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RIBE
KATEDRALSKOLE

1965 — 66



Efterretninger
om

Ribe Katedralskole
for

skoleåret 1965 — 66

Ribe Katedralskole er indstiftet af biskop 
Elias som Ribe domkapitels skole den 

13. juni 1145





1. Afgangsprøverne 1965.
(Eleverne er opfort i alfabetisk orden. Hvor hjemstedet ikke er nævnt, er 

det Ribe). ,

1. Studentereksamen.
k.

1. Annette Biering, 23. februar 46 (Bramminge): 8,5.
2. Jane Bottelet, 6. marts 46: 7,3.
3. Lene Bruun, 14. juni 46 (Brørup): 8,8.
4. Lene Bundgaard, 20. juni 46: 8,5.
5. Regitze Edelberg, 5. februar 47: 7,9.
6. Bente Løgstrup, 5. december 45 (Hviding): 8,4.
7. Else Kathrine Woetmann Nielsen, 7. januar 46 (Roager): 8,4.
8. Hans Edvard Nielsen, 2. januar 45 (Nr. Løgum): 7,9.
9. Hans Peter Nielsen, 8. januar 46: 8,2.

10. Helene Sølbeck, 21. oktober 45 (Arnum): 8,4.
11. Bo Ulfbeck, 13. marts 46 (Birkerød): 8,3.

ns.
12. Vibeke Allesøe, 11. august 46 (Brørup): 8,8.
13. Marianne Andersen, 3. juni 45 (Gørding): 8,2.
14. Kirsten Beck, 6. november 46 (Obbekjær): 8,8.
15. Lis Brinkmann, 12. januar 46 (Toftlund): 8,5.
16. Henning Dochwciler, 12. august 46 (Lustrup): 9,3.
17. Bente Kristensen, 16. december 46 (Flviding): 8,8.
18. Vivi Kyndesen, 12. juni 46 (Thorup-Klim): 7,7.
19. Marianne Lasbo, 29. januar 46: 8,1.
20. Carla Leu, 30. oktober 44 (Skærbæk): 7,1.
21. Anna Margr. Lautrup Nielsen, 7. november 45 (Toftlund): 7,4.
22. Inger Lise Nielsen, 1. maj 46: 8,1.
23. Lea Nissen, 9. september 45: 6,7.
24. Gudrun Fog Pedersen, 1. februar 46 (Rødding): 7,0.
25. Knud Daugaard Peters, 2. februar 48: 8,2.
26. Anne Marie Roager, 19. januar 46 (Gram): 6,9.
27. Jens Kristian Thygesen, 10. december 45 (Toftlund): 7,6.
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ma.
28. Henning Boysen, 5. maj 46 (Gørding): 8,0.
29. Bonde Bruun, 23. juli 46 (Lustrup): 8,4.
30. Hans Erik Christensen, 16. februar 46: 8,2.
31. John Gadeberg, 10. marts 45 (Skærbæk): 7,6.
32. Aage Vedsted Hansen, 19. november 43 (Gram): 7,1.
33. Ole Høy, 13. april 46 (Bramminge): 7,1.
34. Lis Janstrup, 31. maj 46 (Skærbæk): 8,3.
35. Peter Jensen, 22. august 46: 7,0.
36. Else Marie Johansen, 22. juli 46 (Bramminge): 8,0.
37. Finn Kjems, 17. april 45 (V. Vedsted): 7,0.
38. Jette Gredal Kristensen, 26. august 46: 7,9.
39. Christian Nielsen, 20. august 46 (Bramminge): 8,7.
40. Morten Toft Nielsen, 31. marts 46 (Roager): 8,1.
41. Jens Kirkeskov Olsen, 10. marts 46 (Bramminge): 9,9.
42. Peter Ladekarl Thomsen, 28. april 47 (Arnum): 9,0.
43. Anna Sofie Øllgaard, 23. juli 44 (Føvling): 8,4.

