Ripensersamfundet følger
med tiden trods høj alder
TEKNOLOGI: Ripensersamfundet er med på den moderne teknologi, men det kniber alligevel at få de yngste med. Foreningen er ikke længere det eneste sted at netværke.
Af Esben Dige

samme appel som tidligere. Nu bliver
folk først medlem, når de er færdige
med studierne og er etableret. TidligeRIBE: Selvom Ripensersamfundet, re var Ripensersamfundet det sikre
foreningen for tidligere elever ved netværk. Det er vi ikke mere, siger
Ribe Katedralskole, i år fylder 100 år, formanden.
så er det ikke en forening, der dvæler
ved det gamle.
Foreningen er både på Facebook, Årgangen holdt sammen
har egen hjemmeside og udsender Tidligere flyttede næsten alle studennyhedsbreve. Men den nyvalgte for- ter til København efter studentereksamand, Povl Dons Christensen, der men, men i dag bor en fjerdel af 1500
blev student i 1965, erkender at Ri- medlemmer i Ribe-området.
pensersamfundet ikke længere har et
- Da jeg var ung var Ripensersamså godt tag i de nye studenter som fundet den enste mulighed for at holde
tidligere.
kontakt med hinanden. Og årgangene
- Vi må erkende, at vi ikke har den var jo mindre, så alle kendte alle.
Tlf. 7912 4641, edi@jv.dk

Dengang holdt hele årgangen sammen, mens det i dag nok mere er et
klassesammenhold, forklarer Povl
Dons Christensen.
Men han ser positivt på fremtiden
for Ripensersamfundet og mener, at
det blot skal tilpasse sig den ny virkelighed og danner rammerne for, at
tidligere elever forsat kan holde kontakt med hinanden.
- Men vi skal selvfølgeligt have
nogle medlemmer. Det koster jo at
lave sammenkomster som denne 100års fest, siger han.
Ved 100-års festen på Ribe Katedralskole i aftes var der 166 deltagere.
På generalforsamlingen deltog 70.

FAKTA
FORMÅL
Ad selskabelig og anden vej at udvikle og bevare sammenholdet mellem tidligere elever i Ribe Katedralskole.
- at yde støtte til tidligere elever ved gaver eller rentefri lån.
- Foreningen har et legat på 5000 kroner.

