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Ribe, maj 2008

Nyhedsbrev 3/2008
Så nærmer tiden sig for foreningens 25 års jubilæum 29. maj – 1. juni, og de sidste brikker er
ved at falde på plads. Alle vore syv venskabsbyer vil være repræsenteret, og vi venter ca. 100
udenlandske deltagere som foreningens gæster, og desuden vil venskabsbyerne deltage i Ribe by Night-arrangementet med kor, musik og anden underholdning.

Vi glæder os til at fejre jubilæet og især til at byde såvel udenlandske gæster som egne medlemmer velkommen til festmiddagen lørdag aften.
Da økonomien stadig er afhængig af lokale sponsorater håber vi at kunne klare udgifterne
uden deltagerbetaling, men vi håber at finde forståelse, hvis vi bliver nødt til at lade deltagerne selv betale for drikkevarer.
Tilmelding til både receptionen fredag og festmiddagen lørdag er nødvendig
med tilmeldingsfrist 18. maj.
Tilmelding pr e-mail til gem@stofanet.dk eller tove.kjellerup@gmail.dk, eller på tlf.
7542 4378 (Gudmund Mouritsen) eller 7542 3546 Ejvind Martinussen.
Medlemmer, som skal have udenlandske gæster boende, bedes kontrollere vedlagte indkvarteringslister og meddele os hvis der er misforståelser.
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Hvis man selv har inviteret gæster, som ikke er med på listerne, er det bydende
nødvendigt at vi bliver underrettet hurtigst muligt.
Medlemmerne opfordres til at tage fotos (digitale) under jubilæet.
De gæster som kommer samlet afhentes af værterne ved pladsen ved vandrehjemmet på forskellige ankomsttider:
Ely og Balleroy : Ankomst pr bus fra Billund torsdag aften kl. ca. 17.15.
Afrejse fra vandrehjemmet søndag kl. 14.00
For øvrige byer, se rubrik på indkvarteringslisten.
Skulle der være spørgsmål under jubilæet, kan man henvende sig til en af følgende kontaktpersoner fra bestyrelsen:
Güstrow: Ruth Christensen - 51 88 71 68
Ely:
Ejvind Martinussen - 51 33 46 93
Balleroy: Gudmund Mouritsen - 23 27 52 89
Strängnäs: Vagn Nygård - 30 28 90 48
Krems:
Tove Kjellerup - 60 77 42 56
Ratzeburg: Tove Kjellerup – 60 77 42 56
Leikanger: Gunhild Kjær - 23 37 77 18

Venlig hilsen

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE
Tove Kjellerup
formand

Vedlagt: Program for jubilæet
Indkvarteringsliste
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Program for jubilæet 29. maj – 1. juni 2008
Torsdag den 29. maj
Ankomst og indkvartering
Fredag den 30. maj
Kl. 11.oo: Reception i Ribelunds Festsal, hvor kommunen er vært, og borgmester
Johnny Søtrup byder velkommen.
Kl. 14.00 – 16.00: Bestyrelsen mødes med repræsentanter fra venskabsbyerne til en
drøftelse af det fremtidige samarbejde i Det gamle Rådhus.
Kl. 18.00 – 23.00: Ribe by Night, hvor de enkelte venskabsbyer vil være repræsenteret
med en stand, hvor de viser lokale produkter m.m. Der vil desuden være kor, musik m.m. fra
nogle af venskabsbyerne.
Lørdag den 31. maj
Kl. 13.00 – 15.00 vil der være guidede ture, museumsbesøg m.m. for de udenlandske
gæster. Mødested kl. 13.00 ved Turistbureauet.
Kl. 18.00 – 24.00: Festmiddag i Ribelunds Festsal. Taler og underholdning. Dress
code: almindeligt pænt tøj.
Søndag den 1. juni
Afrejse
Kl. 15.oo: Et kor på omkring 60 gymnasieelever fra Ratzeburg vil give en koncert i
Klosterhaven.
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