mb.
44. Povl Dons Christensen, 30. april 46: 8,9.
45. Niels Gram, 6. januar 46 (Rødding): 6,6.
46. Ole Degn Hansen, 2. august 46 (Løgumkloster): 7,6.
47. Steen Qvist Hansen, 25. december 46 (Rødding): 7,6.
48. Synnit Qvist Hansen, 16. marts 45 (Rødding): 7,2.
49. Ole Harpøth, 12. februar 46 (Brørup): 8,1.
50. Palle Jørgensen, 20. december 45 (Gram): 8,8.
51. Thomas Koop, 8. marts 46: 9,0.
52. Kaj Lauritsen, 5. januar 47: 9,2.
53. Bente Lyck, 2. februar 45 (Rødding): 7,4.
54. Ole Nissen, 19. juli 46 (Rødding): 8,1.
55. Steen Nørgaard, 24. april 46: 9,4.
56. Anna Louise Bjerre Pedersen, 24. august 46: 8,0.
57. Christian Petersen, 3. marts 46 (Rødding): 7,3.
58. Teddy Schølcr, 8. januar 46 (Tobøl): 7,2
59. Tommy Schøler, 8. januar 46 (Tobol): 8,0.
60. Kirsten Thudc, 1. juli 46 (Vilslev): 7,6.
61. Lis Wonsbæk, 24. maj 46 (Brøstrup): 7,6.

2. Realeksamen.
1. Helle Bjerno, 12. februar 49 (Gørding).
2. Aksel Bomberg, 7. september 47 (Spandet).
3. Jørgen Dam, 18. maj 48.
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S. Ribelegatet: Anna-Bodil Christoffersen, Illma, 200 kr.

Gave fra Ejnar og Meta Thorsens fond til 2 studenter i det første stu
dieår: studenterne Henning Dochweiler og Thomas Koop, hver 2.500 kr.

Gave fra 40 års studenterjubilarernc: student Palle Jorgensen 2.000 kr.

Gave fra en anonym studenterjubilar: student Vibeke Allesøe 2.500 kr.

Gave fra Sydjydsk Landmandsbank: realisterne Kirsten Jørgensen og 
Olaf Møller, hver 100 kr.

Gave fra Ribe Discontobank: realist Clara Pedersen 100 kr.

Flidspræmie fra Spare- & Lånekassen lor Ribe By og Omegn (ved jule
afslutningen): Vera Petersen, 2r, 100 kr.

Gaver til skolen.
Skolen har til støttefonden modtaget 100 kr. af Mette Marie Mortensens 

legat. - Boggaver er modtaget fra: universiteterne i København og Århus, 
Videnskabernes Selskab, Rigsarkivet, Danmarks geologiske Undersøgelser, 
Meddelelser om Grønland, Askov Højskole, Rødding Højskole, pastor emer. 
Ove Chr. Krarup, lektor frk. Willemoes, stationsleder Rosenmai. — Nor
disk Insulinlaboratorium har skænket El-donkort, fil. kand. Margareta 
Bencard indonesiske tøjtryk, arkitekt Erik Hansen et afghansk jagtklæde, 
cand. mag. Torkil Funder en række etnografiske genstande, frk. Susanne 
Edelberg marokkanske religiøse tryk og tru Grethe Philip, MF, dias Ira 
Kenya.

For gaverne bringer skolen sin bedste tak.

Ripenser-Samfundet.
Årgang efter årgang af elever forlader Ribe Katedralskole og forsvinder 

ud i livets mangfoldige gøremål. Minderne fra skoletiden blegner, alt efter
som afstanden i tid bliver større, og nye interesser trænger sig på. De for
svinder dog ikke helt, hvilket bl. a. glæden ved at se gamle skolekammera
ter vidner om.

Ripenser-Samfundet tjener til at bevare kontakten mellem gamle elever 
og med skolen. Dette sker - fouden ved forskellige sammenkomster i såvel 
Ribe som København - gennem Ripenser-Bladet, som alle medlemmer mod
tager, og som udkommer med 4 numre årligt. Kontingentet er for studeren
de (herunder elever, lærlinge og soldater) 4,00 kr. og for øvrige 10,00 kr. 
årligt.

Indmeldelse kan ske til foreningens sekretær, major E. M. Vcisig, Krogen 
3, Espergærdc.
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VII. Af skolens dagbog.
14. august. Ripenser-Samfundet havde arrangeret boldkampe mellem gamle 

og nuværende elever. Om aftenen selskabeligt samvær mellem delta
gerne.

22. -29. august. 2. real på Løvenholm lejrskole under ledelse af frk. Skjødt, 
lekt. Edelberg og adj. Vind.

