeg ville have gjort det her
hjemme på Katedralskolen.

Jeg har besøgt Kina 3 gange, hvor vi på
Roskilde Katedralskole har et venskabsgymnasium i byen Chang Zhou, en ”lille”
by med 5 mio. indbyggere, 3 timers kørsel
fra Shanghai.

Det skulle jeg ikke have gjort. Efterfølgende fik jeg signaler fra gymnasiets ledelse
om, at jeg aldrig måtte fortælle om personlige erfaringer, fordi det undergravede min
autoritet som rektor.
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Sådan en rektor behøver man heldigvis
ikke at være på Roskilde Katedralskole.
Det er en fornøjelse at slå en sludder af
med jer på gangene eller f.eks. få lov til at
køre med 3.i på vognturen i går. Se det var
aldrig gået i Kina.

fortælle mange historier om elever, der på
trods af hårde odds alligevel har bestået
eksamen.
Man bør selvfølgelig altid stræbe efter at
gøre det så godt som muligt. Men ikke alle
kan ligge i top rent karaktermæssigt. Det
siger sig selv, at alle ikke kan ligge over
gennemsnittet. Men man har en pligt til at
gøre det så godt som muligt.

Om præcis en uge kommer der en lille delegation fra Kina på besøg hos os. De har
været her før, men denne gang skal vi give
dem ”en på opleveren”. Så skal de med på
Roskilde Festival. Det bliver interessant at
se, hvordan de reagerer, når vi tager dem
med på besøg i en rigtig RKS lejr.

Og lad mig så slå fast med syvtommersøm:
En fuldført uddannelse er aldrig spildt.
Den der med at der er nogen der ikke
burde være her, den kender vi ikke på
Roskilde Katedralskole!

Når jeg i Kina fortæller, at al uddannelse i
Danmark er gratis, og at eleverne, når de
fylder 18 år, får løn for at gå i skole – det
hedder godt nok SU, men resultatet er jo
det samme - så kigger kineserne på mig,
som om jeg kommer fra en anden planet
– eller er fuld af løgn. I Kina er sådanne
muligheder fuldstændig utænkelige.
Derfor er jeg hver gang vendt hjem til
Danmark med følelsen af, at jeg lever i det
bedste land i verden. Et land hvor alle har
lige muligheder for uddannelse, hvor uddannelse er gratis og de unge endda bliver
betalt for at uddanne sig. Og hold op hvor
er vi privilegerede.

Af og til hører man ældre påstå, at
nutidens unge er dummere end de selv
var som unge. Jeg mener faktisk, at det
forholder sig lige omvendt. Det er min
påstand, at jeres generelle videns- og uddannelsesniveau er større end i hvert fald
min generations var.
Frem til 1972 var den politiske vurdering,
at 7 års skolegang var tilstrækkelig for
at begå sig i samfundet. I 1972 ændrede
Folketinget det til 9 år. Jeg synes, at man i
dag med god grund kan stille spørgsmålet:
Er vi der, hvor 12 års undervisningspligt er
nødvendigt, hvis vi skal sikre, at Danmark
fortsat er et velfærdssamfund, med en oplyst befolkning, der kan deltage og bidrage
i den demokratiske proces?

Lige muligheder
Jeg glæder mig over, at være en del af et
samfund med så mange muligheder, hvor
alle får chancen, og hvor man altid kan få
en ny chance.

For vi skal selvfølgelig satse på det højest
mulige uddannelsesniveau i Danmark. Det
skal vi, fordi det er vores mulighed for at
bevare velfærdssamfundet.

Jeg er selvfølgelig super stolt over, at vi
har elever der dimitterer med meget høje
gennemsnit. Men jeg er også stolt over
den elev, der dumpede i 2.g, gik 2.g om og
om et øjeblik får sit bevis for en bestået
studentereksamen. Og sådan kunne jeg
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Og et højt uddannelsesniveau er en nødvendighed, hvis vi også fremadrettet skal
kunne producere varer og tjenesteydelser
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andre vil betale for. Det er nemlig også
grundlaget for et velfærdssamfund.

dannelsessystemet. Nogle af jer går direkte
i gang med en uddannelse, andre tager et
år fri og arbejder, eller tager ud at rejse,
nogle går i gang og finder ud af, at det ikke
var den rigtige uddannelse for dem.

Folketinget har i bred enighed som mål, at
95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Og vi er
mange, der med glæde og med stor succes
dagligt kæmper for at realisere dette mål.

Miriam Hvidt, HR direktør i TDC har undersøgt samtlige 45 ledere i TDC. Kun 18%
var gået den lige vej og næsten hver anden
havde taget pauser undervejs og var længere om det end normeret. Alligevel - eller
måske netop derfor - var de nået til tops
i erhvervslivet. I følge Miriam Hvidt var
årsagerne til de ujævne uddannelsesforløb
lige så mange, som der var direktører. Og
som hun siger, så kan man sagtens blive
til noget, selvom man tager en afstikker
undervejs.
Mon ikke I vil få samme billede, hvis
I spørger rundt i jeres forældres vennekreds?

Jeg synes i al beskedenhed, at vi gør det
godt. Roskilde Katedralskole er landets mest søgte gymnasium med 607
primæransøgere. Det er vi selvfølgelig
glade for og stolte af. For vores uddannelsesniveau i Danmark kan, som sagt,
simpelthen ikke blive højt nok.

Konklusionen er, at hvis I ikke er klar til
at gå i gang med en uddannelse, så tag en
pause - men brug den til noget der giver
mening, f.eks. at tjene nogle penge du lægger til side til din videre uddannelse. Men
husk ikke at vente for længe, så jeres snit
bliver forringet.

Hvad så nu?
Der er mange der vil lægge pres på jer og
forsøge at overbevise jer om, at ”det er
bare om at komme i gang”. Det er jeg for
så vidt enig i.
Men det er stadig tilladt at være usikker
på sine valg. Husk, at hvis man ikke lige
ved, hvad man vil med sit liv, er det jo ikke
nødvendigvis, fordi man er doven eller
dum. Det kunne jo for eksempel være, at
man har brug for at tænke sig om.
Man kan sagtens få et godt liv og blive til
noget uden at tage den lige vej gennem ud-
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Hvis uddannelsen giver mulighed for
det så rejs ud undervejs i uddannelsen.
Verden bliver mindre og mindre, og udsyn
forøger mulighederne for at komme ind på
arbejdsmarkedet.
Det er en mere sikker vej til et arbejde og
en karriere end det at komme hurtigt i
gang.
I har rigtig mange valgmuligheder. Det
er vigtigt, at I husker, at det er jeres valg.
Det er jeres aktive valg og handlinger der
afgør, hvilken retning jeres liv skal tage.
”Nothing happens until something
moves!”
En af de store fælles oplevelser, vi havde
på RKS sidste år, var fællestimen med
Chris McDonald. Jeg var skeptisk på
forhånd. Jeg havde set Chris McDonald på
tv, og jeg synes, at han måske var lidt for
smart. Men sammen med de 1200 elever,
der deltog i fællestimen blev jeg blæst
omkuld – på den gode måde.

Når I starter på en uddannelse, så mærk
efter om I er landet det rigtige sted. Det
er vigtigt, at I går i gang med noget, I
brænder for, og hvor I kan se jer selv i et
videre arbejdsforløb.

Jeg har aldrig før set elever stå i kø
efter fællestimen for at blive fotograferet
sammen med oplægsholderen. Og Chris
McDonald holdt tålmodigt ud og talte
personligt med alle de mange elever, der
stillede sig i kø.
Chris McDonald sagde rigtig mange interessante ting. Bl.a. at I har brug for 9½
times søvn hver dag. Jeg tror så nok, at
der måske lige nu er nogen, der har noget
at indhente.

Det er selvfølgeligt vigtigt, at I gør det så
godt som muligt undervejs i uddannelsesforløbet. Men alle erfaringer viser, at jobs
primært kommer via relevante studiejobs
og af de netværk, man skaber sig undervejs.

Det jeg hæftede mig allermest ved under
Chris McDonalds foredrag var et citat af
videnskabsmanden Albert Einstein. Chris
McDonald citerede Einstein for at have
sagt: ”Nothing happens until something
moves!”
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Der sker ikke noget, før noget sættes i
gang. Det er handling, der gør forskellen.
Handling er den vigtigste enkeltfaktor, der
afgør, hvordan dit liv udvikler sig. Uden
handling er den viden, I har tilegnet jer i
gymnasiet og de ideer, der måtte udvikles
heraf, intet værd.
Opfinderen af Amazon.com Jeff Bezos er
garanteret ikke den eneste, der har haft
den idé at sælge bøger på nettet. Men det
var Jeff Bezos, der førte ideen ud i livet og
som stædigt holdt fast og udbyggede sin
kundedatabase i alle de år, hvor Amazon
gav underskud.

Tilsvarende kan jeg citere sangeren Paul
Simon, der engang udgav en meget succesfuld plade med titlen Graceland. Pladen er
baseret på rytmer optaget i Afrika. Konfronteret med kritikernes bemærkninger
om, at det kunne alle og enhver da have
gjort, sagde Paul Simon: ”Det er muligt,
men det var mig, der gjorde det”
Så gå nu ud og gør noget. Essensen i livet
er handling. Det er godt at drømme. Det
er super vigtigt, at I får gode ideer. Men
drømmene og ideerne er først for alvor
noget værd, når I fører dem ud i livet.
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Formanden Lise Svenstrup
tale til studenterne
Translokationen den 27. juni 2014

Bodil Skovgaard Nielsen, 3 B
Julie Nilsson Jessen, 3B
Amalie Roark, 3 X

Foreningen for alle tidligere elever, der er
dimitteret fra RKS, hedder RoskildenserSamfundet, og vores formålsparagraf er at
vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem gamle elever.

Tænk positivt - dagen i dag er en
gave
I februar i år besøgte jeg skoler og virksomheder i Indien. Her mødte jeg nogle
af de venligste mennesker, jeg har truffet i
mit liv. Men også en verden med ufatteligt
store sociale skel.

Det er ikke helt let at oversætte, men
meningen er:
I går er historie
I morgen er et mysterie
Dagen i dag er en gave

Trods disse store skel mødte vi overalt
den mest positive indstilling til livet, jeg
nogensinde har mødt.

Jeg ved det er vanskeligt altid at være
positiv. Mit eget lille trick er min lille bog
der ligger ved siden af seng. I den skriver
jeg hver aften tre positive ting der er sket i
løbet af dagen. Det tvinger mig til at tænke
positivt inden jeg ligger mig til at sove.
Det er normalt ikke vanskeligt, når man
er rektor på Roskilde Katedralskole. Når
der så en sjælden gang kommer en rigtig
dårlig dag, så kan man bladre tilbage og
læse om alt det gode, der er sket tidligere.
Det hjælper på humøret og det er som sagt
en rigtig god måde at slutte dagen på.

Den positive indstilling kan illustreres
gennem et lille digt, der hang på direktørens kontor.

Jeg håber, at I går positivt til tilværelsen,
at I vil leve i nuet og behandle hver dag
som en gave.

Den indiske direktør for den indiske afdeling af den danske virksomhed Grundfos
fortalte om virksomhedens naboer, at
naboen til den ene side var så ufattelig rig,
at han havde sit eget private jetfly, mens
naboen til den anden side var så fattig, at
han ikke vidste, hvordan han skulle skaffe
sin aftensmad.

Yesterday is history
Tomorrow is a mystery
Today is a gift
That’s why it’s called the present

Og husk så at ”selv i ordbogen kommer
arbejde før succes”.
Hjertelig tillykke med jeres eksamen!
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Katrine har meldt sig til et 2 ugers ”Summer Course” i Cambridge, som giver
hende mulighed for at opleve livet og undervisningen på et engelsk college. Da hun
søger om optagelse på biokemistudiet på
KU efter ferien, har hun valgt faget kemi
på sommerkurset. Hun håber på under sin
bacheloruddannelse at kunne tage ½ - 1
år til udlandet og studere. Desuden vil hun
gerne tage sin kandidatuddannelse på et
engelsk universitet – helst Cambridge,
og derfor vil hun gerne opleve en engelsk
campus og udvikle sine sprogkundskaber
indenfor kemi og biologi, hvor alle lærebøger er på engelsk.

For 2 uger siden holdt vi vores årlige jubilarfest her på skolen for 10 – 20 – 25 – 30
– 40 – 50 – 60 – 65 og 70-års jubilarer.
348 jubilarer mødte op til en festlig aften
med de gamle klassekammerater.
I dag er I de 370 nye studenter årgang
2014, men i morgen er I tidligere elever
på RKS efter mange års skolegang. Om
10 år vil vi gerne samle jer til jeres 10-års
jubilæum, så gør jer selv og os en tjeneste
og opret en facebook-gruppe i hver klasse,
så I til den tid er nemmere for os at finde.
Nu har I valget : Vil jeg i gang med at læse
i år, eller vil jeg ud og se verden og samle
point gennem relevant arbejde, som jeg
senere kan bruge i mit studie?
Vinder udrejselængslen, har vi i RS en
mulighed for at hjælpe nogen af jer på vej
takket være vore medlemmers kontingent
og gaver. Vi har oprettet nogle rejselegater, som I 3’gere har kunnet søge, og vi
har modtaget 15 gode ansøgninger. Af dem
har vi udvalgt 6, som jeg nævner navnet på
nu og beder jer kommer herop til mig:
Katrine Schultz-Knudsen, 3 X
Frederikke Hald Madsen, 3 B
Katrine Kongsgaard, 3 Y

Frederikke har læst spansk, engelsk og
samfundsfag i gymnasiet og har planer
om at søge ind på Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole for at blive journalist
efter et sabbatår. Et godt CV er vigtigt for
at blive optaget, en engageret ansøgning
plus en optagelsesprøve og en samtale
hører til kvote 2.
Frederikke har haft mange fritidsjobs og
lavet frivillig arbejde og regner med at få
et studierelevant job på en avis i slutningen af sabbatåret. Inden da vil hun 3
mdr. gennem ”Save a heart by committing
yours” til byen Cusco i Peru og arbejde
frivilligt på et børnehjem samt få undervisning i spansk. Hun vil lære samfunds-
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og familiekulturen at kende og bo hos en
peruviansk værtsfamilie. Turen er dyr, og
vores legat kan forhåbentlig hjælpe Frederikke lidt på vej.
Katrine søger vores legat som hjælp til
et år i Frankrig. Hendes mål er at blive
beklædningsdesigner, og derfor søger hun
ind på Kolding Designskole og håber på et
tilknyttet udvekslingsophold på en fransk
designskole. Derfor har hun læst fransk
i gymnasiet og vil gerne lære sproget
flydende ved at bo dernede. For at blive
optaget skal man bestå en hjemmeopgave,
en samtale og være mellem de 25 bedste
ansøgere.
Hun prøver at blive optaget allerede i
år og har bestået hjemmeopgaven men
regner med at sige nej tak, hvis hun
består, da hun gerne vil et år ud af uddannelsesinstitutioner og faste rammer.
I Frankrig vil hun arbejde og evt. tage et
kursus, så hun får nye vinkler på kunst
og design. En kunstskole i Marseilles
udbyder således et kursus, som forbereder
til optagelsesprøver. Katrine har siddet
i bestyrelsen i Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning i 3 g. Hun har uden
tvivl god brug for vores legat for at kunne
gennemføre sine planer.
Bodil har haft en sproglig retning med
engelsk og spansk samt samfundsfag på
højniveau men har også haft matematik
og naturgeografi som modvægt. Nu vil
hun gerne lære fransk og har fået kontakt til en familie, der har en fårefarm i
Sydvestfrankrig, hvor hun som logerende
vil hjælpe til på gården og lære sproget
i ½ år. Hun vil gerne udfordre sig selv
fysisk og personligt for at prøve en anden
hverdag, som hun også gjorde efter 9 kl.

ved et år i Brasilien som udvekslingsstudent. Sabbatåret skal hun bruge til at finde
ud af, hvordan hun vil bruge sine sprogkundskaber og vil gerne have mulighed
for at læse i udlandet - på lang sigt kan en
uddannelse til tolk eller diplomat friste.
Når Bodil har fået en masse oplevelser og
viden i Frankrig , vil hun vende tilbage til
studielivet med gå-på-mod og læselyst,
hvad enten det bliver på KU eller CBS.
Julie vil efter et års studierejse søge ind på
drømmeuddannelsen, som er den engelsksprogede professionsbachelor-uddannelse
Global Nutrition and Health på Metropol i
Kbh. Hun vil først 3 mdr. til New Zealand på EF sprogskole for at forbedre sit
engelsk. Derefter vil hun 3 mdr. til Fiji og
arbejde på et sundhedsprojekt for lokalbefolkningen gennem Projects Abroad og
hjælpe dem med at håndtere sygdomme
som følge af dårlig kost og usund livsstil.
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og forbedre sit spanske med 20 timer på
sprogskole om ugen.
Amalie har altid været fascineret af
inkaerne, som har tæt tilknytning til astronomien og håber på at få mulighed for
at studere en anderledes del af astronomiens historie end den, vi kender i Europa
og opleve nattehimlen set fra den sydlige
himmel. Hendes drøm er en dag at komme
til at se og måske selv anvende de kæmpestore teleskoper med spejle på op til 40
m i diameter i stedet for den 12-tommers
kikkert, hun har adgang til som medlem
af Brorfelde Observatoriums Vennekreds.
Vores legat kan hjælpe med til at dække
transportomkostningerne.

