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Kære medlemmer
Her er sidste nyt om, hvad der sker i foreningen nu og i fremtiden.
Eel Day i Ely i dagene 30. april – 4. maj 2015
22 personer fra Ribe rejste i Storebededagsferien på besøg hos vennerne i Ely. Ud over venskabsbyforeningens medlemmer deltog også gæster fra Ribe Rotary Klub og fra Ribe Kammerkor. Formålet med dette besøg var at undersøge, om der kunne udvikles nærmere kontakter mellem klubber og kor i Ely og Ribe med henblik på et fremtidigt samarbejde.
I Ely deltog gæsterne fra Ribe i Ely Eel Day, hvor ålen fejres. Ålefangsten var i middelalderen
en vigtig indtægtskilde for borgerne i Ely, og dagen fejres her næsten som vor egen Tulipanfest. Ely Eel Day er en årlig tilbagevendende fest i Ely, som afholdes for at fejre det dyr, som
har givet Ely dets navn – the eel (ålen).
Festen begyndte med en stor parade, som udgik fra domkirken og gik gennem byen til jubilæumshaven. I jubilæumshaven var der forskellig underholdning som f.eks. middelalderkampe, marionetspil og teaterforestillinger. Meget populære er også konkurrencerne: ”National Eel Throwing Championship”. Det foregår i dag med legetøjsål og ikke med levende ål.
En anden konkurrence er det årlige ”Town Crier Competition”, hvor det gælder om at kunne
råbe budskabet ud højest.
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Søndag formiddag plantede borgmesteren i Ely og formanden for Venskabsbyforeningen i
Ribe et træ i ”Jubilee Garden” i Ely – en park midt i byen, som blev anlagt i anledning af
Dronning Elisabeths 50 års jubilæum. Træet, som er en bærmispel, skal symbolisere den 60
år lange og engagerede venskabsbykontakt mellem Ely og Ribe.
Opholdet sluttede med en stor fest i Elys medborgerhus, hvor mange gæster deltog i middagen, og hvor lokale kor og orkestre underholdt gæsterne.
Vi havde alle en rigtig god tur i Ely, og vi ser frem til at mødes med vore engelske venner igen
i 2016.
Kunstudstilling med 4 kunstnere fra Krems i juni/juli
Til orientering vil der være en kunstudstilling på Quedens Gaard, 1. sal – i dagene
20. juni – 9. juli. Fredag, den 19. juni kl. 16.00 er der fernisering på udstillingen,
som viser værker af 4 østrigske kunstnere.
Bestyrelsen håber, at mange vil støtte op om udstillingen og kigge forbi og/eller deltage i ferniseringen.
Der bliver udsendt en særskilt mail med indbydelse til ferniseringen.
Vores tidligere kontaktperson i Krems, Erich Voglauer, har iværksat denne udstilling, men
kan desværre ikke være tilstede ved ferniseringen, da han er på gennemrejse.
I dagene 3.-5. juni 2016 afholdes der officielt program for 3 venskabsby-jubilæer
i Ribe
Til jeres orientering oplyses allerede nu dagene for afholdelsen af venskabsbyjubilæerne med
Ely (60 år) og Balleroy og Güstrow (begge 25 år).
I bedes allerede nu skrive det i jeres kalender, med håbet om at I tilbyder jer som værter.
Der er endnu ikke noget officielt program, men bestyrelsen er i gang med planlægningen og I
bliver orienteret, når vi ved noget mere.
Bestyrelsen glæder sig til at kunne fejre disse 3 runde jubilæer her i Ribe og vil gøre, hvad der
er muligt for at festliggøre dette.

Med venlig hilsen
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