30. -31. august. Ilmb på geologisk-historisk ekskursion i Sønderjylland un
der ledelse af lekt. Kofod og Schmidt.

13. —14. september. Ilsb på geologisk-historisk ekskursion i Sønderjylland 
under ledelse af lekt. Kofod og Larsen.

13. -25. september. Ilsa og Ilma hver 6 dage i lejrskole på de nordfrisiske 
oer (Pellworm og Hallig Hooge) under ledelse af frk. Skjødt og lekt. 
Al vad og Edelberg.

18. september. Regionsstævne i Sønderborg for de sønderjyske statsskoler 
og Duborg-Skolen. Drengenes atletikgrupper blev henholdsvis nr. 4, 3 
og 4. Fodboldholdet tabte. - I atletik for piger blev begge grupper nr. 
3. Pigerne tabte i langbold, men vandt i volleybold.

25. september. 30 bibliotekarer fra videnskabelige biblioteker beså Ribe Ka
tedralskole og Stiftsbibliotek under vejledning af adj. Kastberg Nielsen.

14. oktober. Heimdal fyldte 100 år. Forfatteren Jørgen Bukdahl holdt fest
talen. En tidligere heimdalist, bankdirektør I. Thomsen, København, 
havde foræret 250 kr. til en dygtig matematiker. De overraktes til Ilse 
Clausen, Illmb. Til sidst bal på Klubbens hotel. I festlighederne deltog 
også adskillige gamle heimdalistcr.

25. oktober. FN-dagen markeredes.

16. november. Almindeligt forældremøde.

22. november. 1. obligatoriske fællestime for III. og II. g ved fhv. folke
tingsformand Gusetav Pedersen. — I oktober var følgende frivillige 
grupper startet: 1) Hebraisk (adj. Kisbye-Hansen), 2) Kunsthistorie og 
lokalhistorie (antikvar, mag. art. Bencard, Ribe), 31 Dramatisk teknik 
(adj. Arndal), 4) U-landsproblemer (cand. mag. Funder), 5) Nyere ar
kitektur og byplanlægning (amtsarkitekt, m. a. a. Termansen, Ribe) og
6) Brahms og Britten (lekt. Alvad).

18. december. Heimdals julefest.

21. december. Efter skoletid juleafslutning i domkirken med juletale af 
domprovst Grønbæk, sang af skolekoret og uddeling af stipendier.
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19. januar. Orienterende møde om oprykning i l.g og om gymnasiets linjer 
og grene. Ca. 180 aspiranter, forældre og lærere var mødt.

20. januar. Studieorienterende mode ved studenter for III. og II. g.

6. februar. Skolens skakhold deltog i gymnasieskakturneringens indledende 
runde på Vestjysk Gymnasium, men fik færrest points.

24. og 26. februar. Elever fra II g opførte Molieres Misantropen instrueret 
af adj. Kisbye-Hansen. Fru Heide Petersen forestod som sædvanlig 
sminkningen.

26. februar. Skolebal på Klubbens hotel.

27. marts. Forårskoncert i Tønderhallen. Skolekorene fra de sønderjyske 
statsskoler, Duborg-Skolen, Kolding Gymnasium og Ribe Katedralskole 
opførte sammen med solister og Sønderjysk Symfoniorkester Carl Orffs 
Carmina Burana.

28. marts. Koncerten gentoges i K. I. F. Hallen i Kolding.

30. marts. Gymnastikopvisninger af drengene og pigerne i III g.

21. april. Erhvervsoplysning ved fagfolk på Esbjerg Statsskole for eleverne 
i gymnasiet og 3r.

30. april. Heimdals forårsbal.

1 årets lob har eleverne haft adgang til de arrangementer, som Musik
foreningen og Antikvarisk Selskab har afholdt, til Ribe Kunstmuseums ud
stillinger samt til Dansk Skolescenes forestillinger og Sønderjysk Symfoni
orkesters koncerter. I efterårsferien foretog eleverne i Hig ks. gren en rej
se til Rom, ledet af adjunkt Vind og frue.

Følgende faglige medhjælpere hos undervisningsdirektøren har i skole
årets løb besøgt skolen: lektorerne E. Bartholdy, Eigil Christensen, H. G. 
Flansen, Mogens B. Lange, Oscar Nielsen og A. Rossen.