Nu har I 6 hver fået et af vores rejselegater. Til gengæld må i love mig, at I
husker at sende et rejsebrev med jeres
oplevelser og billeder hjem til os, som vi
vil trykke i vores årsskrift ”Roars Kilde”.
Så kan vi i skolens gamle elevforening se,
at vores legater er gået til de helt rigtige
modtagere.
Til lykke med eksamen til jer alle i årgang
2014 og held og lykke i fremtiden.

Nedenfor: Billede fra året musical (se næste side).

Dette indblik i arbejdet med lokalbefolkningens sundhedsfremme falder godt i
tråd med hendes personlige interesse for
ernæring og sundhed og vil virke attraktivt
og give hende bedre kvalifikationer, når
hun skal søge ind på sin uddannelse. Det
bliver et dyrt år, så vores legat vil nok falde
på et tørt sted.
Amalie har i gymnasiet læst A-fagene
matematik, fysik og spansk. Hun interesserer sig meget for astronomi og fysik
men også engelsk og spansk. Det er en
god kombination, da det Europæiske Syd
Observatorium ligger i Chile. Efter sit
sabbatår vil hun læse astrofysik på KU, og
for at forbedre sine forudsætninger har
hun planlagt en rejse til Peru i 8 uger, hvor
hun skal bo hos en peruviansk familie
og lære om den sydamerikanske kultur
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Roskilde Katedralskoles Musical 2015

Tilbageblik

”Herkules”
af Lise Svenstrup

Atter i år danner RKS rammerne om en
100% elevstyret musical, og eleverne
valgte, at det skulle være den græske myte
om halvguden ”Herkules”.

nødt til at begive sig ud på sit livs rejse –
en farefuld færd – for at finde de 3 ting,
der tilsammen kan redde hans liv, inden
han bliver 18 år, nemlig
kærlighedens glød,
visdommens lys
og barndommens sorg

Stykket er udviklet af elever, og skuespil,
dans, musik, sang og alle andre aspekter er instrueret af skolens elever med
Ida fra 2.f i spidsen. Det er også Ida, der
byder alle tilskuerne i den tætpakkede sal
velkommen og fortæller lidt om tilblivelsesprocessen.

På sin rejse står han overfor farer, fristelser og den skræmmende dødsgud, Hades.
Vil Herkules nå at hæve forbandelsen,
inden tiden rinder ud?
I alt 11 sange akkompagneret af det
dygtige band med dirigent Nicklas fra 2.i
bandt handlingen sammen tilligemed de
flotte danse og det fint syngende kor med
dirigent Kristina fra 3.b.

Siden september sidste år har ca. 80 elever
arbejdet målrettet 1 – 2 gange om ugen,
og de sidste 4 week-end’er har de boet,
spist, sovet og allermest øvet heftigt på
skolen. Det har været hårdt og krævende,
men mest har det været en sjov og lærerig
proces. De er blevet mentalt og socialt
udfordret, og der er skabt stærke fællesskaber og venskaber på tværs af årgange
og studieretninger.
Den unge Herkules bliver pludselig konfronteret med sine gudelige rødder. På
grund af en forfærdelig forbandelse, der
blev kastet over ham som spæd, er han

Skuespillerne lagde krop og sjæl i stykket,
og publikum takkede med langvarige
klapsalver – både undervejs og til slut, da
Ida takkede for fremmødet, og Claus Niller
takkede de trætte og glade medvirkende.
Udover de 4 planlagte opførelser havde
skolen inviteret de ældste elever fra alle
Roskildes folkeskoler til at komme og
opleve ”Herkules”, og ikke færre end 700
folkeskoleelever sagde ja tak, således at
stykket måtte opføres 2 gange mere.
Den hårde uge har dog ikke forhindret
hele musical-holdet i at slutte af med en
stor fest – først på skolen og derefter i
byen, og mon ikke de for altid vil huske
denne oplevelse fra deres tid på RKS.
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Tilbageblik i de ”Roars Kilder”, der er relevante for jubilarer 2015
af Lise Svenstrup
1945
En ny digterinde
Roskilde Katedralskole har underligt nok
ikke fostret ret mange digtere i tidens
løb. Med desto mere glæde kan vi konstatere, at et nyt digterisk talent blandt
de helt unge er ved at folde sig ud. Hun
hedder Grethe Riisbjerg Thomsen og er
student fra 1943. Hun har fået en digtsamling antaget på det fine litterære forlag
Athenæum og har af kritiken fået følgende
anmeldelser:
”Af tankegang er Grethe Riisbjerg Thomsens digte hverken unge eller famlende;
man kan godt både være ung og vis” samt
”Med denne forfatterinde er dansk lyrik
blevet endnu en ung digterinde rigere”
og ”Er det ikke en næsten foruroligende
klarhed, der ligger i sådan en ung piges
koncentrerede livsopfattelse ?”

Uddrag af ”Skolen under besættelsen” af lektor Sv. Johannsen
”Efterhånden begyndte vanskelighederne
at melde sig, og de ramte i første række
vore rejsende elever. Da toggangen blev
indskrænket, blev skolen i virkeligheden et
hjem for disse elever, og med stor forståelse søgte rektor Lauritsen at gøre alt
så godt som muligt for dem. Når eleverne
fra byen var gået hjem, serverede pedellen the for hele den tilbageblevne skare,
og derefter udfoldede liver sig så frit som
muligt i de forskellige klasseværelser. Der
blev skabt et sammenhold, som fik sit fineste udtryk, da Holbæktoget blev saboteret
ved Darup.
Vore elever befandt sig i den ødelagte
vogn, men alle kom ud, og en af de store
piger samlede straks flokken og holdt
mandtal. Et par af drengene havde fået
rifter af glasskår og blev sendt på sygehuset, og resten spadserede i samlet flok
tilbage til skolen, hvor rektor sad og ventede på dem. Det var en oplevelse den aften
at stå ved telefonen og høre dem tale med
deres forældre. Til sidst blev toggangen så
ringe, at 90 elever måtte flytte til Roskilde,
hvor private hjem venligt åbnede sig for
dem.
Det var forbudt elever at medbringe aviser
og blade på skolen, men det blev svært
at gennemføre, da de illegale blade kom
frem. At de var der, fik vi bevis for, da det
en dag blev meddelt, at vi kunne vente
en razzia. Et par af drengene forsvandt
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ganske stille, og pedellen, der sad parat
nede ved fyret, fik hurtigt samlet så mange
blade, at han kunne forsyne den halve by.”

samtale, for de spurgte på tysk, og rektor
svarede på dansk og lod til aldrig at have
hørt en tysk glose. De fik dog med en af
skolens lærere set nogle af den gamle bygnings mørkeste lokaler, og de var øjensynlig ikke tiltrækkende nok. De syntes også,
at det var en mærkelig skole uden gymnastiksal, og ingen fandt anledning til at
fortælle, at den fandtes i en særlig bygning

”En sen aften henvendte en mand sig til
pedellen og fortalte, at han vidste, at han
(pedellen) var ”god nok” og at han måtte
gemme en kasse et par dage. Hvad kassen
indeholdt, var der ingen, der fik at vide,
men der skulle fire mand til at bære den
ind. Den blev gemt godt et par dage.”
”Da trykket fra tyskerne blev større,
voksede også modstanden. En af skolens lærere måtte vandre tre måneder i
fængsel, en anden måtte flygte for livet
fra Gestapo. En elev blev taget og sendt til
Frøslevlejren, to elever af jødisk afstamning måtte flygte sammen med forældrene,
og en anden elev måtte gå under jorden et
halvt år før studentereksamen. Trods dette
eller måske netop derfor gik to lærere og
en snes elever ind i den aktive modstandskamp.”
”Endelig må nævnes det natteliv, der rørte
sig i skolebygningen. Når mørket hvilede
over byen, kom de faste gæster stille og
fandt deres nattelejer. Gennem lang tid
boede således et fremtrædende medlem
af modstandsbevægelsen hver nat i nr.
26, og en københavnsk politimand havde
fået overladt et værelse hos pedellen. Han
fungerede ved dagens lys som pedellens
hjælper iklædt gammelt arbejdstøj og
hjalp til med fyringen og fældede træer i
rektors have.
Kun én gang kom tyskerne ind på skolen.
De var ude og se på indkvarteringsmuligheder, og to drabelige underofficerer
dukkede op og mødte rektor på gangen
uden for kontoret. Det blev til en kostelig
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slet ingen oversiddere, og det er vist aldrig
før set.

første præfekter udnævnt. De skal sørge
for, at eleverne kommer ud i frikvartererne, at der er orden i klasserne, og at
man går nogenlunde roligt på gangene.
To ”gårdhunde” sørger for, at eleverne
kommer rettidigt til skole om morgenen,
at de ikke forlader skolens grund uden
tilladelse, og at der er roligt i skolegården.
Tillige er der en dreng, der hjælper til i
skolens bibliotek.

Skolen er nu så stor, som den ikke har
været siden middelalderen, i alt 437
elever. Pladsmangelen er følelig. Vandreklasser uden fast tilhold hører til
dagens orden.
Der blev dimitteret 48 studenter og 25
realister i år.

Disse præfekter har vist sig opgaven
voksen og bliver respekteret ligeså meget
som lærerne, blot på en mere venskabelig
måde.”

1955

på den anden side af gaden. Vi fik ingen
indkvartering.
Så kom den 5. maj, og den jubel, der den
morgen lød igennem den gamle skole,
lader sig overhovedet ikke beskrive. Det
tryk, der havde hvilet over os alle, forsvandt i et nu, og man fandt sig stående
midt i en jublende skare af ungdom, hvis
blikke sagde, at nu blev det atter dag i
Danmark.”
I årets ”Kildekalk” står følgende:
Ved translokationen var der adskillige,
som rektor lettede for et svært tryk ved
at meddele, at skolen havde besluttet
sig til at lade samtlige elever rykke op i
næste klasse. Grunden var, at så mange
uden egen skyld havde måttet forsømme,
deriblandt flere, som havde deltaget i
modstandsbevægelsen. Der blev således
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Per Hors, formand for Hroar,
fortæller om foreningen i dag
”I 1886 startede gymnasieforeningen, og
den eksisterer endnu. Vor opgave med at
styrke kammeratskabet søger vi at løse ved
at afholde forskellige fester (sold) og kammeratskabsaftener med dans samt udvikle
et hyggeligt klubliv med skak- musik- og
fotoaftener.
At Hroar ved visse lejligheder også kan få
betydning for hele skolen, har vi et eksempel på ved indførelsen af præfektsystemet.
Vi havde arrangeret en diskussionsaften
mellem lærere og elever under titlen
”Sku´ det være nødvendigt?” Her blev
sagt mange drøje sandheder, som mest
blev rettet mod eleverne. Særlig lektor
Johannsen havde en masse på hjerte, som
mundede ud i hans tiltro til, at skolens
forhold ville blive bedre med præfektsystemet. Forslaget vandt tilslutning hos
hele forsamlingen, og man enedes om at
nedsætte et udvalg (3 lærere og 3 elever)
til at forberede systemet og forelægge det
for rektor.
Rektor og hele lærerpersonalet gik ind
for tanken, og efter sommerferien blev de

Uddrag fra ”En kammeratlig rundbordspassiar”
”Et imponerende stort antal 25-års studenterjubilarer var i sommer mødt frem
ved rusfesten på ”Fjordvilla”. I årenes
løb har dette hold bidraget væsentligt til
stemningen ved Roskildenser-Samfundets
fester. Roars Kildes redaktion fandt derfor
på at invitere 7 repræsentanter for denne
bemærkelsesværdige klasse til en lille
rundbordspassiar:

Vi begyndte med at spørge:
-Var det en flok særlig begavede unge
mennesker, der for 25 år siden blev dimitteret fra RKS?
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-Det var i hvert fald en ualmindelig livlig
klasse. Vi var flinke til at holde lærerne
vågne og havde et godt sammenhold.
Vi holdt allerede dengang meget af at
feste, og så var der skolerejserne, navnlig
besøgene i Esløv, hvor vi forelskede os i
de søde svenske piger, der gjorde genvisit
hos os. Men også turen til Bornholm sammen med Ilsøe og Sørensen (lærere) var
fornøjelige. Pengene til disse ture skaffede vi ved hjælp af en bødekasse. Der var
bøder for at sige en dårlig vittighed, og det
resulterede naturligvis i, at alle vittigheder
blev erklærede for dårlige. Der var bøde
for at vippe på stolen, sidde med hånde
i lommen mmm. Det gjaldt naturligvis
også for læreren. Blev stilebøgerne ikke
afleveret i rette tid, vankede der også bøde
til alle parter.
Der var en anekdote om hver lærer og en
bunke om rektor Boëtius, hvis bidende
replikker og kvikke svar var berømte:
-Kan I huske, siger Poul bl.a., at Bomand
engang sagde til os: - Hvis man kunne
købe jer for, hvad I er værd og sælge jer
for, hvad I selv tror, I er værd, kunne man
gøre en virkelig fin forretning!
-Hver morgen, når Frode og jeg havde
fulgt pigerne hjem, fortalte Hermod,
mødte vi den samme betjent på Stændertorvet, og den sidste morgen sagde han til
os: - Nu er der vist ikke noget som helst
tilbage af den studentereksamen!
Skal man sammenfatte resultatet af den
aften, må det blive, at klassen har haft et
rigt menneskeligt udbytte af deres skoletid, og den fornøjelige tone, der herskede
blandt disse skolekammerater burde lære

alle fremtidige jubilarer, at de kan betale
sig at komme til Roskildenser-Samfundets
jubilarfester.
Årets skolekomedie var H.C. Andersens
”Den nye barselstue” den af hans komedier, der blev mest påskønnet og som gjorde
virkelig lykke. Forhenværende, afholdte
lærerinde på skolen Emmy Olsen, tidligere
Emmy Moes, var hjemme i Roskilde på
besøg fra Vestafrika og anmeldte opførelsen i rosende ord og sendte en hilsen til
sine gamle elever.
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2. og 3. gymnasieklasse, er – under friere
former end hidtil – at give skolens ældste
elever adgang til kunstneriske oplevelser, indføring i særlige emnekredse og i
aktuelle problemer samt om nye perspektiver inden for kunst, videnskab og politik.
Fællestimerne skal samtidig styrke elevernes fornemmelse af, at gymnasiet er en
helhed på tværs af delingen i linjer, grene
og klasser. Deltagelse i fællesarrangementer er obligatorisk, medens deltagelsen i en
gruppe er frivillig.”

