
 

 

 

 

 

RIBE TWINTOWN ASSOCIATION  ·  RIBE PARNTERSTADTVEREIN   ·  L’ASSOCIATION DE JUMELAGE 

Krems   ·   Balleroy   ·   Güstrow   ·   Ely   ·   Leikanger   ·   Ratzeburg   ·   Strängnäs 

 

 Årsberetning 2008-2009 
 

Inden jeg går i gang med Årsberetningen vil jeg lige advare om, at den er lang i år …. 

 

Jubilæet 

Det meste af 2008 er gået med forberedelser og afholdelse af vores 25 års jubilæum samt ef-

terfølgende oprydning og evaluering af festliggørelsen. 

 

Jeg vil ikke gå nærmere ind på selve afholdelsen af jubilæet, da dette er beskrevet i det sidste 

Nyhedsbrev fra november, sidste år.  

Men det var en stor succés med deltagelse af over 200 udenlandske gæster. Ved selve jubilæ-

umsfesten lørdag deltog 107 udenlanske gæster og 93 medlemmer samt officielle gæster). Og 

vi har fået mange positive tilkendegivelser efterfølgende. Det gælder både i takkebreve fra 

venskabsbyerne og mange mundtlige tilkendegivelser fra vore medlemmer og andre deltagere 

i festlighederne. 

 

De økonomiske omstændigheder i forbindelse med afholdelse af jubilæet blev lidt af en gyser 

til sidst. For vi havde søgt EU om tilskud og var blevet lovet svar senest 1. marts. Men vi hørte 

intet. Selvom vi løbende søgte oplysninger på den hjemmeside, som vi var henvist til, blev 

svarfristen hele tiden udskudt. Til sidst, ca. 1 måned for jubilæet, fik vi afslag på det ansøgte. 

Det blev en hård nød at knække. For vi havde fået den opfattelse, ifølge telefonsamtale med 

vores kontaktperson til EU, at det nok ville blive et positivt svar, vi ville få. 

Derfor søgte vi ikke andre steder, kun ved kommunen. 

 

Derfor fik vi temmelig travlt med at finde besparelser på budgettet og at søge lokale sponso-

rer, men vi mødte stor velvilje, så det lykkedes over al forventning. Foruden de kontante 

sponsorater som fremgår af jubilæumsregnskabet, fik vi også en del sponsorater i form af na-

turalier, hvoraf vi især kan fremhæve, at Kvickly sponsorerede vinen til jubilæumsfesten, og 

at kommunen stillede salen gratis til rådighed. Bestyrelsens medlemmer måtte også tage en 

ekstra tørn med bordopstilling, pyntning m.m. En betydelig økonomisk håndsrækning fik vi 

da kommunen tilbød at være vært ved receptionen. 
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Vi vil ikke lægge skjul på at det var en meget travl tid med forberedelserne og afviklingen af 

jubilæet, men det har også været spændende, og da vejrguderne viste sig fra deres bedste 

side, og både medlemmer og gæster bidrog med højt humør, blev det nogle rigtig gode dage.  

 

Vi vil gerne takke medlemmerne for den store hjælpsomhed. Trods de mange udenlandske 

gæster var der ingen problemer med at finde privat indkvartering. Vi er glade for at alle vore 

syv venskabsbyer deltog, og især at vi fik en fornyet kontakt til Strängnäs og Leikanger, hvor 

forbindelsen i mange år har været stillet lidt på vågeblus. 

 

For bestyrelsen var det en stor hjælp at Ingeborg Mølbak og Jens Bjørnskov, som forlod be-

styrelsen ved sidste årsmøde, fortsatte i en arbejdsgruppe indtil jubilæet var afviklet. Deres 

erfaring og store arbejdsindsats var af uvurderlig betydning. Men også de fire nye bestyrel-

sesmedlemmer, som kom med midt i travlheden, fandt hurtigt deres plads og gjorde hver for 

sig en stor indsats. I det hele taget kan vi glæde os over, at bestyrelsen fungerer som et solidt 

team, hvor hver enkelt er klar til at springe til, når der er opgaver der skal varetages. 

 

Hvis I er i tvivl om, hvem bestyrelsen er, kan jeg nævne følgende (i alfabetisk rækkefølge): 

Birthe Neidhardt, Ejvind Martinussen, Gudmund Mouritsen, Gundhild Kjær, Ruth Christen-

sen, Vagn Nygaard samt undertegnede. 

 

Alle har virkelig arbejdet hårdt og gjort en kæmpe indsats. Tak til alle for det. 

 

Som I måske allerede har set, er de gaver vi fik overrakt til jubilæet fremvist her i aften. Der 

er lavet en gaveliste, så man kan se, fra hvilken by gaverne kommer. 

Til daglig kan gaverne ses i vores foreningslokale på Det gl. Rådhus. 