Skoleidrætsmærket i guld med emalje erhvervedes af 12 drenge, i sølv 
med emalje af 8 drenge, i guld af 4 drenge og i sølv af l dreng. - I vin
terens løb har der 1 gang ugentlig været frivillig volleybold efter skoletid, 
ledet af frk. Skjødt.
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VIII. Skolenævn og forældremøder.
Ved der i efteråret 1965 afholdte valg af 4 forældrerepræsentanter til 

skolenævnet genvalgtes landoverbetjent Have, Ribe, og sognepræst Tage W. 
Nielsen, Roager, samt nyvalgtes skoleinspektør T. Brandt, Rødding, og fru 
Helene Ravn, Brøstrup. Suppleanter er læge Johan P. Karkov, Bramminge, 
statsbiolog C. J. Rasmussen, Brøns, cykelhandler Niels Hansen, Brørup, og 
bestyrer Anders Andersen, Ribe. Skolerådets repræsentanter er lektor frk. 
Willemoes og lektor Andersen. Rektor er formand.

Det ordinære forældremøde afholdtes 16. november og var besøgt af ca. 
180 forældre. Lektor Alvad, adjunkt Vind og lektor Edelberg fortalte om 
arbejdet på lejrskoler og ekskursioner. Derefter var der »frikvarter« med 
lejlighed til at tale med lærerne, og ved det følgende kaffebord blev der 
gjort rede for økonomien vedrørende aftenens emne samt for Ungdommens 
Uddannelsesfond og de vigtigere begivenheder i den forløbne og den kom
mende del af skoleåret.

IX. Meddelelser til forældre og værger.
1. gymnasieklasserne deles ifl. lov af 7. juni 1958 om gymasieskoler i to 

linjer: den sproglige og den matematiske. Efter i. g. kan den sproglige linje 
deles i en klassisk-sproglig og en nysproglig gren under forudsætning af, at 
der melder sig mindst 5 elever til hver gren. - Eleverne i l.g. mat. fortsæt
ter alle i 2. og 3. g. på den matematisk-fysiske gren.

Såvel på den sproglige som på den matematiske linje kan der tilbydes 
undervisning i russisk i stedet for fransk i alle tre gymnasieår, og på den 
matematiske linje kan eleverne vælge mellem undervisning i engelsk og un
dervisning i tysk. I den nysproglige grens 2. og 3. g. kan indrettes musik
speciale. Til indførelse af hvert af disse valgfrie fag kræves indtil videre 
mindst 10 elever.

I realafdelingens 1. realklasse kan optages elever, der er i besddelse af 
en sådan modenhed og kundskabsfylde, at det kan forventes, at de kan 
følge undervisningen i realafdelingen på tilfredsstillende måde og fuldføre 
undervisningen på normal tid, d.v.s. 3 år. Inden optagelsen i 1. realklasse 
må eleverne have fulgt undervisningen i ét fremmedsprog i 6. skoleår og i 
to fremmedsprog og matematik i 7. skoleår.

Undervisningen er vederlagsfri, ligesom lærebøger udleveres til eleverne 
som lån; hæfter m.v. samt materialer til sløjd og håndgerning udleveres lige
ledes - i rimeligt omfang - vederlagsfrit. Brugte skolebøger kan ikke sæl
ges til dimittender.

Eleverne må selv anskaffe gymnastikbeklædning og træningsdragt efter 
gymnastiklærernes anvisning.
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Forældremødet har vedtaget, at der tegnes en kollektiv ulykkesforsikring, 
hvortil hver elev betaler 2 kr. årligt.

Ungdommens Uddannelsesfond.
1. For elever i gymnasieklasserne. Stipendier tildeles alene på grundlag 

al en vurdering af ansøgerens økonomiske forhold i den periode, for hvil
ken støtten tildeles. Der lægges afgørende vægt på, at det beløb, der stilles 
til rådighed, er af en sådan størrelsesorden, at det bliver en virkelig hjælp 
i or eleven under uddannelsen.

Ansøgningsskemaer udleveres på skolen i begyndelsen af skoleåret.
1 skoleåret 1965-66 har Ribe Katedralskole faet tildelt 86.000 kr., der er 

fordelt til 58 elever.

