
 

 

 

 

 

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

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

 

 NYHEDSBREV 1/ marts 2011 
 

Årsmødet 

blev afholdt torsdag, den 24. februar kl. 19.00 i Ribelunds Kantine  med  39 deltagere. Efter vel-

komsten gik mødet i gang, og Svend Petersen blev valgt som dirigent. 

 
Tove Kjellerup fremlagde årsberetningen, som blev godkendt.   

Kassereren, Gudmund Mouritsen, fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Regnskab er vedlagt 

som bilag.  

Kontingentet er fortsat uændret:  50 kr./enkeltpersoner og 100 kr./familier og f0reninger. 

  
Det forslag til ajourføring af teksten til stk. 3 i vedtægterne ang. optagelse af foreninger m. flere, 

som var vedlagt sidste nyhedsbrev, blev vedtaget. Vedtægterne i den ny formulering er vedlagt det-

te nyhedsbrev. 

  

Så kom valget til bestyrelse: 

På valg var Tove Kjellerup, Ruth Christensen og Gudmund Mouritsen.  Der var genvalg til alle. 

Valg af suppleanter:  

Peter Neidhardt og Solvejg Friis Clausen blev genvalgt. 

og revisorer: 

Valter Petersen og Richard Kværnø blev genvalgt. 

 

Under punktet ”Eventuelt” orienterede: Ingrid Ilsøe om bestyrelsens planer om at arrangere møder 

i Ribe med indhold, som kan fremme den internationale forståelse. Forslaget blev godt modtaget, 

og et medlem foreslog, at der afholdes forberedende møder før rejserne, hvor der bliver fortalt om 

det sted, som vi skal besøge.  

Gudmund Mouritsen fortalte om turen til Strängnäs og fremlagde et foreløbigt program for turen 

til Strängnäs som vil finde sted i dagene  30. august – 5. september.  En del medlemmer var inte-

resseret i at deltage på turen.  Desuden er vi inviteret på besøg i Güstrow, men tidspunktet er end-

nu ikke fastlagt. Program med tilmelding til begge  rejser udsendes snarest.  



VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE 

www.ribe-venskabsbyforening.dk   ·   kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk 

  

 

 

 

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

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

2 

Mona Martinussen orienterede om arbejdet i Nepalgruppen, og herefter fortalte Arne Johansen om 

en spændende rejse til Nepal, hvor han bl.a. mødte Nepalgruppens samarbejdspartner. 

 Det var et godt årsmøde, som sluttede med underholdning ved Ribe Domkirkes pigekor under le-

delse af Lotte Bille Glæsel. Pigekoret er for nylig blevet medlem af Venskabsbyforeningen og un-

derholdt dels med korsang, dels med fællessang.  

 

Årsberetning 2010 

Velkommen til årsmøde – i nye omgivelser. 

Af forskellige grunde har vi fundet Ribelunds Kantine meget egnet til fremtidig afholdelse af  

foreningens årsmøder: 

Der er ingen alarm, vi skal forholde os til – det er et flot lokale, med god plads – og så er der et godt 

køkken med bl.a. opvaskemaskine, som bestyrelsen er meget begejstret for. 

 

Der skal lige være en ekstra velkomst til vores ”kollegaer” fra Fanø. Der er nemlig repræsentanter 

fra bestyrelsen i Fanø Venskabsbyforening til stede her i aften. Grunden hertil kommer under årets 

forløb – i en kort version. I kan selv kontakte dem efter generalforsamlingen og høre mere, hvis I 

vil. 

 

Året 2010 

På grund af Ribe by’s 1300 års jubilæum sidste år, blev det igen et meget begivenhedsrigt år for 

foreningen. Byjubilæet smittede også af på vores aktiviteter, på den måde at vi i 2010 havde mange 

besøg og det gav atter meget arbejde til bestyrelsen. På foreningens hjemmeside og i de 3 Nyheds-

breve, vi udsendte i 2010, er der beskrevet mere udførligt om arrangementerne – men jeg vil kort 

opremse årets gang, nogenlunde kronologisk:  

 

I marts kom 5 unge fra Ratzeburg på en uges praktikophold i Ribe.  

 

I Kristi Himmelfartsferien i maj kom en busfuld pensionister fra Strängnäs til Ribe, for at opleve 

byen og Vadehavs-området. 

 

Midt i juli måned kom en gruppe gymnasielærere fra Krems til byen i forbindelse med deres Dan-

marksrejse. De var her ganske kort, kun en eftermiddag, hvorefter de fortsatte.  

 

Ved disse 3 besøg, hvor gæsterne selv havde arrangeret deres tur inkl. deres ophold, bød vi dem of-

ficielt velkommen på Det gamle Rådhus, var behjælpelig på forskellige måder, arrangerede byture, 

el. a. for dem. I medlemmer var også inviterede til disse receptioner. 
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I marts var et engelskhold fra VUC Ribe på ekskursion til bl.a. London og sluttede turen af med et 

vellykket besøg i Ely med privat indkvartering. 