 

Enkelte af gaverne er ”prøvesmagt” ved bestyrelsesmøderne. Det drejer sig specielt om små-

kager o.lign. søde sager fra Balleroy. Det syntes vi, at vi fortjente! 

 

Desuden har vi smagt på drikkevarerne. Der blev bl.a. overrakt Zimtlikør fra Güstrow, og 

denne kanel-likør, har vi et par flasker med af i aften samt småkager fra Balleroy. I skal også 

mærke, at der har været jubilæum. 

 

Dette er de afsluttende bemærkninger om jubilæet, som vi mindes med glæde. 
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TV-optagelse fra jubilæet i Güstrow lokal TV 

Dvs., vi kan vise et synlig minde fra jubilæet.  

Güstrow havde nemlig et kamerahold med, som filmede og interviewede under jubilæet. 

Denne optagelse har vi fået tilsendt på CD. Optagelsen er blevet vist i lokal TV i Güstrow og 

varer ca. 5-10 min.  

CD’en vises mens vi stiller an til lidt spisning. 

 

Venskabskontakt til Pleasant Grove i staten Utah 

I foråret under travlheden med jubilæumsforberedelserne blev vi kontaktet fra byen Pleasant 

Grove i staten Utah i USA, som var interesserede i et venskabsbysamarbejde med Ribe. 

Gudmund har stået for korrespondancen og vil senere orientere om dette.  

 

Krems-turen 

I starten af oktober, i uge  40, var en gruppe på 16 personer i Krems. Besøget faldt sammen 

med den nye vinhøst, som de kalder Weinlese. Vi besøgte et vinfirma ”Weingutes Stadt 

Krems”, hvor vi fik en rundvisning samt en højriger, hvor der spises mange slags skinke og 

andet pålæg samt diverse brød – dertil den Grüner Veltliner, som er den fremherskende drue 

i området. Det er specielt hvidvin, der dyrkes – indtil videre. 

 

Medlemmerne fik også en meget informerende guidet tur i selve den smukke by, Krems, som 

ligger ved Donau. Desuden blev der tid til en sejltur på Donau og til et besøg i benediktiner-

klosteret Göttweig, som ligger på den anden side af Donau og kan ses fra Krems. 

Søndag formiddag var der fernisering på en flot maleriudstilling af en af vores medlemmer, 

Anders Hjuler. I bestyrelsen vil vi gerne være med til at formidle den slags gensidige 

udstillinger mellem vore venskabsbyer.  

Besøget sluttede med søndag eftermiddag i Wien. 

 

Musikschule Fröhlich, Güstrow 

Da vi kom hjem fra Krems, lå der en mail fra Christian Schultz i Güstrow, der sammen med 

sin mor leder en musikskole der. De havde arrangeret en tur til Ribe i slutningen af måneden 

med et 30 mand stort harmonikaorkester ”The Flying Fingers” med musikelever i alderen 13 

til 18 år og med ophold og øvelokale på vandrehjemmet, men de ville gerne have hjælp til at 

arrangere et par koncerter, f.eks. en skolekoncert og en offentlig koncert. Efterårsferien kom 

lidt på tværs, men med en meget stor velvilje fra de pågældende skoler lykkedes det os at få 

arrangeret koncerter både på Valdemarskolen, Vitttenbergskolen, Katedralskolen og Ung-

domshøjskolen og desuden en offentlig eftermiddagskoncert på museet Ribes Vikinger.  
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Vi kunne også hjælpe dem med transport af musikinstrumenter, og Richard Kværnø gav dem 

en guidet bytur. Vi har indtryk af at det blev en god oplevelse både for de unge musikere og 

deres tilhørere.  

 

Ratzeburg – Europafest 2009, 10.-12. juli 

Den 10-12. juli 2009 afholder Ratzeburg ”Europafest 2009” med alle sine venskabsbyer. 

Samtidig fejrer Ratzeburg 40 og 15 års kontakt med 2 belgiske byer samt 20 års kontakt med 

Ribe. 

Ratzeburg inviterer specielt ungdomsgrupper til at komme og festliggøre dagene. Fra Ribe 

deltager Ungdomsmix, som er et gymnastikhold, der sidste sommer besøgte og optrådte i 

Ratzeburg. 

 

Der har været afholdt møde med Martin Thygesen, som repræsenterer Esbjerg Kommune, 

Jørn Petersen, som leder bl.a. ”Ungdomsmix, Ruth og mig for at få aftalt praktiske foran-

staltninger.  

 

Ratzeburg inviterer 50 personer, max 60, fra hver by så der er et begrænset antal pladser til 

turen. Esbjerg Kommune betaler en bus, der fortrinsvis medtager de unge gymnaster, og 

derefter kan vi fylde bussen op.  

Vi afventer svar fra Jørn Petersen sidst i marts, før vi kan sige, hvor mange pladser, der er i 

bussen. 

Repræsentanter fra bestyrelsen vil deltage, og jer, der er interesserede i at deltage i turen, kan 

skrive jer  på  tilmeldingslisten, der ligger fremme her i aften. 