2. For andre skolesøgende over den undervisningspligtige alder.
I skoleåret 1966-67 kan der af hjemstedskommunen tildeles stipendier på 

højst 600 kr. under forudsætning af, at hjemmets økonomi eller andre for
hold i særlig grad taler herfor, d.v.s., at hjemmets økonomiske forhold skøn
nes at være sådanne, at et stipendium er af afgørende betydning for at mu
liggøre barnets fortsatte skolegang.

Ansøgningsskemaer udleveres på skolen.

Ribe Katedralskoles Støttefond
har til formål at yde eleverne økonomisk hjælp til lejrskoleophold og andre 
af skolen arrangerede udflugter i undervisningsøjemed. Fondens regnskabs
fører er lektor Schmidt. Der er i skoleåret 1964-65 indkommet 62 for- 
ældrebidrag: 1504 kr. samt det under Gaver til skolen omtalte særlige til
skud pa ialt 100 kr. 1 samme tidsrum er der udbetalt 1938 kr. i tilskud til 
elever. Den øjeblikkelige beholdning er 14.874 kr.

Følgende kommuner har delvis betalt lejrskoleudgifter for elever i 2. real
klasse, som er hjemmehørende i de pågældende kommuner: Ribe, Brammin
ge, Føvling, Gram, Hviding, Højrup, Jernved, Roager, Seem, Sdr. Hygum, 
Skærbæk, Spandet, V. Vedsted, Vodder og 0. Vedsted.

Skolelægeordningen.
Skolelægen, J. C. H. Agerbæk, og skolesundhedsplejersken, fru Ebba 

Skjødt, har fast træffetid i skolens lægeværelse den første onsdag i hver 
måned kl. 9-10.

Alle skolens elever har været underkastet den obligatoriske, årlige under
søgelse. 13 blev henvist til egen læge til nærmere undersøgelse og eventuel 
behandling.
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Sygdom og forsømmelser m m.
Elever, som har forsømt skolen, medbringer første dag, de atter giver 

møde, en seddel, som angiver forsømmelsens årsag og varighed.
Bortset fra sygdomstilfælde må ingen elev forsømme skolen, uden at 

rektor efter forudgående skriftlig henvendelse fra hjemmet har givet til
ladelse dertil. Mundtlig henvendelse fra en elev vil der ikke blive taget 
hensyn til.

En elev, som angribes af en smitsom sygdom, må ikke komme på skolen, 
så længe der kan antages at være smittefare. Drejer det sig om en ondartet 
sygdom som skarlagensfeber, difteritis, tyfus og børnelammelse, kan skolen 
først modtage eleven, efter at der er præsteret lægeattest for, at smittefaren 
må formodes at være overstået.

Udbryder en sådan ondartet sygdom i hjemmet, må eleven ikke møde pä 
skolen, førend der er givet lægeattest for, at smittefaren ikke kan ventes at 
være til stede.

Fritagelse for gymnastik, badning og sport kan efter skriftlig henvendelse 
fra hjemmet gives af rektor, dog kun for et par dage. Længere fritagelse 
kræver lægeattest.

Blanketter hertil skal hentes hos rektor.
Konfirmander, men ikke disses søskende, kan få fri dagen efter konfir

mationsdagen.

Biblioteket er tilgængeligt for udlån til enhver kundskabssøgende onsdag 
kl. 14,15-15,15 og lørdag kl. 13-14 undtagen i skoleferierne. Herudover 
ved henvendelse til bibliotekaren, adjunkt Kastbcrg Nielsen, Seminarievej 
58, telf. (054) 2 09 03.

Aslutningshøjtideligbeden, hvor eksamensudfald og omflytning bekendt
gøres, afholdes fredag den 24. juni kl. 9. Det nye skoleår begynder fredag 
den 12. august kl. 8,30.

Til at overvære de mundtlige prøver og afslutningshøjtideligheden ind
bydes elevernes forældre eller værger samt enhver, der har interesse for 
skolen og dens gerning.

Ribe Katedalskole i maj 1966. V. Vestergaard.

Rektor traffes som regel på skolens kontor hver skoledag (undtagen 
lørdag) kl. 13-14, eller efter forudgående aftale (kontorets 

telefon: (054) 2 02 66, rektorboligen: (054) 2 07 36).