I årets ”Kildekalk” står følgende:
Ægteskaber indgået mellem kammerater i
årets løb:

Men ville vi virkelig have noget at snakke
om i dag – 25 år efter vi skiltes ? Jeg
frygtede det, me sådan blev det slet ikke
– heldigvis. Så snart vi mødtes, blev tiden
som ved et trylleslag skruet 25 år tilbage.
Vi var unge og smukke igen, og snakken
gik. Hvordan var det gået hver enkelt, hvor
mange børn havde vi fået – og om den
kære gamle skole, om lærerne – både godt
og ondt – og om, at i 1940 var der rigtige
studenter til!

Hanne Find, r. 1951, og stud. odont. Niels
Damgaard, st. 1949

Anne Katrine Wolfhagen, r. 1949, og Børge
Dahl, st. 1949
Der blev dimitteret 60 studenter og 36
realister i år.

1965
I ”Nyt fra skolen” står der:
Med hensyn til undervisningen er sket
noget virkelig nyt. I ministeriets bekendtgørelse om undervisning i gymnasiet står
bl.a.:
”Formålet med den nye ugentlige fællestime, der på normaltimeplanen er afsat til
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”Et jubilæum står for dør,
vi rører jungletromme,
som nu jer alle spør´:
Vil I til Roskild´ komme
osv. osv.

Sygeplejerske Annelise Pedersen, r. 1948,
og læge Villars Jørgensen, st. 1948

Ann-Lis Mikkelsen, st. 1953, og Arne Andersen, r. 1949

……… og hvad snakkede så 25-års
jubilarerne om ? (årgang 1940)
Per Nielsen havde lovet at skrive lidt om
festens forløb for sin klasse, men alt som
tiden nærmede sig, blev han mere og mere
betænkelig – dog et løfte er et løfte, og det
skal holdes. Han blev derfor lykkelig, da
han fik et brev – på vers sågar:

Ca. 2/3 af eleverne i 2. og 3. g har meldt
sig frivilligt til så forskellige emner som:
Livsanskuelse og verdensbillede, det
menneskelige ansvar, biologi og menneskeforståelse, moderne engelsk dramatik, renæssancen i verdenslitteraturen,
U-landsproblemer, kunstforståelse,
kristne sekter, reaktorer, radioaktivitet og
psykologi.

Diverse taler blev holdt, og i en af dem hed
det bl.a.:

Alle disse kredse er kommet i gang. I
kunstforståelse endda 3, så man har i alt
13 kredse i gang.
Der er sikkert mange gamle elever, som
endnu engang vil sige: Ak, hvor forandret!
Denne form for forandring kan kun hilses
med glæde.
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RKS vi alle stadig har kær,
hvordan kan dog nogen dermed la´
vær´?
for vi lærte i den jo for livet,
derom ingen tvivl, den sag er givet.
Derfor hver adjunkt og lektor og vor
gamle rektor med
alle skal ha´ en tak fra dette sted.

R O A R S K I LDE
Og det skønt at ingen lærte os en disse
om de mange ny velsignelser som disse:
rummænd, pop og pigtråd og det hersens
plastik,
men dengang ville det nok ha´ lydt
fantastisk.
Nej, vi måtte pænt os klare
uden alle disse ting så rare,
men det er dog gået for os godt endog,
tør jeg sige med forlov.
Når vi derfor sidder her som jubilarer,
sku´ vi faktisk ha´ en række gjaldende
hurraer,
men at råbe leve for os selv er dog lidt for
sølle,
derfor vil jeg bare sige til enhver – værs´
go´ å´ skylle!
Jo, det var en rigtig mindedag. Vi rev en
dag ud af kalenderen og var unge, glade og
problemfri i selskab med gamle skolekammerater.
I ”Kildekalk” står bl.a.:
Elevrådet udgiver nu Quid Novi. Derfor er
der i samarbejde med redaktionen og rektor vedtaget love for bladets drift. Bladet
har været levende, stundom lidt irriterende, men gennemgående inspirerende.
Og det er ikke så ringe at kunne sige.
Elevrådet blev, da det oprettedes for to
år siden, modtaget af eleverne med den
skepsis, disse normalt nærer overfor alle
nydannelser. Ved sin virksomhed i disse
to år har det skabt sig en position, som
gør, at det i alles bevidsthed står som en
nødvendig del af skolens funktion.
Det blev dimitteret 152 studenter og 13
realister i år.

1975
Uddrag af en snak med Lise Nørgaard om hendes bog ”Volmer” – en
rigtig roskildenser…..!
Da Lise Nørgaard for 5 år siden udgav
sin bog om Volmer, kunne man fryde sig,
hvadenten man var roskildenser eller ej.
Bogen hører blandt de allermorsomste
i dansk litteratur, og man fornemmer,
at hun selv har moret sig dejligt, da hun
skrev den.
”Hvad fik dig til at behandle netop det stof
i Volmer ?
-Tanken modnedes lidt efter lidt, og en
af de mere direkte årsager var nok en hel
række tilfældige møder med barndommens kammerater, der nu var blevet
højtidelige familiefædre og pæne samfundsstøtter.

-Jeg ved ikke, hvordan andre har det; men
når man ser dem i fuld udfoldelse bl.a.
som læger, advokater og forretningsmænd
og også som bekymrede familiefædre, der
tager del i den offentlige debat og maner
til modstand mod tidens fordærv, så går
mine løbske tanker i hvert fald tilbage til
dengang, disse gamle drenge så verden
med barnets øjne og selv var dem, der gav
deres omgivelser anled-ning til den største
bekymring.

22

R O A R S K I LDE
-Når jeg har lagt så meget vægt på at
skildre den sociale lagdeling med alle den
fordomme og alle dens urimeligheder, så
er det også for ligesom at give en forklaring på, hvorfor vor tids voksne – Volmer
inclusive – er som de er. Vi forsynes alle
hjemmefra med noget, som vi slæber på
gennem hele tilværelsen. Nogle har f.eks.
som Volmer de tidligere sociale nederlag
med sig som bagage for livet.
-Min far gad aldrig høre sørgelig snak, så
hvis man ville åbne munden i det fædrene
hjem, så skulle man have noget behageligt
eller helst morsomt at meddele. Og da jeg
lige fra min tidligste barndom har lidt under en frygtelig trang til at åbne munden,
så lærte jeg at give enhver historie et
komisk skær. Man kan altså sige, at det er
den bagage, jeg slæber med fra barndommen.”
Landsdommer Inger Margrete Pedersen – dimitteret fra RKS – udgav
i 1969 ”Han, hun, loven og samfundet”, der omhandler problemer i og
omkring ægteskabet, og til Kvindekommissionen har hun udarbejdet
betænkningen om forsørgerbegrebet.
Redaktionens sidste spørgsmål i et interview med hende lyder:
”Hvad har din skole betydet for dig ?
Det er et svært spørgsmål. Ikke noget
sentimentalt i hvert fald. Men når jeg
tænker tilbage på vore lærere, der måske
ofte kunne forekomme os lidt kølige, men
absolut målbestemte, tror jeg, at jeg fik
det ud af skolen, som jeg med rimelighed
kunne forlange. Jeg var altid klar over,
hvorfor jeg gik på skolen – jeg var fyldt
med lyst til at lære noget. Lad mig føje

en ting til: Da jeg mange år senere blev
indblandet i internationalt arbejde, som
stillede krav til mine sprogkundskaber,
følte jeg taknemmelighed – ikke over,
hvad jeg kunne, men over det grundlag,
som mine sproglærere havde lagt for et
videre arbejde dermed.
Du hører til tilværelsens enegængere?
Hvorfor dog sige det? Jeg har en vidunderlig kreds af venner og bekendte, jeg
kan glæde mig ved; men det er rigtigt,
at Lise Nørgaard engang i et interview
udtrykte min holdning med disse ord:
”Det lykkeligste her i livet er måske nok at
være lykkelig gift; men det næstbedste er
at være lykkelig ugift”
Nyt pædagogisk hjælpemiddel til RKS
RKS har i skoleåret 1974/75 søgt og fået
bevilget et edb-anlæg til brug i undervisningen. Baggrunden var et ønske fra
lærere i matematisk-naturvidenskabelige
faggrupper om at kunne udnytte moderne
talbehandlingsteknik i relevante situationer.
Det blev besluttet at købe et selvstændigt
anlæg, fremfor at vælge en løsning baseret
på terminaler sluttet til et større anlæg
via telefonnettet. Centralenheden i RKS’s
anlæg er en Alpha LSI 2 med et 16 k kernelager og forsynet med en stregkortlæser
og en linieskriver.
Til dataskærmterminalen er bestilt en 24”
videoskærm, som monteres på et rullebord, der kan flyttes rundt i skolen ved
holdundervisning.
Som software anvendes en BASIC oversætter for op til 9 terminaler med operativsystem for kortlæser og linieskriver.
Taget ud fra interesse og resultater fra
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Slutningen på kons. rektor Kurt
Zimmermanns tale til årets HF’ere
og studenter:
”Jeg har ikke brugt mange ord i aften på
færdighedssiden af den uddannelse, I har
været igennem her hos os. Det er jo den
side, der gør, at vi måske fortjener navn
af lærere. Der er her ikke så vanskeligt at
måle effekten af en undervisning. Jeg har
derimod brugt ganske mange ord på en
anden side, som nok kan læres, men hvor
jeg mener, at vores – jeres læreres – rolle
først og fremmest er, at give jer mulighed
for selv at erkende perspektiver og sammenhænge, og handle derefter.

de første 3 måneder kan det forventes,
at RKS fremover vil få megen glæde af
edb-anlægget, således at investeringen på
170.000,- kr. må anses for at være rimelig.
I dette års ”Kildekalk” står bl.a.:
Dimittendliste –
I tidligere år har Roars Kilde indeholdt en
liste over årets dimittender. Da de oplysninger, man kan give om den enkelte dimittend, indskrænker sig til navnet alene,
har bestyrelsen besluttet ikke længere at
bringe denne liste. Beslutningen er trådt i
kraft med dette nummer af Roars Kilde.

1985
Fra artikel om ”Roskilde Banegård”:
”Indvielsen af Roskilde Banegård fandt
sted den 26 juni 1847 og den blev foretaget
af Kong Christian d. 8. og dronning Caroline Amalie. Det blev dengang betragtet
som lidt af en heltegerning, at Hans
Majestæt turde betro sit kostbare liv til
dampjernbanen.
I dag kører ca. 4000 tog i døgnet gennem
Roskilde. Meget er forandret men ikke
stationsbygningens ydre, der er opført i
italiensk renæssancestil.
I juli 1985 fik DSB ved den internationale
arkitektur- og designkonkurrence for de
europæiske jernbaner hele favnen fuld af
priser og rosende ord, ovenikøbet blev det
bl.a. til en guldmedalje for ombygningen
af Roskilde Jernbanestation. Den er blevet
bedømt til at være den smukkest restaurerede station i hele Vesteuropa, fordi der
er taget hensyn til den gamle bygnings
ydre, og der er fremkommet et venligt
og lyst miljø samtidig med, at stationen
fungerer godt.”

Jeg har forsøgt at anskueliggøre for jer,
hvorfor jeg tillægger netop denne side
så stor betydning, og hvorfor jeg nu må
konkludere, at det er bydende nødvendigt
– sådan som jeg ser det – at sikre en almen uddannelse for så mange som muligt,
men jeg vil gerne slutte af med nogle få
ord om den side af tilværelsen, hvor andres erfaringer desværre tæller meget lidt
og lærebøger intet. Det vil jeg gøre i form
af et ønske for jer : Jeg ønsker jer gode
oplevelser, glæde, og at I engang imellem vil standse op og kigge på jer selv og
verden med en vis humoristisk distance.
Og hermed tillykke med eksamen.”
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1990
To utraditionelle rejsemål blev
valgt af to 2.g-klasser i skolens
rejseuge. Den første gik til Island,
hvor klassen havde fået kontakt til
et gymnasium i Reykjavik, og lektor
Niels Westh beretter efterfølgende
(forkortet):
”Vi blev indkvarteret privat i den uge, vi
var der. Men hvilken uge! Vores ophold på
Island kunne til forveksling minde om en
amerikansk eller japansk turistrejse, når
disse er værst: se mest muligt på kortest
mulige tid. Og for at sætte kronen på værket, slæbte vores værtsfamilier rundt med
os i den sparsomme tid, hvor skolen ikke
havde lagt et program.
Med skolen så vi verdens nordligste
producerende bananplantage, den var i et
drivhus bygget oven på en tæmmet geysir,
et kraftværk drevet af vulkanisme, et
vandkraftværk, thingvellir, - det nationale samlingssted fra landnamstiden til i
dag – springende geysere, kvindepartiets

hovedkvarter og altinget, den blå lagune
og diverse natklubber i byens down town.
Antallet af søvntimer blev begrænset til
det absolutte fysiologiske minimum.
Landskabet var store nøgne lavamarker
overstrøet med lavablokke fra små til
enormt store, og over det hele løber halvvilde heste og helvilde får omkring, som
om de ejede det hele. Og mellem hestene
og fårene står der store dampskyer op fra
jorden fra de varme underjordiske kilder.
Man skal se det for at tro det.
Islændingenes proviant til de daglange
busture var set med vore øjne noget
speciel: tørrede fladfisk, stive som et bræt,
smurt med smør, og de elskede det. Vi
andre tyede til de spredt liggende burgerbarer. Sproget var ikke noget problem. De
fleste islændinge talte udmærket dansk
– alternativt et andet nordisk sprog eller
engelsk. Udkantsbeliggenheden kunne
mærkes på deres sproglige bevidsthed –
de taler et sprog, som vikingerne umiddelbart ville kunne forstå.

Det årlige kontingent for medlemsskab
af Roskildenser-Samfundet er 60 kr., dog
kun 30 kr. de første 8 år efter afgang fra
skolen. Livsvarigt medlemskab 500 kr.

24

25

R O A R S K I LDE
De vidste alt om deres gamle sagahelte og
hvor de havde boet. At rejse til Island er
på mange måder som at rejse tilbage til
vor egen fortid, til dengang jorden endnu
var ung og under dannelse i dampande
vulkaner, eller til den gang vore forfædre
tog land på den fjerne ø i det kolde hav.
Øen af is og ild.”

et sandt paradis for dem med alle de varer
og så meget af al ting. Nogle blev meget
stille og ville ikke gå rundt, uden nogle af
os danskere at følges med, da de var bange
for at blive væk.

