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 Årsberetning 2009 
 

 

Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i 

gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive fejret 

hele året, og vi vil invitere vores venskabsbyer til fejringen af jubilæet. Derom lidt senere. 

 

Året 2009 var for os i bestyrelsen et forholdsvis stille år, ovenpå foreningens jubilæum i 

2008. Vi havde ingen gæster men var selv på besøg i henholdsvis Ratzeburg og i Ely. 

 

I juli var 16 medlemmer til ”Europafest” i Ratzeburg for at fejre venskabet og de 20 års kon-

takt mellem de 2 byer. Desuden deltog 3 repræsentanter fra kommunen samt ”Ung-

domsmix”, som bestod af ca. 40 unge gymnaster i alderen 16-25 år. Esbjerg Kommune betal-

te for transporten til arrangementet, og tak for det. 

Som gave medbragte vi et billede, udført af den lokale kunstnerinde, Else Agergaard. Motivet 

viser nogle af de mange fællestræk, Ratzeburg og Ribe har med hinanden og har baggrund i 

vores jubilæums slogan, ”Venner uden Grænser”. Et foto af billedet blev vist i sidste Nyheds-

brev 2, 2009. 

 

I december blev der afholdt julemarked i Ratzeburg, ”Ratzeburger Inseladvent”. Herfra del-

tog en lokal kunsthåndværker på en stand med garn og strikkeopskrifter samt strik-modeller. 

Vi håber, at flere interesserede fra Ribe fremover vil deltage i julemarkedet. 

 

I oktober var 31 medlemmer på besøg i Ely, til Apple Day, hvor årets æblehøst fejres. Det var 

som sædvanligt et hyggeligt besøg, og vi medbragte dvd’en ”Sort sol” som gave til hvert af 

medlemmerne i bestyrelsen – og vi fik selv et meget fint æble udskåret i svampeinficeret bir-

ketræ, hvor sygdommen skaber smukke effekter i træet.  Blomsten og stilken i æblet er lavet 

af moseeg.   

Vi har medbragt æblet her til årsmødet for at I kan se det. Fremover vil det være opbevaret i 

vores lokale på Det gamle Rådhus. 
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Yderligere fik hver af os deltagere en årskalender for 2010 med fotos fra Mona Martinussen’s 

Ely gobelin. Årskalenderen kan også ses her, men kun i aften, da den er privateje. 

 

Med hensyn til foreningens økonomi ser det meget godt ud, på papiret, som I vil høre om 

under næste dagsordenpunkt vedr. regnskabet. Men, jeg kan allerede nu sige, at grunden til 

den gode økonomi skyldes, at det (som nævnt tidligere) var et stille år i 2009 og vi ingen 

besøg havde udefra. Til gengæld vil foreningen i år invitere ekstra mange gæster, til at fejre 

ribe1300år. 

Derefter forventer vi, at vores økonomi igen er normaliseret. 

 

I bestyrelsen vil der blive noget udskiftning, både ved den kommende konstituering, men og-

så ved udtræden af bestyrelsen.  

 

Ejvind Martinussen har meddelt, at han fratræder som kasserer, men heldigvis gerne vil fort-

sætte som menigt bestyrelsesmedlem. En tak til dig, Ejvind, for det store arbejde med for-

eningens økonomi. 

 

Gunhild Kjær skulle have været på genvalg, men ønsker ikke at genopstille, og det kan besty-

relsen kun beklage. Som bestyrelsesmedlem har Gunhild været én af kontaktpersonerne til de 

tysktalende byer samt vores sekretær i bestyrelsen, og som tak for den gode arbejdsindsats 

får hun en buket blomster. Tak for det gode samarbejde, Gunhild. 

 

Yderligere på genvalg skulle Vagn Nygaard have været, men han har også meddelt, at han ik-

ke ønsker at genopstille. Vagn har været foreningens kontaktperson til Strängnäs, og vi tak-

ker også dig, Vagn, for din indsats i bestyrelsen. Du får også en erkendtlighed. 