Men, ”Først til mølle princippet” vil nok gælde, hvis der er for mange tilmeldte. I vil høre 

nærmere. 

Ruth vil kort gennemgå forløbet under pkt.’et Eventuelt. 

  

Ely – Apple Day, oktober 2009 

Vi er som tidligere oplyst, i sidste Nyhedsbrev, inviteret til ”Apple Day” i Ely, i forbindelse 

med frugthøsten. 

Vi har netop fået den officielle invitation fra Gareth, med forslag til et spændende program, 

hvor der er lagt vægt på god tid sammen med værtsfamilierne. 

 

Turen foregår i slutningen af uge 42, dvs. i slutningen af efterårsferien – fra torsdag, den 15. 

oktober til søndag, den 18. oktober. 

 

Der ligger en tilmeldingsliste, hvor man kan skrive sig på samt foreløbigt program, som man 

kan tage med sig. 
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Vi forventer at prisen bliver max. 2.000 kr. og vi skal nok have svar sidst i april. Endelig til-

meldingsskema vil blive sendt ud sammen med næste Nyhedsbrev. 

 

Adventsmarkt på torvet i den gamle by  

I Ratzeburg har der nogle år fundet en ”Inseladvent” sted. Julemarkedet foregår på Stadtinsel 

i begyndelsen af december. 

Sidste år blev vi spurgt om vi kunne skaffe kontakt til interesserede forretningsdrivende el. 

lign. i Ribe, som kunne have lyst til at deltage med f.x. lokale specialiteter, som føde- og drik-

kevarer, kunsthåndværk el. a. 

 

Der vil ikke blive arrangeret nogen fælles tur, men vi kan opfordre til selv at besøge Ratze-

burg i december. 

Hvis nogle af medlemmerne har noget at sælge, kan vi skaffe kontakt til Ratzeburg. 

I øvrigt vil vi videresende invitationen til Handelstandsforeningen. 

 

Øvrige kontakter mellem Ribe og venskabsbyerne 

Vi er orienteret om, at der foregår andre kontakter til venskabsbyerne, som vi ikke direkte er 

involverede i. 

I juli var gymnastikholdet ”Ungdomsmix” på besøg i Ratzeburg på vej til München. De op-

trådte et par gange i løbet af weekenden, og det har været en succés. 

I sidste weekend har der så været genvisit fra Ratzeburg.                                                                                                                                                               

 

Kampagne for flere medlemmer – forslag fra medlemmerne 

Vi kan glæde os over en pæn stigning i medlemstallet i det forløbne år med en nettofremgang på 13 
medlemmer til 169 eller mere end 8 %, men det kan blive bedre endnu. 
I vores jubilæumshefte, som vi stadig synes er rigtig flot, er der den hensigtserklæring, bl.a. at 

skaffe flere medlemmer til foreningen. 

Vi vil gerne opfordre jer til at hjælpe med til, hvordan vi kan få flere medlemmer.  Den bedste 

måde og den måde de fleste medlemmer er kommet med på er nok mund til mund metoden, 

og her er en opgave til jer medlemmer om at fortælle jeres venner om de positive oplevelser I 

har haft i foreningen med opfordring til selv at melde sig ind. Hvis I kan komme med forslag 

til kampagner vi kan føre – især for at få yngre medlemmer - vil vi tage mod det med kys-

hånd. 

 

Ribe by’s 1300 års jubilæum 

Esbjerg Kommune er i fuld gang med Ribe by’s 1300 års jubilæum, og Ruth og jeg har været 

til informationsmøde om dette. 
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Borgmesterkontoret ser gerne, at venskabsbyforeningen bliver involveret i festligholdelsen. I 

bestyrelsen har vi tænkt over at invitere nogle af byerne ved særlige arrangementer. Men da 

vi ikke kender programmet for året endnu, afventer vi. 

Hvis I medlemmer har nogle forslag, hører vi gerne fra jer. 

 

Esbjerg Kommune, borgmesterkontoret er opmærksom på vores eksistens 

Til slut vil jeg fortælle, at kommunen, specielt borgmesteren og hans forkontor, er opmærk-

som på foreningens eksistens. 

Det opfatter jeg som noget positivt. F.eks. har der har været noget forvirrende korrespondan-

ce i forhold til Ratzeburg og Europafesten, men borgmesterkontoret, som viser sig at modta-

ge samme post som foreningen, har været meget informerende om, hvad de foretager sig. På 

den måde får vi koordineret turen, som nævnt tidligere i årsberetningen. Så det er godt, at 

samarbejdet med kommunen fungerer tilfredsstillende. Det kan vi kun være glade for. 

 

Alt i alt kan man sige, at året 2008 var et festligt og alsidigt år – med god kontakt til alle vo-

res venskabsbyer, men også til jer medlemmer. 

 

25. februar 2009 / Tove Kjellerup 

formand 

  