Den anden rejse havde 2.Z besluttet skulle
være en udvekslingsrejse gennem Fremadrejser med en klasse i Leningrad, således
at de først skulle komme på besøg her, og
2 Z så skulle på returbesøg hos dem.
Anne Laustsen fra klassen skriver:
”Der kom 26 piger, 7 drenge, 2 engelsklærere og 1 historielærer. Først blev de
privat indkvarteret og så lokalområderne,
og næste dag kom de med i skole for at
se og opleve et dansk gymnasium. De var
meget forbavsede over den manglende disciplin, vi har i vores skoler og kunne ikke
forstå, hvordan vi i det hele taget lærte
noget.
De havde lært om det engelske skolesystem og vidste, at vores lignede det men
havde fået at vide, at vi i Danmark hverken
fik karakterer eller havde eksaminer.
Det fik vi dog modbevist! Deres historieeksamen er meget forskellig fra vores, idet
de hverken har bøger, notater eller forberedelsestid, de skal ganske enkelt kunne
flere års pensum udenad.
I ugens løb var hele holdet med i skole
om formiddagen og derefter på ture rundt
om på Sjælland og besøge kendte steder –
Kronborg – Frederiksborg Slot – Roskilde
Domkirke og Vikingeskibsmuseet – Carlsberg – Folketinget – Rundetårn – Vor
Frue Kirke – Kbh.s Universitet, Gråbrødretorv og Strøget. Daells Varehus var

Den største succes blev et landbrug i Osted
og Slagteriskolen i Roskilde. Specielt landbruget syntes de var interessant. I USSR
er alle landbrug kollektiviserede, så for
dem var det meget anderledes at opleve
et privat landbrug. Lokal TV’et i Roskilde
lavede et indslag til nyhederne om ”RKSrusserne”, og alle fik det at se ved afskedsfesten på skolen. De var meget optaget af
at se sig selv på TV, hvilket de øjensynlig
aldrig havde prøvet før.
Den første del af udvekslingen var en succes. Det at lære en person fra et Østland
at kende har været spændende, ugen var
hård, fordi man hele tiden skulle tage
hånd om gæsten, men det har været det
værd. Turen til Leningrad ser klassen
meget frem til. Vi får sikkert, som de også
fik det, en anden viden og et ændret syn på
Sovjet med hjem, når vi har oplevet nogle
russiske hverdage i april 1990.”
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Klip fra Nyhedsbrevene fra RKS i
skoleåret 2014/15
ved Lise Svenstrup

August 2014
Gymnasiet starter med et kram af rektor
Claus Niller:
Skolen syder igen af liv og latter. Jeg nyder
hvert år at se de nye 1.g’ere indtage skolen,
møde hinanden og tage de første skridt i
gymnasielivet. Vi bød 16 nye 1.g klasser
velkommen i år, og det blev gjort med
kram fra de ældre elever – ingen slipper
ukrammet igennem flokken af guider fra
2.g, der venter ved skolens indgange. 2
dage senere begyndte skoleåret for 2. og
3. g’erne med fuldt skema, engagerede
lærere og spændende undervisning.

Geovidenskab holdt sommerferie på
isen
5 elever fra 3.u tilbragte 3 spændende og
lærerige uger på sommerskole i Grønland
sammen med deres lærer og en række
unge fra Grønland og USA. 1.del udgik fra
Søndre Strømfjord, 2.del fandt sted på den
amerikanske forskningsstation ”Summit”
midt på indlandsisen.
Eleverne arbejdede med egne projekter
vedr. isens afsmeltning, mens de boede
sammen med forskerne og kom helt tæt på
deres arbejde.
Eleverne oplevede forskellene på dansk,
grønlandsk og amerikansk kultur og sprog
gennem blandede gruppearbejder og fik et
helt unikt indblik i klima, geologi og livets
oprindelse.

Ved generalforsamlingen i RoskildenserSamfundet aflagde kasserer Inge Winther
regnskab, hvor hun bl.a. meddelte, at
der måtte bruges 4000 kr. til legater til
studenterne. At midlerne hertil kom fra
rektor Tolderlunds mindelegat d.v.s. 2820
kr. , desuden 1000 kr. fra overdyrlæge
Nielsens legat. De resterende 180 kr. fik
kassereren bemyndigelse til at finde, hvor
hun mente det var bedst.
Herefter blev regnskabet godkendt.
I dag - 2015 - bruger bestyrelsen knap
40.000 kr. til rejselegater til studenterne.
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September 2014
Rektor Claus Niller skriver:
I slutningen af denne uge drager RKS’s
bestyrelse sammen med en gruppe lærere,
en flok elever og den samlede ledelse
på seminar i to dage. Vi skal diskutere
kvalitet og læring, og på den måde sikre, at
vi hele tiden udvikler os og følger de sidste
nye krav fra Undervisningsministeriet,
mens vi holder fast i kvaliteten i uddannelsen.

Eleverne fra 3.u på sommerskole i Grønland.
Drenget og dybsindig på samme tid
Thure Lindharts farverige livshistorie og
hans stædige fokus på, hvad han vil med
sit liv, ramte plet hos eleverne, da han
holdt foredrag på RKS. Vi fik et spændende indblik i skuespillerlivet, og han
delte åbent og sjovt ud af sine historier og
tanker, og eleverne følte sig fri til at stille
bunker af spørgsmål undervejs, så dialogen blev tæt og personlig.

Hvis nogle af lektierne driller, er der en
lærer, som kan hjælpe eleverne videre.
Tilbuddet gælder fagene matematik, fysik,
kemi, spansk, tysk, fransk og musik.

Hjælp til lektierne ? Gå på lektiecafé
Hver mandag og onsdag eftermiddag
samles elever og udvalgte faglærere til Lektiecafé i kantinen. Lektierne bliver lavet
sammen med vennerne, så der er mindre
hjemmearbejde om aftenen.

Lars Løkke Rasmussens
charmeoffensiv på RKS
I en spændende fællestime får elever og
lærere en unik mulighed for at komme tæt
på formanden for Venstre, forhenværende
statsminister Lars Løkke Rasmussen, som
indleder med et kort oplæg, hvorefter vi
må stille ham alle de politiske spørgsmål,
vi kan komme i tanke om. Vi har mulighed
for at komme tæt på politikeren Lars
Løkke.
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Camouflage, militær, politikere og
eksperter
Et overraskende syn mødte de mange
elever i indgangen til Hal 10. Uniformerede mænd, sløringsnet og militærkøretøjer
dannede en levende kulisse om en utraditionel skoledag med dansk sikkerhedspolitik på dagsordenen. Politikere, militærfolk
og eksperter gav eleverne en oplevelse af
det virkelige liv og alle dilemmaerne omkring Danmarks deltagelse i krig.

Fredag efter var der afskedsmiddag og
”Råhygge” – et elevarrangement for hele
skolen med hygge og live musik. 2.b tager
til Lugo for at bo hos deres spanske venner
i marts 2015.
Aktivitetsdag for alle elever og
lærere
Årets aktivitetsdag på RKS er en sjov,
anderledes og udfordrende team-buildingdag for alle 48 klasser.
Hver klasse var igennem to aktiviteter om
formiddagen og to om eftermiddagen. Der
blev kæmpet, performet og samarbejdet.
Kampgejsten var i top, og vi afsluttede en
dejlig sensommerdag med is på plænen og
skøn musik komponeret af skolens musikklasser.
Sundhedskampagne og
ungdomsprofil
RKS har haft besøg af Alkoholeksperimentariet og ”Uge 40 sundhedskampagnen”
fra Roskilde Kommune.

Lærerne havde arrangeret temadagen for
alle klasser med fagene samfundsvidenskab, engelsk og matematik, og der blev
arbejdet i grupper på tværs af årgangene,
de hørte foredrag, deltog i paneldebat og
blev sat i arbejde i de mange workshops.
Spansk udvekslingsbesøg
Vi fik besøg af 30 spanske gymnasieelever
og to lærere fra Lugo i det nordøstlige
Spanien, Galicien. Den følgende uge boede
de spanske elever hos 2.b’s familier og
fulgte undervisningen i engelsk, spansk
og idræt. Ugen bød desuden på udflugter
til Sagnlandet i Lejre, cykeltur gennem
Boserupskoven til Domkirken og et besøg
på Musicon.

250 elever fik testet deres viden om
promiller og fik en god snak med sundhedsmedarbejderne. Vi er med i en
landsdækkende spørgeskemaundersøgelse
”Ungdomsprofilen”, som handler om
sundhed, trivsel og helbred blandt unge,
der går på en ungdomsuddannelse.
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Oktober og
november 2014
Operation ”Syng” samler
musikelever
2100 gymnasieelever på syv skoler over
hele landet øvede sang hele dagen og
sluttede af med en fed koncert. Arrangementet er en landsdækkende gimmick for
at få flere unge til at opleve glæden ved
at synge. Eleverne knoklede og hyggede
hele dagen og sluttede af med at synge nye
korarrangementer, der var lavet specielt
til dem.
2.g’ernes støttefest gav flot overskud
En gang om året inviterer skolen 2.g’ernes
familier, venner samt alle RKS-elever
til en farverig fest på skolen. Gæsterne
træder ind på en broget markedsplads,
hvor hver 2.g-klasse har pyntet et område
op. Formålet er at samle penge sammen til
deres studierejse til foråret, og gæsterne
blev forkælede med fantastiske kager
og lækker mad fra alle verdenshjørner.
Underholdningen bød på ponyridning for
de mindste, fysik-show med vildtvoksende
flødeboller, colasprøjt, tombola og konkurrencer med massevis af flotte præmier.
1.g-klasserne slipper kunsten løs
Alle 1.g-klasser får hvert år to dage med
et kunstnerisk fag, hvor de fordyber sig i
forskellige projekter. Dagene bød bl.a. på
teater performance, små filmproduktioner, elever der sang og spillede parafrase af
en folkemelodi, og skolens billedkunstelever arbejdede med arkitektur.
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December 2014

f.eks. translokation, messer og morgensamling.

Rektor Claus Niller skriver:
Regeringen er kommet med et udspil om
de gymnasiale uddannelser, der rummer en række interessante justeringer af
strukturen, og her på RKS er vi godt rustet
til at leve op til kravene om mere enkelhed
og overskuelighed.

15 RKS-elever rejser til Kina i 2015
Vi samarbejder med en partnerskole i
byen Changzhou om at udveksle elever
mellem RKS og Changzhou no. 5 High
School.

De unge skal have fag, som er nødvendige
for at kunne starte på en videregående uddannelse. Det faglige niveau skal styrkes,
og eleverne skal opleve mere målrettede
undervisningsformer og et mere aktivt
samspil med lærerne.
Vi udbyder overvejen med de studieretninger med flere fag på højniveau, AAB,
og vi arbejder målrettet med koncepter
som ”synlig læring” og på at optimere elevernes undervisningstid. Vi lever dermed
op til de varslede justeringer og tilpasser
os løbende krav fra Undervisningsministeriet.
Større hal, bedre omklædning og
studiecenter
Idræt kræver sin plads – både inde og ude.
I foråret 2015 udbygger vi skolens multihal med 600 kvardratmeter, og fordobler
antallet af brusebade i elevernes omklædningsrum. Hallen vil strække sig mod vest
og blive forbundet med kantinen i et stort
lyse studiecenter, dvs.et opholdssted til
lektielæsning og hyggestunder. Der bygges
ekstra toiletter, som ligger strategisk tæt
på både hallen og kantinen.
Med denne ombygning sikrer vi plads
til alle elever ved fælles arrangementer,
og hallen kan fyldes og tømmes meget
hurtigere ved de store arrangementer som
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Medlemmerne af miljørådet er fortrinsvis
elever, men også lærere og teknisk personale er med. Miljørådet har netop hejst det
grønne flag som symbol på skolens synlige
grønne profil og bæredygtige udvikling.
Tøj, tæpper og sko til Syriens
flygtningelejre
RKS startede for et år siden en indsamling til fordel for Syriens flygtninge og
fortsætter med det, sålænge krigen hærger
i landet. Behovet for tøj i lejrene er ikke
blevet mindre.

I april sender vi 15 elever derud i en uge,
hvor de bliver indkvarteret privat og skal
gå i skole. Eleverne når også at opleve
millionbyen Shanghai, inden de vender
næsen hjem mod DK igen.
Den kinesiske og den danske kultur er vidt
forskellige, og intet er stærkere end at leve
sammen og opleve hinandens virkelighed,
hvis man skal forstå hinanden og kunne
arbejde sammen. Derfor satser RKS på udvekslingsaftaler for de elever, der brænder
for internationale muligheder i gymnasiet.
Eleverne trives godt på RKS
Vi har gennemført en trivselsanalyse
blandt vores 1300 elever. Svarprocenten
er høj, og RKS placerer sig i den absolutte
top blandt landets store gymnasier.

Vi samler stadig ind, så kig i dine gemmet og se, om du har brugt tøj, sko eller
tæpper, som kan afleveres her på skolen
i sække til vores pedel, Fathi, eller stilles
foran døren til pedellernes kontor.
Tøjet sendes med skib til Tyrkiet, hvor det
køres i lastbiler til den syriske grænse af
en tyrkisk hjælpeorganisation, IHH, og
her omlastes det til syriske lastbiler, der
kører det ind i de store flygtningelejre.

Undersøgelsen spørger bl.a. ind til
elevernes oplevelse af undervisningen,
undervisningsmidler, lærere, vejledning,
egen indsats og klassens sammenhold og
er udført af analysefirmaet Ennova.
Grøn, grønnere – miljøråd
RKS er en grøn skole, og miljørådet er
med til at styre miljøarbejdet på skolen
ved at organisere arbejdet og komme med
ideer til forbedringer og events.
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Januar 2015
Rektor Claus Niller skriver:
Vi havde Åbent Hus den 21. januar, og
mere end 1300 gæster lagde vejen forbi.
Det var en festlig aften, og skolen summede af liv. Elever, lærere og studievejledere viste skolen frem og fortalte om,
hvad kommende elever kan forvente af tre
år på RKS.
Fuldt hus i den internationale klasse
Den 5. januar startede 28 elever i 1.f,
som er den nye internationale klasse på
RKS og den første nogensinde, der skal
have AL undervisning i samfundsfag og
historie på engelsk – udover selvfølgelig
engelsk. 1.f er også den første klasse, hvor
eksamen i 3.g er på engelsk både skriftligt
og mundtligt.
På ski i Hemsedalen
I januar drog godt 100 3.g-elever på
den årlige skitur i faget højniveau idræt.
Formålet med turen er, at eleverne får undervisning i alpin skiløb, som er en disciplin, eleverne kan vælge at gå til eksamen i,
og samtidig får eleverne også mulighed for
at dygtiggøre sig på ski.

Februar 2015
Musicalen ”Herkules” anmeldes
andetsteds i bladet.
Rektor Claus Niller skriver
RKS udvikler sig konstant, og vi forventer
igen i år et stort antal ansøgninger fra
kommende 1.g-elever. Derfor istandsættes
der flere klasselokaler, toiletter og fællesarealer, så der er god plads til alle.
Drama-grej søges
Dramalærerne har brugt vinteren på at
istandsætte vores kostumerum, og i den
forbindelse har de brug for hjælp til at
supplere beholdningen af ”grej”, dvs.
en masse brugte, brugbare kostumer og
rekvisitter i god stand. Alt lige fra hatte,
briller, blomstrede kjoler, dit gamle jakkesæt eller din søns aflagte legetøjsdolk
kan bruges ! Effekter kan afleveres hos
pedellerne på skolen.
Diplomer til ATU-elever
ATU (Akademiet for Talentfulde Unge) er
et tilbud til fagligt motiverede og akademisk talentfulde gymnasieelever, der
løber over 2 år fra midten af 1.g til første
semester i 3.g. Årets ATU-elever har netop
afsluttet forløbet og har fået udleveret
deres diplom for et vel gennemført talentudviklingsforløb.
Stort til lykke til ATU-eleverne fra RKS
!f.eks. translokation, messer og morgensamling.
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Cambridge - fra drøm til virkelighed
af Katrine Schultz-Knudsen
Legatmodtager fra 2014

Min drøm har i lang tid været at prøve at
studere i udlandet. Ikke fordi det danske
uddannelsesvæsen ikke er godt, men fordi
jeg, ligesom så mange andre unge, føler
en trang til at komme ud og opleve nye
kulturer og skabe relationer til mennesker
fra andre lande.

med 9 andre havde som kontaktperson
under programmet). Sammen med ham
var to nordmænd (Brit og Anna) – to fantastisk søde piger, som jeg skulle komme
til at bo på værelse ved siden af, og sammen kørte vi mod Cambridge – en køretur
på en god time.

Jeg blev derfor ovenud lykkelig, da jeg fik
tildelt Roskildedensersamfundets
rejselegat i juni 2014, og jeg glædede mig
utroligt meget til at bruge det. Jeg ville til
Cambridge i England på sommerskole.

Ved ankomsten blev vi taget godt imod,
og vi fik hver tildelt et værelse på smukke
Christ College. Allerede på denne tid
havde jeg mødt flere mennesker, end jeg
kunne huske navnene på, men alle var
søde, venlige og udadvendte, og jeg vidste
allerede der, at det ville blive en fantastisk
tur.

