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Siden sidste nyhedsbrev er der sket meget. I bestyrelsen troede vi ellers, at vi nu kunne hvile 

os oven på anstrengelserne med at planlægge og fejre venskabsforeningens 25 års jubilæum, 

men da det ser ud til, at vore ønsker om at udvide kontakten til vore venskabsbyer er lykke-

des, har der stadig været mange kontakter at tage stilling til, især til de tysktalende byer. 

 

Jubilæet 

I dagene torsdag 29. maj - søndag 1. juni afholdt vi foreningens 25 års jubilæum under over-

skriften ”Venner uden Grænser”.  Alle vore 7 venskabsbyer var repræsenterede, og jubilæet 

blev fejret af ca. 200 deltagere. Der blev skabt god kontakt til vores venskabsbyer, men også 

venskabsbyerne imellem.  

 

De fleste af gæsterne ankom sidst på torsdagen. De officielle deltagere var kommunens gæ-

ster og boede på hotel Dagmar. De øvrige gæster var indkvarteret privat og de unge deltagere 

boede på vandrehjem, skoler el. lign.   

 

Fredag formiddag blev besøget officielt indledt med en flot reception i Ribelunds Festsal, 

hvor kommunen var vært. Formanden takkede borgmesteren for arrangementet og borgme-

ster Johnny Søtrup bød velkommen og ønskede tillykke med jubilæet.  
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Efter receptionen kunne gæsterne gå rundt i byen og nyde det solrige og varme forårsvejr 

sammen med deres værter. 

 

I mellemtiden holdt formanden og næstformanden møde med de officielle repræsentanter og 

kontaktpersoner fra vores venskabsbyer.  Ønsket om at udvide og forstærke kontakten til de 

enkelte byer blev drøftet.  

 

Fredag aften var der ”Ribe by Night”, og da jubilæet var planlagt afholdt i forbindelse med 

denne begivenhed, deltog venskabsbyerne i festlighederne. Byerne stod ved stande, hvor de 

gav smagsprøver på lokale specialiteter og uddelte informationsmateriale. 

 

Lørdag eftermiddag havde gæsterne mulighed for at deltage i guidede ture i byen, i kirker og 

museer. 

 

Højdepunktet for jubilæet var festmiddagen lørdag aften med et væld af taler og gaveover-

rækkelser, fælles middelalder kædedans og fællessang.  

 

Som nævnt var jubilæumsdagene begunstiget af strålende solskinsvejr og deltagernes humør 

var højt. Der har kun været positive tilkendegivelser fra gæsterne og de deltagende medlem-

mer. 

 

Økonomien fik bestyrelsen til at hænge sammen med stor velvilje fra kommunen og lokale 

sponsorer samt egen arbejdskraft.  

 

Bestyrelsen arbejder nu på at få lavet en jubilæumsmappe, som vi forventer at have klar til  

fremlæggelse på årsmødet.  

 

Gaverne vil også blive vist frem på årsmødet, men vil ellers være at se i vores lokale på Det 

gamle Rådhus, når vi har fået skaffet et ekstra glasskab til lokalet. 

Hvis nogle af jer medlemmer har et glasskab el. lign, der kan låses - og I gerne 

vil af med - kan I henvende jer til Ejvind Martinussen på tlf. 7542 3546. 

 

Fotos fra jubilæet kan ses på foreningens hjemmeside www.ribe-venskabsbyforening.dk . 
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Kremstur 

2. – 6. oktober var en flok på 16 deltagere på besøg i Krems, og emnet for turen var Weinlese, 

fejringen af den nye vinhøst. 

Fredag startede vi besøget med at blive vist rundt på Weingut Stadt Krems, en af byens vin-

gårde. Derefter blev deltagerne kørt på rundtur i omegnen og langs Donau. 

Efter indkvartering senere på dagen, spiste vi aftensmad på en Heurig. 

En dygtig guide viste rundt i den smukke by, Krems. Derefter tog vi en sejltur på Donau og 

besøgte benedektinerklosteret Stift Göttweig. Lørdag aften deltog gruppen også i ”Lange 

Nacht die Museen”. 

Søndag formiddag var der fernisering på en flot kunstudstilling af Anders Hjuler, medlem af 

foreningen. 

I bestyrelsen vil vi gerne være med til at formidle den slags gensidige udstillinger eller anden 

udveksling mellem vore venskabsbyer.  

Søndag eftermiddag besøgte vi Wien, hvorpå turen gik hjemad. 

 

Fotos fra turen kan ses på foreningens hjemmeside www.ribe-venskabsbyforening.dk . 

 

 

Besøg af ”Musikschule Fröhlich” fra Güstrow 

I dagene 27. – 30. oktober har vi haft besøg af et harmonikaorkester, bestående af ca. 30 mu-

sikere i alderen 13 til 18 år fra en musikskole i Güstrow. Orkestret har givet koncert på Kate-

dralskolen, Vittenbergskolen, Valdemarskolen og Ungdomshøjskolen foruden en offentlig 

koncert på Vikingemuseet.  

 

De havde et meget bredt repertoire af ældre og nyere musik i spændende opsætning, og det 

blev en stor succes.   

 

Fotos fra besøget kan ses på foreningens hjemmeside www.ribe-venskabsbyforening.dk . 

 

 

Kommende udvekslinger 

Vi har 2 invitationer til 2009. Først et stort anlagt arrangement i Ratzeburg, Europafest 

2009, i dagene 10.-12. juli, hvor de inviterer omkring 300 gæster, 50 fra hver af deres ven-

skabsbyer, især unge mennesker fra sportsklubber, musikgrupper m.m.  

Dernæst en invitation til foreningens medlemmer til Ely i oktober, hvor der især vil blive lagt 

vægt på samvær med værtsfamilierne. 

Vi har ingen aktuelle planer om at invitere til besøg i Ribe inden i 2010 i forbindelse med 

1300 års jubilæet. 
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Årsmødet 2009 

vil finde sted på Vittenbergskolen onsdag den 25. februar kl. 19.30.  

Evt. forslag til emner der ønskes behandlet på årsmødet skal være formanden i hænde senest 

14 dage før, herunder emner til ny bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Med venlig hilsen 

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE 

Tove Kjellerup 

formand 