 

 

Dette var et kort resumé af året 2009. 

Planerne for 2010 – vil jeg komme ind på under dagsordenens punkt 5. 
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Dagsordenspunkt 5 – indkomne forslag 

Planer for året 2010  

- og der er mange 

 

Da vi nu er i Ribe by’s jubiæumsår vil vi gerne invitere vores venskabsbyer på besøg, for at de 

kan være med til at fejre byens 1300 år. 

 

Og, vi har allerede sendt invitationer ud, ultimo januar. Efter at jubilæumsprogrammet er 

blevet offentliggjort, har vi udvalgt 2 begivenheder, som vi synes kan have venskabsbyernes 

interesse. 

 

Det vil altså sige, at vi – på vegne af jer medlemmer – har truffet beslutning om at invitere 2 

gange i år. 

 

Jeg vil lige kort nævne, hvilke arrangementer det drejer sig om. 

Efter præsentationen vil vi uddybe hvert arrangement, og der vil være mulighed for at stille 

eventuelle spørgsmål. 

 

Det første besøg besøg finder sted i forbindelse med folkefesten i juni. Vi har inviteret Ely på 

genvisit sammen med dansegrupper fra alle venskabsbyerne. Der bliver nemlig afholdt ”Dans 

i gaderne” torsdag, den 17. juni – hvor alle dansere med interesse for historisk dans kan del-

tage. For at kunne nå frem til ”Dans i gaderne” om torsdagen er gæsterne fra Ely inviteret til 

at komme fra onsdag, den 16. til søndag, den 20. juni. Der bliver altså tale om 4 overnatnin-

ger, men vi håber der er forståelse for det blandt værterne.  Danserne er inviteret til torsdag, 

den 17. juni – og vi afventer deres ankomst- og afgangstider.  

Med hensyn til overnatning er Ely inviterer til privat indkvartering, og danserne hjælper vi 

med indkvartering på Vandrerhjemmet, hvis der er ønske om det. 

 

Det andet besøg foregår i oktober, i forbindelse med Kulturnatten, søndag den 17. oktober. 

Her inviterer vi venskabsbyerne (undtagen Ely) til at komme med begrænset antal på 15 

deltagere pr. by til privat indkvartering. Kommer der flere, har vi bedt dem om selv at skaffe 

sig overnatning i Ribe. 

 Vi invitererer fra fredag den 15. til mandag den 18. oktober, da Kulturnatten jo foregår om 

aftenen.  

Der er ikke fastlagt noget program endnu, men I vil blive orienteret via et Nyhedsbrev senere 

på året. 
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Så er der kommet henvendelser fra venskabsbyerne om besøg i Ribe her i 2010, og inden jeg 

orienterer nærmere, vil jeg bare lige sige, at fra bestyrelsens side, er det eneste, der ønskes af 

jer medlemmer er, at I deltager i de officielle velkomster på Det gamle Rådhus, hvis I har mu-

lighed for det. Ikke andet. 

 

Der er her medio februar kommet 2 henvendelser fra hhv. Krems og Strängnäs.  

I anledning af Ribe1300år har begge byer valgt at komme forbi Ribe.  

 

I Kristi Himmelfartsferien (fra torsdag, den 13. maj til mandag, den 17. maj) kommer ca. 45 

pensionister fra Strängnäs til Ribe. De bor på Vandrerhjemmet og passer sig selv noget af ti-

den. De vil dog gerne, hvis foreningen kunne arrangere noget for dem, og fra Strängnäs’ side 

er der ønske om en guidet byrundtur og en tur ud i naturen. 

Vi er i gang med planlægningen af dette besøg, men allerede nu kan vi oplyse, at fredag, den 

14. maj kl. 11 bliver der byrundtur med Ulla Berling, som er svensker og et af vores medlemer.   