Jeg har altid elsket den engelske kultur, og
da jeg på en plakat læste om en sommerskole på Cambridge University, vidste jeg
med det samme, at det var en unik mulighed for at opleve dét at være studerende i
England uden ”rigtigt” at være det.
Programmet, jeg var af sted med, hedder
Cambridge Immerse, og alt blev planlagt
hjemmefra. Jeg skulle af sted i slutningen
af juli til hvad, jeg håbede, ville blive en
af de største oplevelser i mit liv. Flybilletterne blev bestilt, kørsel fra lufthavnen til
Cambridge ordnet, og til sidst var der kun
tilbage at vente på, at det blev den 27. juli.
Dagen oprandt, og det var med sommerfugle i maven, at jeg boardede flyet mod
Heathrow. Jeg skulle mødes med nogle af
folkene fra programmet i lufthavnen, hvor
de ville opsamle andre internationale studerende fra Heathrows mange terminaler.
I terminal 4 mødte jeg min ”mentor” (en
Cambridge studerende, som jeg sammen

Jeg lærte hurtigt mange ting om Cambridge University og om engelske universiteter generelt. I starten var alt meget
forvirrende. For eksempel består Cambridge University af i alt 31 colleges, der
sammen udgør ”universitetet”. Hvert
college har dog deres egne uddannelser,
professorer, forelæsningssale, biblioteker,
osv., så det vigtige er faktisk ikke at søge
ind på universitet, men at blive optaget på
et af collegene – meget forvirrende!
Selv de engelske studerende så dog ud til
at have svært ved at overskue og huske alle
informationer omkring universitetet og
de kommende 2 uger, og vi endte alle den
første dag sammen nede i et af opholdsrummene, hvor vi brugte tiden på at lære
hinanden bedre at kende.
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Herefter gik dagene hurtigt. Formiddagene gik for mit vedkommende med
undervisning i kemi af en ph.d.-studerende fra Christ College. Her lærte jeg
om alt fra atom-orbitaler til mere håndgribelige ting som salte, syrer og baser.
Undervisningen var dog hele tiden holdt
i en spændende og sjov tone, og mod
forventning var det kun de første par dage,
det var svært at følge med i den engelsksprogede undervisning.
Eftermiddagene blev brugt på en hel
række forskellige ting. Vi spillede kroket,
gik på sightseeing, besøgte parker og dyrkede sport, tog på udflugter og meget andet.
Weekenderne blev brugt på heldagsture
til Oxford og London. Det er særligt under
disse eftermiddage og heldagsture, jeg
følger, jeg har fået oplevelser, minder og
venner for livet.

fudge smeltende på tungen (verdens bedste) og et spil kort. Synet, duftende, lydene
og særligt følelsen er umulig at beskrive
til fulde her, men hvor ville jeg ønske jeg
kunne!
En anden ting jeg bestemt heller aldrig vil
glemme er dannelsen af ”Scandinavian
Domination”. Vi var i alt fem skandinaviske piger, og selvom alle var utroligt
søde, så kunne jeg tydeligt mærke, at det
særligt var de fire andre piger fra hhv.
Norge og Sverige/Finland, jeg gik rigtig
godt i spænd med.
Det var også derfor, at vi en af de første
aftener under et fælles quiz-spil mod en
række andre Cambridge-Immerse deltagere landede på samme hold. Indenfor 2
minutter var holdnavnet dannet: ”Scandinavian Domination”, og det holdt ved som
et kælenavn resten af turen (På trods af at
vi blev gennembanket af alle de andre hold
– quizzen var om engelsk litteratur).
Alt i alt må jeg sige, at Cambridge Immerse har været en oplevelse, jeg aldrig
vil glemme. Programmet har givet mig
en perfekt start på mit studie (biokemi
på Københavns universitet), det har
forbedret mine engelskkundskaber, jeg er
blevet mere selvstændig, og sidst men ikke
mindst har jeg fået venner for livet.

Følelsen af at gå langs floden Cam i det
engelske kulturlandsskab i skinnende sol,
”punte” i en lille vakkelvorn båd med en
flok skønne (men skrigende) venner, gribe
en frisbee under et intenst spil Ultimate
eller sidde på taget af vores college i
solnedgangen med et stykke Cambridge
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Mit ønske om at studere i udlandet er kun
blevet større efter min uforglemmelige rejse, og jeg vil slutte af med at sige tusinde
tak til Roskildensersamfundet for at gøre
min oplevelse mulig!
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Billede af Christ College, Cambridge University

Rejselegatmodtager beretter
af Mathilde Lennartz-Johansen
Legatmodtager fra 2013

Jeg fandt først ud af at jeg skulle til Australien og arbejde på en boarding school
sidste år i august. Jeg havde søgt ”placements”, som de blev kaldt af organisationen, længe før, men der er hvert eneste
år rigtig mange unge der gerne vil af sted
– og med god grund. Heriblandt er der
heller ikke så få der gerne vil til Australien
og New Zealand, hvor jeg havde søgt.
Derfor foreslog min organisation, det engelske Lattitude Global Volunteering, mig
helt andre lande, fx Canada og Sydafrika,
hvor jeg også kunne arbejde på skoler,

hvilket var hvad jeg i første omgang havde
indskærpet min søgning efter. Det overvejede jeg, fordi det egentligt ikke føltes så
betydeligt netop i hvilket land jeg skulle
ende, så længe de talte engelsk og havde
dele af andre kulturer jeg også kunne
beskæftige mig med.
Men inden jeg havde besluttet mig om
noget som helst fik jeg en mail om, at en af
de skoler som første gang havde fået frivillige en måned tidligere gerne ville have to
mere. Det blev så mig og min fremtidige
engelske værelseskammerat Jenny.

35

R O A R S K I LDE
Derfra rullede bolden: Jeg fik kontakt til
skolen og andre frivillige, skulle ansøge
om visum, have diverse tilladelser mm og
lørdag d. 25 januar sad jeg så i et fly på vej
til Melbourne hvor der skulle afholdes tre
orienteringsdage om landet, arbejdsopgaver og os og ellers komme godt til rette
inden vi blev sendt videre; Jenny og jeg til
Charters Towers i Queensland.
Og det var så en del om hele min proces
med at komme ud at rejse. Nu kommer
så lidt om et af de vigtige mål med den;
at skulle udstyre mig bedre til et valg af
studie.

for et vist fag eller når folk prøver at give
gode råd og vejledning, fx efter hvilke
faktorer jeg burde vælge studie efter.

Jeg ved godt, at man ikke bare kan regne
med, at et halvt år kan gøre mere end de
18-20 år man nu har været til, men på en
måde så er det alligevel netop hvad det
kan. I de 20 år jeg har levet har mine omstændigheder aldrig ændret sig så meget
som de gjorde da jeg tog til Australien, og
lagt sammen med de ting jeg blev klar over
tidligt og de mange ting jeg blev klar over
under min tid på RKS synes jeg ikke det er
for meget at forlange, at jeg skulle komme
tættere på en beslutning om studie.

Det faktum, at omkring 50 % af eleverne
på den australske skole var aboriginals
bevægede mig i retning mod sociologi og
antropologi, hvilket også var nogle af de
uddannelser jeg havde skrevet på min
ansøgning om rejselegatet.
Men i og med, at jeg uden tvivl ikke er en
af dem som siden de var helt små har vidst
hvad de gerne ville være når de blev store,
foretrækker jeg stadig at holde dørene
åbne inden for mit stadig forholdsvis
brede interesseområde.

Jeg vidste dog alligevel ikke hvilket studie
jeg skulle søge ind på før maj måned i
år. Da havde jeg kun halvanden måned
tilbage på Blackheath and Thornburgh
College.

Derfor valgte jeg også samfundsfag fremfor statskundskab. Det gjorde jeg til dels
pga. min glæde overfor engelsk, som jeg i
den to-faglige bachelor har mulighed for
at vælge som tilvalgsfag, men også fordi
dette studie giver en mulighed for, hvis
jeg senere søger pædagogikum, at blive
gymnasielærer. For efter at have boet og
arbejdet på den australske skole ved jeg, at
jeg ikke kan lægge muligheden for at blive
lærer på hylden endnu.

Uanset hvad så er det dog sådan, at jo flere
beviser man får på, at man kan eller ikke
kan finde ud af noget, desto mere overbevisende bliver det. Og denne oplevelse
har helt sikkert været et vigtigt bevis for
mig. Især fordi det er noget jeg har gjort
selv uden at kende nogen eller noget på
forhånd. Det giver en mere ren form for
selvtillid, som ikke kan rokkes af ting som
netværk, forældrehjælp osv.

At min australske oplevelse har haft en
direkte indvirkning på mit valg af studie
kan jeg stadig ikke sige med sikkerhed.
Jeg var i forvejen klar over, at jeg godt kan
lide samfundsfag og engelsk, at jeg godt
kan lide at arbejde med mennesker og
lære fra mig, men jeg har mange interesser
og lader mig hurtigt forvirre og blive i tvivl
når jeg får af vide at jeg har evner inden

Næste uge skal jeg derfor begynde mit
introforløb i samfundsfag på KU.

36

R O A R S K I LDE
Peru - Min oplevelse for livet
af Frederikke Hald Madsen
Legatmodtager fra 2014

Kære Roskildenser-Samfundet
Først og fremmest vil jeg endnu en gang
takke jer for det generøse rejselegat, som
jeg ved min translokation den 27/06-2014
modtog fra jer. Dette gjorde en bemærkelsesværdig forskel i mit budget og havde
stor betydning for min rejses udfoldelse,
hvilket jeg er jer taknemmelig for.
Da jeg den 16. August 2014 stod i Kastrup
lufthavn, flagrede tusinde af nervøse sommerfugle rundt i min mave, og det var med
et smil på læben såvel som en tåre på kinden, at jeg vinkede farvel til min familie og
kæreste, som jeg i de følgende 3 måneder
skulle undvære.
Jeg havde i månedsvis forberedt mig til
denne rejse, og nu gik jeg endelig mit
store eventyr i møde – Jeg skulle bare lige
overleve den 27 timer lange flyvetur først.
Efter mange timer, mange tårer og mange
spændte tanker stod jeg endelig på det
værelse, hvori jeg skulle bo de følgende 3
måneder.
Jeg var i lufthavnen blevet hentet af min
værtsmor, Astrid Junior, og min værtsbror, Kadel, men i huset boede ligeledes
min værtsbedstemor, Astrid Senior, og
min værtssøster, Gabriella. De var enormt
søde og emmede af den sydamerikanske
ånd og gæstfrihed, og da jeg efter få timer
i Cuscos 3,399 meters højde ramtes hårdt
af højdesyge, sørgede de for mig, som min
egen familie ville have gjort det.

På trods af en slem omgang højdesyge
startede jeg dog dagen efter min ankomst
mit 2 ugers spansk forløb hos den lokale
organisation ProyectoPeru. Jeg blev her
placeret på et individuelt hold med læreren Cecilia, og vi kastede os straks ud i
det spanske sprogs mange finurligheder.
Med flere timers undervisning om dagen
kunne jeg hurtigt mærke, at mine spanskkundskaber rykkede sig, men det var især
hverdagens samtale med familien og de
lokale, der for alvor gjorde en forskel. Da
min skolegang lakkede mod enden, og et
liv i den virkelige verden nærmede sig,
havde jeg fuldstændig styr på dagligdagssproget, og det var kun ganske få dele af
den sværere grammatik, der endnu ikke
sad på rygraden.
Fattigdom er et enormt problem i Peru,
herunder også i Cusco, og det er ikke
unormalt at se 5 årige børn rende rundt
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som gadesælgere døgnet rundt for at
overleve. Alt for mange børn lever alene
grundet enten forældrenes dødsfald eller
et betydeligt alkohol- eller narkotikamisbrug hos disse, og dette var netop en af
grundende til, at jeg ønskede at hjælpe til
på et børnehjem.

Lønnen til lærerinden og få andre udgifter
betalte regeringen, men den donation,
som jeg bidragede med, gjorde alligevel
en betydelig forskel for børnene, der med
mine penge kunne få nyt tøj, nye sko og
nyt legetøj, som der ellers ikke havde
været råd til.

ProyectoPeru arbejdede dog ikke længere
sammen med børnehjemmet, jeg skulle
have været på, da jeg kom derned, og
derfor startede jeg i stedet i en børnehave,
der efter sigende havde mindst lige så
meget brug for min hjælp – og det må
man sige, at de havde!

Min hverdag i børnehaven bestod primært
i at være lærerindens højre hånd og
hjælpe til hvor det var nødvendigt. Ofte
legede jeg med børnene og hjalp dem med
at udføre de opgaver, som de blev sat til at
lave af lærerinden, men jeg kom ligeledes
ud for at måtte følge børn hjem, der ikke
blev hentet, da børnehaven lukkede.

Børnehaven bestod af et ganske lille
opbevaringsrum mellem to lejligheder, og
her havde én forælder uden nogen speciel
uddannelse ansvaret for at passe kvarterets 30-40 børn hver dag.

Langt de fleste familier i Cusco har ikke
råd til at sende deres børn i børnehave,
men denne børnehave/legestue var et
projekt støttet af regeringen, og derfor
skulle forældrene kun betale et ganske
lille beløb om måneden til leje af lokalet.

Mange af børnene levede tydeligvis under
fattige kår med forældre der arbejdede
mange timer om dagen og alligevel kun
havde råd til at give børnene meget lidt
mad. Dette ville for mange i DK resultere
i en trist hverdag, men de peruvianske
børn var altid glade og med enormt meget
overskud. Selv når de af bare sult samlede
skrald op fra jorden for at spise det og gik
rundt i gammelt tyndslidt tøj, smilede
de stort med deres små sorte tænder, og
dette bragte stor glæde ind i mit arbejde
med dem.
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jeg havde forventet, og jeg kan derfor kun
anbefale det til andre.
Da jeg valgte at tage til Cusco, Peru, i
mit sabbatår, var det med flere forskellige formål. Jeg ønskede at forbedre mit
spansk, lære om den latinamerikanske
kultur og samfund samt hjælpe børn i
nød gennem frivilligt arbejde. Jeg havde
derudover et stort ønske om at komme
til Machu Picchu, og med jeres rejselegat
blev en rejse til de imponerende inkaruiner en realitet.
Det var en tidlig tirsdag morgen, da jeg
sammen med en masse andre så solopgangen over Machu Picchu og jeg kan
ærligt sige, at det er én af de smukkeste
oplevelser, jeg nogensinde har haft. Når
man står der på de samme stier, som
inkabefolkningen engang har betrådt, og
ser ud over den betagende natur, er det

som om at verden kommer lidt på afstand,
og jeg kan varmt anbefale denne oplevelse til alle, der har brug for et pusterum i
dagens travle hverdag.
Da jeg den 16. november atter stod på
dansk jord, var det med et nyt syn på livet.
Jeg har på denne tur lært mig selv langt
bedre at kende, og jeg er i dag utroligt
taknemmelig for de små ting i min hverdag. Jeg føler mig grundet mine oplevelser i
Peru meget bedre udrustet til at klare mig
selv i min fremtidige virkelighed, og jeg
kan på samme måde takke min rejse for
at have fundet ud af, at jeg ikke skal læse
til journalist med derimod læse psykologi
og på den måde fortsætte mit arbejde med
mennesker i nød.
Mange taknemmelige hilsner
Frederikke Hald Madsen

Det var under hele forløbet tydeligt at
mærke både forældrenes, børnenes og
lærerindens taknemmelighed for det
arbejde, som jeg og andre frivillige gør,
og da jeg efter 2,5 måneders arbejde med
dem måtte sige farvel, var det med en tåre
på kinden hos os alle.
At arbejde som frivillig har alt i alt været
en både udfordrende og givende oplevelser, som har lært mig mere om mig selv og
om mine senere uddannelsesønsker end
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Jubilar-lister
80-års jubilarer (årgang 1935)
Edith M. Frederiksen, Klosterengen 112 B, 4000 Roskilde

75-års jubilarer (årgang 1940)
Sproglige
Jytte Steen Felding, Hjorterodsvej 4, 8000 Grenå
Grethe Sieck, Hovedvejen 124 ,1. th, 2600 Glostrup
Hans David Madsen, Pilevej 19, 7600 Struer
Matematiske
Inger Bakman Christensen, ingerb.chr@gmail.com
Hans Erik Hansen , Teglbakken 2, 3-lej.3, 8300 Odder
Inger Marie Grevsen
Ellen Ørum Petersen, ellen@ingeoerum.dk
Vagn Kjeldsen, Høegårdsvej 19, st.12, 8240 Risskov
Poul H. Larsen, afgået ved døden
Inge Holten Linde, Langebjerg 20, 2.tv., 2850 Nærum
Birthe Hansen, Tinggårdsparken 39, 4030 Tune
Realister
Ingrid Elisabeth Hatorp, Sankt Agnes Vej 2, Hus 50, 4000 Roskilde
Bodil Thume, Møllevej 71, 3630 Jægerspris
Bent Nørregård , Piletoften 19, 2630 Tåstrup
Ellen Mårup, Snerlevej 6, 7500 Holstebro
Hans Alf Holme, afgået ved døden
Inger Bierring, Lupinvej 63, 5210 Odense NV
Kathe Skou Larsen, Bygaden 40 A, 4040 Jyllinge
Lars-Stig Bitsch Larsen, Vagtelvej 6, 4.mf, 2000 Frederiksberg

70-års jubilarer (årgang 1945)
Sproglige
Charlotte Højrup, lotte.hoejrup@gmail.com
Lillian Mørk Andersen, afgået ved døden
Hans Flemming Helleskov, afgået ved døden
Hanne Andresen, Sveasvej 8, 1, 003, 1917 Frb C
Helga Bonnis, Heimdalsvej 35, 6000 Kolding
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Sofie Ramskov Bundgård, afgået ved døden
Bent Helms Mortensen, bentmo1@hotmail.com
Jytte Falling Jensen, Kongebakken 26, 2.tv, 4000 Roskilde
Inge Svendsen, Bagsværd Hovedgade 144, 2880 Bagsværd
Matematiske studenter, A-klassen
Erik Billeskov Frederiksen, Solhjemsvej 7 ,lej.14, 3370 Melby
Vibeke Fogh, vibekefogh@mail.dk
Bent Ole Severin, 585 North Bridge Road 11-06, Singapore 0718
Matematiske studenter, B-klassen
Ethel Wales, edelwales@gmail.com
Palle Fogh, pallefogh@webspeed.dk
Bente Brink, benteellisbrink@gmail.com
Lilli Myss Frederiksen, lillimyss2@gmail.com
Ellen Falster Munthe Christensen, Ved Bellahøj 3B, 8.th, 2700 Brønshøj
Inge Baden Schønning
Ruth Spangsberg, Gl. Kolding Landevej 29, 7100 Vejle
Realister
Bent Christiansen, Poppelhaven 30, 3070 Snekkersten
Rigmor Hauge, Birkevej 2L, 8860 Ulstrup
Ruben L.O.Due, Lærkevej 29, 9690 Fjerritslev
John Hansen, afgået ved døden
Kirsten Beyerholm Pedersen, Dyssevej 29, 4000 Roskilde
Liselotte Kidde-Sørensen, Godthåbsvej 97, 4., 2000 Frederiksberg
Ole Knudsen, koku@mail.tele.dk
Margrethe Christiansen, Krohaven 120, 4140 Borup
Grethe Hemmingsen, Åbrinken 169, 2830 Virum
Ulla Madsen, ingerulla@hotmail.com
Kirsten Wolsgård, kwo1927@gmail.com
Lillian Larsen, Tuen 17, 4130 Viby Sj.

65-års jubilarer (årgang 1950)
Sproglige
Enrico Møller Andersen, Ternvej 70, 4000 Roskilde
Kirsten Thurø Nielsson, afgået ved døden
Vilhelm Chrismas Møller, afgået ved døden
Ellen Dudmish, afgået ved døden
Bent G.Dall, afgået ved døden
Karen C.Tibian, Skovgården 18 D, 3500 Værløse
Otto Dilling-Hansen, hothut@stofanet.dk
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Hanne Ibsen-Bjerget, hi-b@webspeed.dk
Birthe Brandt Henriksen, afgået ved døden
Niels Kroon, afgået ved døden
Inger Spies, afgået ved døden
Erling Gerup Nielsen, Skomagergade 25 B, 3-404, 4000 Roskilde
Elise Engel Jansson, afgået ved døden
Finn Rørbech, finnroerbech@me.com
Marianne Rørbech, Tyttebærvej 6, 5260 Odense S
Holger Waage, afgået ved døden
Matematiske
Lis Knub
Bente Laursen, bente_l@youmail.dk
Bent Wittrup Christensen
Otto Dahn, afgået ved døden
Vagn Drewes, vagn@drewes.dk
Asbjørn Hansen, afgået ved døden
Mogens Viggo Hansen, afgået ved døden
Erling Jørgensen, afgået ved døden
Ole Kristensen, Søskovvej 11, 4180 Sorø
Niels Lund, major@lund.mail.dk
Annie Petersen
John Hjortshøj Nielsen, afgået ved døden
Poul Erik Nørgaard-Pedersen, penp31@gmail.com
Aase Jensen, Sorgenfrigårdsvej 41,1.-4, 2800 Kgs.Lyngby
Aage Schiøler, aageogingrid@stofanet.dk
Per Sejersen, sejrsen@dadlnet.dk
Max Klarskov Vilby, vilby-max@dlgtele.dk
Birgit Rasmussen, rasx2b@yahoo.dk
Realister, A-kassen
Kirsten Egelund Jensen, Kegelund@webspeed.dk
Kirsten Freil, afgået ved døden
Merete Jerg, afgået ved døden
Anne Birte Thyge Jepsen, annebirte@webspeed.dk
Ulrik Riis Johannsen, afgået ved døden
Frits-Erik Jørgensen, fritserik@dukamail.dk
Karl Johan Jørgensen, afgået ved døden
Jørgen Løvholm, afgået ved døden
Ole Wennemoes, Fjordparken 26, 4000 Roskilde
Ulla Kampmann, Corso Vittorio Emanuel 26, I00040 Nemi
Merry Ohms, Valkendrupsgyden 129, 5270 Odense N
Ib Palmvig, 42 Lancaster Crecent, RichmondVancouver BC
Jørgen Reindal, afgået ved døden

42

R O A R S K I LDE
Hanne Schwartz, Kongebakken 4, 2.th., 4000 Roskilde
Inge Hansen, afgået ved døden
Realister, B-klassen
Kirsten Obdrup, afgået ved døden
Lars Verner Andersen, lars-verner@andersen.mail.dk
Erik A. Bolvinkel, bolvinkel.consult@gmail.com
Elsebeth Rasmussen, Hillerødholms Alle 121, 3400 Hillerød
Bente S. Petersen, afgået ved døden
Erik Steen Fjerskov, kongebakken36@gmail.com
Merete Bech Nielsen, afgået ved døden
Inger Petersen , Abildgårdsvej 12, st.th., 2830 Virum
Judith Holmberg, Englerupvej 122 B, 4100 Ringsted
Palle Lindhardt Henriksen, bphenriksen@mail.tele.dk
Lillian Brønnum Olsen, afgået ved døden
C. Keld Jørgensen, keldjorgensen@mail.dk
Birger Kristensen, afgået ved døden
Jørn Mathiesen, Flemager 7, 2600 Glostrup
Ejvind F. Nielsen, afgået ved døden
Hans Jørgen Schnack Nielsen, Mannerupvej 27, 4320 Lejre
Grethe Skårup, grethe.skaarup@sport.dk
Grethe Kaas Bundgaard, afgået ved døden
Tora Schou
Kjeld Schultz-Nielsen

60-års jubilarer (årgang 1955)
Sproglige, A-klassen
Else Bøye Larsen, afgået ved døden
Jørgen Andersen, afgået ved døden
Grete Baunbæk, a.hansen@c.dk
Bent Røscher, roescher@youmail.dk
Grete Lassen, afgået ved døden
Jørgen Hermansen, afgået ved døden
Niels Heine, heineknuth@mail.dk
Niels Per Lassen, afgået ved døden
Bente Lund, Klintevej 3, 5300 Kerteminde
Ulla Mols Jensen, ullamols@hotmail.com
Anita Kjønsted, m.kjoenstad@email.dk
Karen Frost , afgået ved døden
Lis Ostenfeld Møller, Fennevangen 30, 2820 Gentofte
Peter Eskild Damgaard Nielsen, pdn@privat.dk
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Jens-Ebbe Strandgaard Pedersen, poulcjense@gmail.com
Hanna Vibeke Hansen, oleabc@webspeed.dk
Ulla Hansen, afgået ved døden
Karen Weichner, afgået ved døden
Grete Høst Saunte Bagger, afgået ved døden
Ulla Tshernja, afgået ved døden
Sproglige, B-klassen
Anna Lise Andersen, afgået ved døden
Grethe Holmberg Huge, grethe.holmberg@mail.dk
Ole Frederiksen, hofrederiksen@dlgmail.dk
Jørgen Steen Jørgensen
Merete Vad Larsen, hvadmedvad@dukamail.dk
Christian Møller-Christensen, k.b.lintner@stofanet.dk
Annemarie Roslind, helgeroslind@stofanet.dk
Ib Anders Nielsen, afgået ved døden
Jytte Egelberg, Højdevang 23, 3250 Gilleleje
Asger Pilegaard, afgået ved døden
Poul Schiøler, poul_schioeler@dadlnet.dk
Kirsten Vindegaard, Helligkorsvej 24, st.th., 4000 Roskilde
Matematiske, A-klassen
Ellen Grønlund Aaby, hcaa-egaa@mail.dk
Cai Sander Blumensaadt, blumensaadt@bigpond.com
Ingolf Brisson, afgået ved døden
Ove Vagn Hansen, afgået ved døden
Helen Henriksen, helen.henriksen@mail.dk
Mogens Mandrup Jensen, afgået ved døden
Inge Ruth Petersen, ruth-vellerup@outlook.com
Poul Lund, afgået ved døden
A.Vagn Mex-Jørgensen, afgået ved døden
Thomas Sparsøe, afgået ved døden
Johan Ostenfeldt Møller, afgået ved døden
Villi Finn Krøyer, afgået ved døden
Kurt Hartvig-Petersen, lise.kurt@stiesmark.dk
Børge Viggo Rasmussen, boerge.bodil@mail.tele.dk
John Peter Rasmussen, afgået ved døden
Hans Eggert Sørensen, afgået ved døden
Birgitte Krøyer, birgitte.kroyer@gmail.com
Karen Hermann, tannsjoe@gmail.com
Matematiske, B-klassen
Birte Buckett, birte.buckett@hotmail.co.uk
Bodil Frederiksen, boerge.bodil@mail.tele.dk
Erik Due, suserik@mail.tele.dk
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Kirsten Due, kirsten.due@mail.dk
Kirsten Holde Jensen
Oluf Johs.Jensen, afgået ved døden
Per Ole Gert Jensen, frolundos@gmail.com
Bent Jessen-Knudsen, afgået ved døden
Ib Miland Petersen, afgået ved døden
Jørgen Sigvardt, afgået ved døden
Realister, A-klassen
Oda Jensen, post@mannerupgaard.dk
Bente Lyndorff-Hansen, Hobrovej 477B, 9200 Ålborg SK
Mette Lotte Petersen
Niels Jørgen Bruun, nj-s-bruun@mail.tele.dk
Johanne Foss, johannefoss@gmail.com
Jørgen Steen Hansen
Birte Stenbak, birte-stenbak@live.dk
Jens Asger Lyndby Jensen, Dyssegårdsvej 10, 4320 Lejre
Jørgen Lyndby Jensen, Grådybvej 10, 9800 Hjørring
Flemming Hj. Jørgensen, afgået ved døden
Ingeborg Andersen, ingseandersen@gmail.com
Jørgen Irmill
Kurt Olsen, kurt.olsen@post.tele.dk
Henny de Gier, hennygier@gmail.com
Knud Arne Petersen, knudpeter@privat.dk
Erik Leo Poulsen
Claus Rønø, Vibyvej 37, 4130 Viby Sj
Jette Tyge, Rødlersvej 12, 2990 Nivå
Ole Preben Vestergaard, ole.vestergaard9@gmail.com
Hanne Lauritsen, Arnold Sørensens Have 23, 4300 Holbæk
Matematiske studenter, B-klassen
John Frellesen, afgået ved døden
Inger Birkelund Pedersen, Østrupvej 18, 5600 Fåborg
Palle Hansen, kimaha@mail.tele.dk
Birte Lizzie Jensen, afgået ved døden
Leni Voldby
Ole Noer Jensen, Valløby Bygade 15 A, 4600 Køge
Birte Vilby, bvilby@outlook.dk
Jytte Bomholt
Erik Klemm
Kjeld Preisler, kjeld@preisler.com
Birte Berggren, birte.jensen@ka-net.dk
Inger Birkelund Pedersen
Inge W.Ø. Larsen, ingelarsen@hotmail.com
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Mogens Damgaard, Skyumvej 149, 7755 Bedsted
Niels Jørgen Rasmussen, 143Bastedo Ave.Toronto, MC4,3N2 Ontario
Birgit Steenholdt, Andreas Bjørnsgade 12, 3.th., 1428 København K
Kirsten Walden, 41 Delf Street, Sandwich, Kent
Peter Terp, 8 Av.Albert 1er, F-06110 Le Cannet