Efter byrundturen forventer vi at byde gruppen officielt velkommen på Det gamle Rådhus kl. 

14.00. 

I medlemmer er velkomne til at deltage både i byrundturen, som foregår på svensk, og i re-

ceptionen. På den måde er der mulighed for at få kontakt til personer fra Sverige. 

 

Vi er desuden i gang med at arrangere en tur til Mandø og besøg på Vadehavsudstillingen. 

Turen vil dog være på gæsternes egen regning, men vi hjælper imed reservering af bus, ef-

termiddagskaffe o.lign., hvis de ønsker det. 

Fredag er gruppen på egen hånd og kører til Nolde-museet. 

 

Til sommer vil en gruppe gymnasielærere fra Krems være på Danmarksrejse, og de kommer 

forbi Ribe mandag eftermiddag, den 12. juli. 

Vi ved p.t. ikke hvornår gruppen ankommer til Ribe, men forventer omkring middagstid. 

Derfor planlægger vi officiel velkomst på Det gamle Rådhus kl. 15.15, (tidspunktet er flyttet 

fra kl. 14.00) evt. en guidet byrundtur, hvis gæsterne ønsker det, og har tid til det.  

Håber at I medlemmer også til denne reception har lyst og mulighed for at møde gæsterne. 

 

I sidste uge fik vi en haste-forespørgsel fra Ratzeburg, om vi kunne arrangere lidt for en 

gruppe på 6 unge praktikanter med ledsager – i uge 10. 

De kommer søndag den 7. marts og rejser igen lørdag den 13. marts. 

Vi er i fuld gang med også at planlægge dette snarlige besøg. 
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Gruppen (i alderen 16-25 år) bor på Vandrerhjemmet, men har også ønske om en officiel vel-

komst på Det gamle Rådhus. Det forventer vi at blive mandag den 8. marts kl. 19.00 (efter 

arbejdstids ophør), og vi håber at der vil detage represæntanter fra de arbejdspladser her i 

byen, hvor de unge mennesker er tilknyttet i ugens løb. 

 

Desuden ønsker gruppen kontakt til tilsvarende gruppe af unge i byen, og vil også gerne have 

en hyggeaften inden afrejsen.  

Til denne sidste aften vil vi tage kontakt til Ungdomshøjskolen, specielt til de tysktalende ele-

ver. Vi har fra et tidligere arrangement god erfaring med besøg derude. 

 

Disse 3 henvendelser er kommet her indenfor en uges tid, så alt er helt nyt og ikke færdig-

gjort. Alligevel forventer vi at tidspunkterne holder.  

 

Hvis I kan deltage i receptionerne, vil vi gerne vide det inden, af hensyn til indkøb af drikke-

varer m.m. Det vil der stå nærmere om i næste Nyhedsbrev. 

 

 

Til slut kan vi komme med den særlige nyhed, at foreningen også er inviteret ud i år. Balleroy 

har spurgt, om vi vil besøge dem, og det har vi sagt ja til.  

Vi er inviteret i forbindelse med, at der bliver afholdt Middelalderfest i Bayeux i weekenden 

den 3.-4. juli. Vi er i gang med at arrangere transport, og det vil Gudmund komme ind på se-

nere. Vi rejser i dagene fra torsdag, den 1. til mandag, den 5. juli  

Der er lagt blanketter frem til denne tur, så der er mulighed for at forhånds-tilmelde sig tu-

ren. I Nyhedsbrevet, som udsendes snarest muligt, vil der være en bindende tilmeldings-

blanket vedlagt.   

 

Dette er planerne for året 2010, som det ser ud lige nu. 

 

På grund af Ribe by’s jubilæumsår kan der eventuelt stadig komme henvendelser fra ven-

skabsbyerne, og det vil vi tage os af i den rækkefølge, de skulle komme. 

 

 

24. februar 2010 / Tove Kjellerup 

    formand 

 

 