50-års jubilarer (årgang 1965)
Sproglige, A-klassen
Hans Henrik Rise Hansen, hhrisehansen@youmail.dk
Inge Marie Libonati, Holbækvej 108 A, 4450 Jyderup
Else Nygaard Nielsen
Erik West, elsebeth.west@gmail.com
Anne Filtenborg, aofiltenborg@post.tele.dk
Inger-Lis Lund Nielsen, ilntoftegaard@hotmail.com
Karen Sigurdsson
Lillian Birch Jørgensen, Afgået ved døden
Marianne Plesner, Afgået ved døden
Sproglige, B-klassen
Poul Erik Andersen, Afgået ved døden
Rigmor Elisabeth Barnkop
Herluf Aagaaard Eriksen, herluf.eriksen@gmail.com
Birgitte Villadsen, Afgået ved døden
Birgitte Lautrup-Nielsen, lautrupnielsen@hotmail.com
Bente Borch, bente.haber.borch@gmail.com
Kirsten Irgens
Bente Merete Fredberg, jensenogfredberg@webspeed.dk
Viktor Källström, Afgået ved døden
Anne Diemer Kjær Larsen, diemeranne46@gmail.com
Anne Vonsbæk, annebo@dlgmail.dk
Karen Elia Michélsen
Bente Damgaard Kragh, kraghchr@post3.tele.dk
Helle Humby, hellehumby@hotmail.com
Berndt Henry Nyborg, berliz@vip.vestnet.dk
Bodil Mariager Pedersen, Sportsvej 60, 331, 2600 Glostrup
Uffe Marius Petersen, Afgået ved døden
Merete Borker, merete@borker.dk
Kirsten Rørbech, kirstenroerbech@gmail.com
Ebba Steen
Jette Baagøe, baagoe@jagtskov.dk
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Sproglige, C-klassen
Birgit Kobberø, birgit@kobbero.net
Hanne Smith-Hansen, olafsh@mail.dk
Hanne Ambelas, ambelas@webspeed.dk
Anne Mette Werner Hansen, mette.werner.hansen@gmail.com
Eskild Jensen, eskild.jensen@outlook.com
Inge Jessen, ingejessen@bbsyd.dk
Unni Andersen, unni@qart.dk
Jørgen Lauritz Larsen, joergenlarsen46@hotmail.com
Kirsten Rekman, kirstenrekman@gmail.com
Kirsten Marie Birck, kirstenbirck@mail.dk
Gerd Ørum Lemvig, gerdlemvig@gmail.com
Helle Schiøtz Jensen, helle.s.jensen@gmail.com
Anne Mette Buhl
Anette Kongsholm Braun, Afgået ved døden
Anne Marie Boile Nielsen, annemarieboile@hotmail.com
Elsa Lundgreen, Hovedgaden 522, 2640 Hedehusene
Lise Rerup Schmidt, apollon@mail.tele.dk
Sproglige, K-klassen
Bendt Alster, Afgået ved døden
Karen El Fassi, Thorupsgade 8, 2, 2200 København N
Susan Hors, susan@hors.dk
Anne Margrethe Haastrup-Nielsen, haastrup79@gmail.com
Judith Ann Ibsen, Valbygårdsvej 68, 2500 Valby
Margrete Jordt, margrete.jordt@gmail.com
Peter Boile Nielsen, boile.nielsen@on-cable.dk
Karen Maria Heerfordt, karen@heerfordt.net
Nana Riemann, nana.riemann@gmail.com
Matematiske, U-klassen
Jørgen Henry Andersen, joergen.andersen@pc.dk
Jørgen Quade Andersen, jorgen@quade.dk
Villy Sigfred Andreasen, villy.andreasen@post.cybercity.dk
Lars Christian Bach, larscbach18@gmail.com
(Anne) Dorte Lind, moderlind@yahoo.dk
Jens Lodal, jenslodal@yahoo.dk
Jørgen Lodal, j.lodal@youmail.dk
Tom Møller Jensen, afgået ved døden
Asger Juul, asgerjuul@dadlnet.dk
Bjarne Holch Jørgensen, bhjdk@mail123.dk
Johanne Juul Andersen, andersj@rockefeller.eu
Merete Eskjær, eskjaer@privat.dk
Peter Kjelstrup, peter@kjelstrup.info
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Klaus Kjær, klaus.kjaer@tele2.se
Christian Bernt Knudsen, cbk@dadlnet.dk
Niels Kaare Knudsen, kaare.k@dadlnet.dk
Poul-Erik Højer, pehoejer@yahoo.dk
Carsten Frank Pedersen
Gert Hovald, gert@hovald.dk
Jan Hovald Petersen, jhovald@hotmail.com
Thorkild Fristrup Qvist, t.f.qvist@dadlnet.dk
Anne-Grete Baadsgaard Bruun, aogobruun@live.dk
Susanne Pedersen, afgået ved døden
Ole Rudolf Paiva, ole.rudolph@paiva.dk
Erling Tvedegaard, majatvede@gmail.com
Sven Westergaard, shw@mail.tele.dk
Matematiske, X-klassen
Birthe Baldur, afgået ved døden
Solveig Holt Olsen, afgået ved døden
Frank Buchmann-Møller, fbm@nal-net.dk
Peter Christensen, ch_udb33@mail.tele.dk
Jan Rune Christiansen
Finn Dybdahl Christoffersen, mafistoff@gmail.com
Grete Budde Jørgensen, Strandvejen 95, 2100 Kbh. Ø
Erik Dahl
Jens Strøm Fabricius, fabricius@dlgmail.dk
Jens Ulrik Felding, juf@dadlnet.dk
Henriette Christrup, henriette@ruc.dk
Arne Engskov Jensen, Hjallesegade 15, st., 5260 Odense S
Ingelise Heerup Madsen, liseheerup@gmail.com
Jens Erik Klarskov, jens.klarskov@dadlnet.dk
Henrik Klitz, klitz@webspeed.dk
Erling Kaaber, erling_kaaber@hotmail.com
Ivan Lehrmann Madsen, ivanlmadsen@gmail.com
Mogens Cherly Nielsen, myn@post10.tele.dk
Ulla Ruud, ullaruud@gmail.com
Arne Olsen, avolsen1@hotmail.com
Jørgen Buhl Pedersen, annemarieogjorgen@gmail.com
Annette Huge-Christensen, annette.huge@gmail.com
Tove Rasmussen, tove.rasmussen@skolekom.dk
Niels Christian Sørensen
Matematiske, Y-klassen
Erling Andreasen, andreasen@postkasse.com
Niels Clausen, nc@dadlnet.dk
Niels Elm, afgået ved døden
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Carl Johan Gerlach, afgået ved døden
Helge Stig Hansen, lene.stig.hansen@gmail.com
Bjarne Sander Jacobsen, bjarnesanderj@gmail.com
Fritz Smith Kjergaard, fritz_s_k@c.dk
Mogens Bomgaard, mogens@bomgaard.com
Karin Pors Lindberg, Ægirsgade 14,3tv., 2200 Kbh.N
Steen Bruun, stb@image.dk
Bjarne Johannes Olsen, Fjellerupvej 35, 5463 Harndrup
Carl Steen Pedersen, afgået ved døden
Torben Permin , permin@live.dk
Henning Krogh Petersen, hepet@webspeed.dk
Karsten Petersen, kp@ciconia.dk
Ole Birch Poulsen, ole.birch.poulsen@gmail.com
Niels Bjørn Rasmussen, nbr@rasmussen.mail.dk
Vibeke Riemer, vibeke@riemer.dk
Flemming Stoltz, afgået ved døden
Hans Peder Wamsler, lphw@mail.dk
Torben Winkler, Kocksvej 28, 3600 Frederikssund
Jens Wurtzen, jwurtzen@gmail.com
Matematiske, Z-klassen
Jan Rud Andersen, jra@adr.dk
Carste Bagger, afgået ved døden
Dorte Anette Begtrup, dortebegtrup@hotmail.com
Randi Bagger, Randi-Bagger@privat.dk
Ellen Appelquist, eapp@dlgpost.dk
Carl Sehested Bohn, bohncarl@gmail.com
Annegrete Budde, afgået ved døden
Addi Pilegaard Hansen, addi.pil@mail.tele.dk
Karsten Stig Hansen
Ellen Hededal, ellen@hededal.dk
Benedikte Lessow, lessow@gmail.com
Carl Egon Jensen, carl.egon.jensen@gmail.com
Grethe Lyndby-Jensen, Grethelyndby@hotmail.com
Leif Sophus Madsen, afgået ved døden
Bodil Nielsen, Bredgade 5B,st.tv., 4000 Roskilde
Erik Volmer Nielsen, erik.volmer@outlook.com
Flemming Sejergaard Olsen, flemming.k2800@sejergaard.dk
Leif Steen Olsen, privat@leifo.dk
Torben Philipsen, afgået ved døden
Finn Skjærlund, rio@sol.dk
Tim Stigler, tim.stigler@gmail.com
Helle Bomgaard, helle@bomgaard.com
Asker Reib Telvad, afgået ved døden
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Realister
Liselotte Brinkmann, lotte.brinkmann@gmail.com
Erik Keiniche Hansen, erikbetty@gmail.com
Ole Juel Hansen, olejuel@dlgmail.dk
(Jørgen) Ulrik Haastrup, raullind@hotmail.com
John Kappel Iversen, afgået ved døden
Ingerlise Kondrup, lisekondrup@gmail.com
Uffe Bendt Kristiansen, afgået ved døden
Paul-Kurt Larsen, Bhansen2412@gmail.com
Wilhelm Roland-Larsen, roland.usa@gmail.com
Lene Rode Jørgensen
Ole Sandal, afgået ved døden
Birgit Karen Rasmussen, bikara@webspeed.dk
Carsten Boyer Thøgersen, cbo.int@cbs.dk

40-års jubilarer (årgang 1975)
Sproglige, A-klassen
Elisa Boelskifte, eb@takovda.dk
Hanne Dahl, henning.castel.christensen@regionh.dk
Lone Elisabeth Ditlevsen, loneditlevsen@hotmail.com
Helle Liz Frederiksen, helle4you@gmail.com
Thora Frello, thorafrello@gmail.com
Gerda Susanne Mandrup Jensen, Ejboparken 19, st.mf., 4000 Roskilde
Gunnar Dan Jensen, Askevænget 8, Sdr. Vedby, 4800 Nykøbing F
Helle Jensen, heje@sosusj.dk
Anne Vibeke Thalsgaard Jørgensen, thalsgaard@dadlnet.dk
Kirsten Bøggild Lyngbye
Lise Ivi Møgelvang Lange, lise@lange-aps.dk
Trine Svarre Møller, trine_tsm@me.com
Marianne Brandt, mariannebrandt22@gmail.com
Agnete Bjørlig, info@jernbanecafeen.dk
Sonja Hougaard Hauschildt, sonjahh.55@gmail.com
Lena M.H. Schnack Mertz, lesc@faxekommune.dk
Ulla Margrethe Siglev, Gl. Landevej 14, st., 4000 Roskilde
June Vikkelsø, junevikkelsoe@gmail.com
Lars Westensøe, Kolonivej 15A, st. 0007, 4293 Dianalund
Nina Kerrn-Jespersen, afgået ved døden
Sproglige, B-klassen
Vinni Pia Andreasen, vpandreasen45@gmail.com
Marianne Rørholm, Kasernenstrasse 32, CH-4058 Basel, Schweiz
Ingefred Solvang Egehave, ingefred@egehave.dk
Inga Colberg, inga.colberg@gmail.com
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Søren Bo Christiansen, soren_christiansen@merck.com
Lars Strøger Frederiksen, lars.stroeger@frederiksen.mail.dk
Peter Nicolai Gottlieb, pngnic@gmail.com
Michael Folke Hellensberg, cmhellensberg@gmail.com
Eva Birgitte Holt, eholt@outlook.dk
Birgitte Nybo Jensen, birgittenybo@dadlnet.dk
Hanne Schou-Rode, hanne@impactconsult.dk
Jette Jessen, kontakt@in-proces.dk
Jan Michael von Lany, janlany@mail.dk
Lene Palland Mikkelsen, lene@palland-brix.dk
Dorrit Murholt, dorrit_mulholt@hotmail.com
Morten Ivar Nilsson, mortenivarnilsson@gmail.com
Mette Bohsen, mb@sdti.dk
Lars Holm Rasmussen, advokat.ringsted@mail.com
Marianne Schou, Bøgevej 26, 4000 Roskilde
Eva Storm, Stormeva2@gmail.com
Lise Karin Brunberg, lise@brunberg.dk
Anne-Marie Winther, wintherjon@mail.mira.dk
Else Toftemose Sørensen, A M erlenkamp 39 D-40801 Bochum,Tyskland
Mette Borchsenius Therbild, mette.therbild@googlemail.com
Sproglige, C-klassen
Susanne Birkemose
Hanne Forbech Skall, hafosk@heh.regionh.dk
Jes Per Christoffersen, Vestergade 6C, 4000 Roskilde
Kent Dick Christoffersen
Mogens Damm, moda@km.dk
Nina Fogh
Ulf Gregersen, ug@vucaarhus.dk
Axel Gaard Hansen, Strandbakken 7, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge
Birthe Solveig Hansen, Jættevej 5, Skibbild, 7480 Vildbjerg
Rune Sanden Hansen, runehansen@fotorunehansen.dk
Susanne Worsøe Hansen, susanne.worsoe@koege.dk
Birgitte Duwander Johansen, wanderdu@get2net.dk
Naja Slipsager, najaslipsager@aol.com
Lars Kjær, 1125 Edward Drive, Great Falls, VA 22066, USA
Lone Klamer, lone.klamer@ugebladet.dk
Peter Theil Nielsen, afgået ved døden
Lis Novak, novak@webspeed.dk
Lise Pedersen
Marianne Elisabeth Hauge
Mark Birch Pedersen
Pia Ravnmark, ravnmark@stofanet.dk
Carola J.A.E.L. Schulin, carolaschulin@outlook.dk
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Anne Ramsby, ar@if.dk
Gunvor Loeser Severinsen-Pedersen, gggse@greve-gym.dk
Matematiske, U-klassen
Verner Bent Andersen, anjadk@aol.com
Anja Birgitte Bakland, anjadk@aol.com
Benny Raunkjær Christensen, leneogbenny@privat.dk
Steen Bjarke Gjerrild, sh_gjerrild@mail.tele.dk
Anne Marie Arboe Levin Jakobsen, levinjakobsen@gmail.com
Hanne Nestler Jensen, h.nestler@pc.dk
Karsten Lejf Jensen, annekarsten@webspeed.dk
Lis Schultz Lund, lis@lund.mail.dk
Peter Karlsen, peterkarlsen@yahoo.dk
Bente Korsby, bente.korsby@hotmail.com
Susanne Kristiansen, sus@trekantnet.dk
Lisbeth (Overgaard) Nielsen, christianoglisbeth@post.tele.dk
Mette Nielsen, mette9@stickhill.dk
Bjarne Grube Wickstrøm, oeko-byg@mail.dk
Ulla Selmer, ullaselmer@gmail.com
Hans Jørgen Sørensen, h.nestler@pc.dk
Niels Henrik Sørensen, vibekeoghenrik@gmail.com
Kim Boje Thomsen, kimbojetho@gmail.com
Matematiske, X-klassen
Ulrich Lichtenstein Sønderskov Andersen, uan@sorano.net
Torben Dahl, Skovbrinken 23, Englerup, 4060 Kirke Såby
Torben Steen Hansen, Rughaven 38, 4000 Roskilde
Peder Møller Hundebøll, pehu@dtu.dk
Kurt Skovgård Jacobsen, Norddalen 13, Himmelev, 4000 Roskilde
Ole Baunsgaard Møller, trine_tsm@me.com
Søren Holm Johansen, shj@ramboll.com
Eric Frydenlund Michelsen, Dr. Sofiesvej 4, 4000, Roskilde
Dorte Thor Hansen, Møllerjorden 57, 4320 Lejre
Inge Neuenschwander, bodil93@hotmail.com
Johnny Ingemann Petersen, Helligkorsvej 64, 1.tv., 4000 Roskilde
Ole Saugmann Rasmussen, ole@osr-consulting.dk
Jens Ole Settrup, elin.settrup@gmail.com
Vibeke Sewerin, sewerinlarsen@gmail.com
Tove Anne-Marie Siglev, Regstrupvej 81, Regstrup, 5800 Nyborg
Torben Sørensen, Monrads Allé 33,2500 Valby
Christian J.J. Wedell-Neergaard, cwn@svenstrup.dk
Matematiske, Y-klassen
Johnny Hedengran Andersen, afgået ved døden
Lone Merete Møller, rglmo@roskilde-gym.dk / lone.moller@mail.tele.dk
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Claus Berg, Østerhegn 66, 2880 Bagsværd
Peter Juul Christiansen, Bakkevej 10, 2400 København NV
Jim Lyngbæk Dudmish, jim.dudmish@post.dk
Bente Elebæk Nielsen, bente.ellebaek@mail.dk
Åse Marie Hansen, asemarie.hansen@sund.ku.dk
Lars Ewald Jensen, Kallerupvej 56, 2640 Hedehusene
Lis Karkov Rout, lisrout@googlemail.com
Jens Henrik Alleshauge Krabbe, krabbesen@live.dk
Anders Larsen, anders@alarsen.net
Kim Larsen, kim.larsen26@skolekom.dk
Merete Jacobsen, merete@merrevision.dk
Ulla Charlotte Munch-Petersen, ump@j-l.com
Jens Ravnkilde Møller
Axel Nielsen, axel@nordmarksvaenget.dk
Michael Palsberg, mpalsberg@gmail.com
Bent Henning Skov, bhsk@env.dtu.dk
John Skaaby, Dr. Sofies Vej 85, 4000 Roskilde
Mikael Meyer Østergren, ostergrenm@who.int
Matematiske, Z-klassen
Søren Andresen, s_andres@mail.dk
Henning Raunkiær Christensen, henningrc9@gmail.com
Ole Dieckmann, grol@get2net.dk
Søren Holmbom, sogaholmbom@hotmail.dk
Marianne Jakobsen, afgået ved døden
Bent Dall, bent.dall@post.tele.dk
Lise Mandrup Andreassen, lise.m.andreassen@gmail.com
Peter Johansen, pede@vinhylden.dk
Mette Gølnitz, cgol@mail.dk
Rune Bo Madsen, rmadsen3@csc.com
Anne Marie Hegner, Samsøvej 4, 4060 Kirke Såby
Bente Nielsen, bentenielsen5B@gmail.com
Jan Birger Nielsen
Morten Berg Nielsen, gm@valde16.dk
(Anne) Dorrit Daramy, dorritdaramy@hotmail.com
Kirsten Lykke Christensen, kogl@webspeed.dk
Niels Møller Pedersen, niels@hatkat.dk
Susanne Lykke Stegenborg, sl_stg@yahoo.dk
Jan Birger Vilhelmsen, antonvilhelmsen@yahoo.dk
Jørgen Krogh Larsen, jorgen.larsen010@gmail.com
Henrik Döcker, docker@email.dk
HF, P-klassen
Helge Rudi Andersen, helge4000@gmail.com

53

R O A R S K I LDE
Gert Paul Bacher, gertbacher@hotmail.dk
Jette Bangsgaard, jbangsgaard@youmail.dk
Alice Borgbjerg, alice.borgbjerg@koege.dk
Jens Christiansen, jchr@post7.tele.dk
Jette Dahl, jette.dahl@mail.dk
Jeanne Erichsen, jeanne.erichsen@gmail.com
Rita Ryberg Gillesberg, afgået ved døden
Käthe Hagbang, afgået ved døden?
Claus Nøhr Hansen, afgået ved døden
Eva Johnna Hansen, Triumfvej 92, 2800 Lyngby
Hanne Sigrid Jakobi Nøttrup, hanneogwilly@gmail.com
Jørgen Christian Jensen, Søparken 31, Svogerslev, 4000 Roskilde
Søren Kristiansen, sokristi@live.dk
Conny Inge Lise Larsen, Møllehusvej 90, 4000 Roskilde
Majbrit Nielsen, majbritnielsen@live.dk
Stig Aslak Nørgaard, Bennebo Sø 2, 4440 Mørkøv
Flemming Bülow Olsen, Holmevej 56, 1, 2860 Søborg
Claus Hovald Petersen, clan@nospam.dk
Hanne Dickow Krøll Pedersen, Hegnshusene 160, 2700 Brønshøj
Torben Holst Therkildsen, tht@midtconsult.dk
Anne Birgitte Lykke, Grundtvigsvej 16, 4500 Nykøbing Sj.
HF, Q-klassen
Lars Torgny Andersen, larstoa@gmail.com
John Claus Enevoldsen, clen@live.dk
Anders Bue Frandsen, afgået ved døden
Flemming Poul Frederiksen, flemming@guldtand.dk
Birthe Hansen, Bukkerupvej 17, Soderup, 4340 Tølløse
Bodil Ingrid Hedeboe, afgået ved døden
Anne Elise Voigt, voigtanne@hotmail.com
Jytte Seersholm Jensen, Ullerupgade 10, 1.tv., 1673 København V
Marianne Rita Inge Krusdorf-Holm, Tårnvænget 9 E, 2730 Herlev
Ebbe Kyrø, ek@nexus.dk
Søren Lassen, lassen8@c.dk
Inge Berlin, inge.berlin@fredericia.dk
Birgitte Nyborg, gitteny@roskilde.dk
Jørgen Petersen, joennep@gmail.com
Erik Stauner, afgået ved døden
Per Flemming Steenholdt, steenholdt@ofir.dk
Anne-Mette Andersen, afgået ved døden
Jørgen Seidelin Vestergaard, Guldbergsgade 51 D, 3., 2200 København N
Birthe Pedersen Buch, birthe.pedersen.buch@regionh.dk
Inger Christiansen, ingerchristiansen32@gmail.com
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HF, R-klassen
Jesper Lund Andersen, Holmebækhuse 12, 4681 Herfølge
Lissi Banghøj Andersen, Præstemarksvej 52A, 4000 Roskilde
Alex Christian Ditlev Bluhme, alexbluhme@gmail.com
Lis Tarnow, Nedergade 52, st., 5000 Odense C
Jan Dall-Hansen, mail@rahh.dk
John Hallas Hartvig
Karin Holck, afgået ved døden
Bente Seersholm Jensen, Søgårdsvej 21, 5700 Svendborg
Ivan Richardt Jensen, Søndergade 35, 4130 Viby Sjælland
Per Freddy Lindholm Jensen, Knudsvej 12, 4000 Roskilde
Søren Jensen, Magistervej 60, 3.th. ´,2400 København NV
Tommy Viktorius, Lammegade 70, 4000 Roskilde
Ulla Mølgaard Jensen, Bjergevej 20, st.th., 7280 Sønder Felding
Tina Stybe Vestergaard, tinastybe@hotmail.com
Frederik Severin Jørgensen, Str. G, Botcz 10, Ai, 11, Sektor 2, Bukarest, Rumænien
Jan Ove Larsen, Digevej 5, Hevring, 8950 Ørsted
Henrik Madsen, Grenstenvej 25, Stevnstrup, 8870 Langå
Sabine Liana Minck, Sabinem@roskilde.dk
Anne Dorthe Birk Møller, Havelodden 7, 4000 Roskilde
Lillian Birkedal Jürs, Poppelvej 3, 4600 Køge
Peer Lindy Nielsen, Emilsgave 104, 4130 Viby Sjælland
Karin Salløv Jensen, k.s.jensen56@gmail.com
Erik Johannes Nordahl-Pedersen, erik.nordahl@privat.dk
Kirsten Ringhøj Franklin, Safran House, The Green/Tendring, CO16 0BU, Essex GB

25-års jubilarer
Sproglige, A-klassen
Anette Høgh Andersen
Anja Bjergskov Sørensen
Bettina Bastholm Dehn Matthiasen
Christian Fabiansen, fabiansen@hotmail.com
Christina Krebs Reimer, mail@christinareimer.dk, Solsortevej 19, 4000 Roskilde
Dorthe Graversen, f. Pedersen
Dorthe Lise Aagaard Thomsen
Henriette Bruun
Jane Birgitte Andersen
Jesper Melchior Frederiksen, jesper.frederiksen@coop.dk
Kristine Lund Jacobsen
Linda Siff Petersen
Lise Erika Olsen
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Lotte Braun
Louise Bredahl Greiner
Maria Christina Reimer Hansen
Mette Chabert Clauson-Kaas, f. Larsen
Mia Gry Jacobsen
Mie Brorson Andersen
Morten Furholt Jensen, f. Hansen
Pernille Vestergaard-Laustsen
Sproglige, B-klassen
Anne Christine Bech
Annette Sinding-Jensen
Christin Birgitte Borre-Larsen, f. Borre
Dan Erik Walter Stenbæk
Helle Muldorff Frellsen
Klaus Mynzberg Jensen
Linda Søndergaard Olsen, f. Impgaard
Lise Stampe Møller-Jørgensen, Nymøllevej 18, 2800 Kgs. Lyngby
Liselotte Tang, lotte.tang@gmail.com, Lykkebrovej 21A, 2500 Valby
Lotte Mie Kjær Høgsbjerg
Louise Ettrup-Mikkelsen, f. Ettrup
Louise Smith Kjergaard
Malene Koch
Maud Bondeskov Nielsen
Mette Christiansen
Mikkel Lenschau-Teglers
Ole Jessen Hansen, oljedk@gmail.com, Hovedgaden 31C, 2791 Dragør
Pernille Ludvigsen
Pia Malene Vangslev
Rikke Overgaard-Larsen Staub, Tschueplistrasse 8, 5712 Beinwil am See, Schweiz
Rikke Vesthave
Stefan Bisgård
Steffen Gunnar Løvkjær, sglpdk@gmail.com
Thorbjørn Risager Nielsen
Sproglige, C-klassen
Anne Christine Seidelin
Ingrid Petersen
Jarl Mortensen
Jeffrey Andrew Duckett
Keld Ankjær Johansen
Kristine Lund Hansen
Lisbeth Margrethe Nielsen
Lone Årslev-Nielsen
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Lykke Gårdrup
Lærke Sand
Malene Falck Christens, f. Mikkelsen
Marit Zimmermann
Mette Elisabeth Holmeskov
Mette Gjørup Martinussen
Mette Rehmerier Engholmer, f. Hansen, metteengholmer@gmail.com, Stenager 22,
4000 Roskilde
Morten Kock
Susan Skjelmose
Synne Kremmer Knudsen
Tina Lindhardsen
Sproglige, D-klassen
Anette Dalgaard Mikkelsen
Anja Liisberg
Anne Borch Christensen
Caroline Raun Hansen, caroliha@hotmail.com, Valdemar Holmers Gade 30, 2100 Kbh. Ø
Charlotte Daugaard Terp
Christina Rasmussen
Dorte Helene Pedersen
Helene Bendorff Kristensen, f. Pedersen, helene@mail.com, Vognmandsvej 1, 5800 Nyborg
Inge Holm Taageby, f. Jensen, inge.holm.jensen@mail.dk, Sandbanken 8, 4320 Lejre
Janina Gaarde Rasmussen, janina.rasmussen@gmail.com, Domkirkestræde 4., 2.th,
4000 Roskilde
Jeanette-Christine Olsen
Karen Kjærsgaard Jensen
Katja Madsen
Katrine Balslev-Pfeffer, f. Balslev-Olsen
Lene Larn
Maja Nielsen
Mikala Harrishøj Larsen
Natasja Annicka Lieblein Ulrich, natasjaulrich@icloud.com, Duehusvej 229, 4632
Bjæverskov
Pernille Agnes Porsgaard Jensen
Tanja Werup Mathiasen
Thomas Nicolai Brandt
Tina Laursen
Troels Vestergård Knudsen
Sproglige, E-klassen
Alexander Johannes Schwaner
Anne Stine Schlamovitx Bang-Andersen
Birthe Irene Kløverhøj, mads.andersen@mail.tele.dk
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Bolette Abrahamsen Toft
Christian Otto John Odor
Claus Nielsen
Esben Geist, esben@geist.dk
Janne Hacke
Karen Jenny Lauterbach, klauterbach@gmail.com
Kari Mino Andersen
Kristine Letholm Nielsen
Lisbeth Thomsen, lisbeththomsen@hotmail.com
Mai-Britt Olsen
Mette Stjernborg
Mette Lisberg Lund, f. Kjergaard Lund
Rikke Bettina Jensen
Stina Mønster Christensen
Stine Hartø Trojahn, f. Mortensen, stinetrojahn@gmail.com
Søren Johannes Hellmann, sjh@hellmanns.dk, Gundestedvej 2A, 4330 Hvalsø
Tanja Pedersen
Matematiske, U-klassen
Anette Hjorth Hansen, anettehjorthhansen@gmail.com, Langengen 16, Svogerslev,
4000 Roskilde
Carsten Almlund, carstenalmlund@hotmail.com
Carsten Lind Nielsen, carstenlind@hotmail.com
Claus Storm Rasmussen, clausstorm@yahoo.dk
Helle Sørensen, helle@math.ku.dk
Henrik Walsø, henrik@walsoe.dk
Henrik Lysemose, familien@lysemose.biz
Jan Timo Larsen
Jeanette Majgaard Olsen, majgaardjeanette@gmail.com
Kamilla Møller Knudsen, kamillaknud@gmail.com
Lars Dalsgaard, kirkevej18@gmail.com
Lars Jørgen Bro Grønbjerg
Lene Rützau-Petersen, lrut@regionsjaelland.dk
Lenia Kongebro Jacobsen, weitzmann@post.tele.dk
Louise Winther-Kristensen, luea@nnepharmaplan.com
Pernille Bangsgaard, pbangsgaard@yahoo.dk
Ramon Riemann, ramon.riemann@gmail.com
Rune Holm Stefansson, runestefansson@yahoo.dk
Therkil Bjarne Petersen, therkil_p@msn.com
Tine Lykke Blyme, jmontage@live.dk
Torben Bohn, torben.bohn.se@gmail.com
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Matematiske, X-klassen
Allan Tüchsen, boink@beskedboks.dk
Andreas Percy Schumacher, schumacher@bk.dk
Bo Wamsler, bow@vd.dk
Christian Egil Olsson
Christina Ernst Andersen
Claus Langer, clauslanger@gmail.com
Dan Kjær Kristensen
Flemming Morsing, christinamorsing@hotmail.com
Helene Westphal Jensen, helen.hwej@gmail.com
Jakob Vogdrup Hansen, jakob@vogdrup-hansen.dk
Jan Reinhardt Kristensen, janreinhardtkristensen@yahoo.dk
Lars Østerby, lars@oesterby.org
Lisbeth Post Meyhoff, f. Pedersen, meyhoff@mail.dk
Lise Obeling
Mark Juel Andersen
Mette Olund Christensen
Mikkel Bøisen
Morten Skrubbeltrang, skrubbeltrang@gmail.com
Nina Lundsteen
Sanne Allemann Nielsen
Steen Aagaard Kristensen, s_kristensen@hotmail.com
Susanne Charlotte Knudsen, renebennetborggaard@mail.dk
Søren Christensen, sch@circlecapital.com
Trine Pedersen, f. Johansen, trinep33@gmail.com, Gørtlerporten 66, 2650 Hvidovre
Matematiske, Y-klassen
Bjarne Hjort-Bek
Christina El-Naaman
Helle Kristensen
Jesper Lønbo
Kasper Mikkelsen
Kim Høse Jensen, kim@hoese.dk, Ankerhusvej 37, 2680 Solrød Str.
Morten Winther Jensen
Otto Mølby Henriksen
Peter Bo
Peter Sauer Andersen
Quyen Cong Ming Quyen Nguyen
Stine Kastfelt
Thomas Dalgaard Jensen
Matematiske, Z-klassen
Andersen Jensen
Bodil Holst
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Eva Gelting
Eva Merete Thernøe, methe@live.dk
Flemming Bryderup, flemming@bryderup.dk
Glen Spangenberg Rasmussen
Gorm Hostrup Larsen
Hans Henrik Jochumsen, hansjochumsen@gmail.com
Henrik Damsboe Holgersen
Jo Abildgaard, f. Nielsen, jo@abildgaard.dk
Jon Irgens, joi@simcorp.com
Karina Bergenholtz Petersen, karina.bergenholtz@gmail.com
Kenneth Kirkegaard Andersen
Kim Lund Madsen, vinmoeller@yahoo.com
Kim Wandel Olsen
Lars Larsen, lars.kri2@gmail.com
Lars Michael Birkelund Olsen, lindeskov.olsen@webspeed.dk
Lene Aagaard Meldgaard
Marck Mathiasen
Marie Frisch-Jensen
Maria Louise Taunø, mariatauno@mail.dk
MartinFrøslev Kaaber, f. Nielsen, martin.froeslev@hotmail.com
Morten Erik Kjær Kofoed, mek@dsb.dk
Rene Willendrup Christensen
Robert Mortensen
Thomas Sode Jeppesen, healthonhand@yahoo.com
Ulla Lyngsie
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Bestyrelsen
Roskildensersamfundets bestyrelse 14/15
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

Peter Meincke
petermeincke@gmail.com

Steffen Løvkjær Petersen
sglpdk@gmail.com

Birgitte Krøyer
birgitte.kroyer@gmail.com

Katja Wass
wass68@gmail.com

Sekretariatsadresse

www.roskildensersamfundet.dk

Roskildenser Samfundet
c/o Roskilde Katedralskole
Holbækvej 59
4000 Roskilde

Tlf.:
e-mail:
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46 35 18 91
info@roskildensersamfundet.dk