 

I slutningen af august blev foreningen inviteret til gratis vinsmagning i Kvickly. Vores kontaktper-

son i Krems, Eric Voglauer, og diplomingeniør Ulf Geppert, kom med 10 vinprøver fra Weingut 

Stadt Krems. Ca. 40 af foreningens medlemmer deltog i arrangementet. 

Bestyrelsen har indkøbt 12 flasker af en særaftapning, som er blevet lavet i anledning af Ribe’s by-

jubilæum – og denne Venskabsvin har vi medbragt i aften.  

 

I 2010 var vi også inviteret ud, så i starten af juli var en lille gruppe af foreningens medlemmer på 

et vellykket besøg i Balleroy, hvor bl.a. oplevede den årlige Middelalderfest i Bayeux. 

 

Venskabsbyforeningen havde inviteret til 2 store begivenheder i 2010, hvor vi også bød officielt 

velkommen og ellers havde lavet et godt program for begge besøg, hvor I medlemmer var værter. 

 
I juni blev der afholdt folkefest og ”Dans i gaderne”. Hertil kom en gruppe Morris Dansere fra Ely 

samt en balletgruppe fra Ratzeburg og deltog. Der blev danset både i gaderne og til vores egen lille 

afslutnings-fest. Samtidig var Ely-foreningen her på genvisit. 

 
I oktober havde vi gæster i forbindelse med Kulturnatten, og der kom gæster fra Balleroy, Güstrow, 

Ratzeburg og Strängnäs. Dette blev også et vellykket arrangement, med ekstra gode, og ikke-

planlagte oplevelser, i forbindelse med indvielsen af Nationalpark Vadehavet, med bl.a. prinse- og 

ministerbesøg osv. Så, alt i alt igen et godt år for foreningen.  

 

Vi er p.t. ca. 160 medlemmer, og det lykkes altid for os at kunne skaffe værter blandt jer, når vi får 

besøg - og det takker vi for. Det vil stadig være godt med yngre og nye medlemmer i foreningen, så 

husk gerne at fortælle om vores eksistens. Under punktet Eventuelt har bestyrelsen et oplæg til 

kommende nye former for arrangementer - udover de sædvanlige - og der bliver mulighed for at 

debattere disse og der må gerne komme flere forslag fra jer medlemmer. Disse nye arrangementer 

kunne måske også være med til at skaffe nye medlemmer. 

 

I juni blev jeg som formand kontaktet af formanden for Fanø Venskabsbyforening ved Annelise 

Houmann. Bestyrelsen derovre ville gerne høre om, hvordan vi arbejdede i vores bestyrelse og for-

ening – og der var rigtig mange spørgsmål. 

Så vi aftalte at mødes - og en stormende og regnfuld august-dag sejlede Ruth, Gudmund og jeg over 

til Fanø. Herefter har vi haft genvisit ved receptionen i oktober, i forbindelse med Kulturnat-

besøget. I aften deltager igen repræsentanter fra Fanø, og vi i bestyrelsen er ligeledes inviteret til 

deres generalforsamling her i marts. 
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Så der er lige så stille opbygget kontakt mellem vores bestyrelser, hvor vi kan mødes og lære af hin-

anden. 

 

Året 2011 

Med hensyn til det nuværende år, 2011,  har vi arbejdet på flere fronter med at kunne komme på 

besøg hos en eller flere af vores venskabsbyer. Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har modtaget 

indbydelse til besøg i to af vore venskabsbyer i det kommende år. 

 

I februar har vi fået officiel invitation fra Med hensyn til det nuværende år, 2011, har vi arbejdet på 

flere fronter med at kunne komme Strängnäs, via Foreningen Norden deroppe; og der er planlagt 

en 5 dages tur omkring starten af september. 

Gudmund vil gennemgå det foreløbige program mere detaljeret, under punktet Eventuelt. 

 

Her lige inden Årsmødet har vi fået en henvendelse fra Güstrow om, at det nu er vores tur til at 

komme på besøg hos dem; og hvor de bl.a. gerne vil fejre Ribe-Güstrows 20 års jubilæum. 

Da forslagene til besøgs-tidspunkt er helt nye, har bestyrelsen ikke nået at planlægge noget endnu, 

men I vil få nærmere at vide herom senere. 

 

Dette er ordene omkring Årets gang i 2010, og noget om planerne for i år. 

Ifølge bestyrelsens planer, bliver 2011 et stille år med hensyn til at modtage gæster, både for jer 

medlemmer som for bestyrelsen - til gengæld bliver der mulighed for rejseaktivitet - og  

samtidig vil bestyrelsen gøre, hvad de kan for at modtage invitationer til besøg i flere venskabsbyer, 

i årene fremover. 

Vi håber også, at foreningen yderligere kan være med til at formidle kontakt mellem foreninger, 

musikgrupper, skoler m.m. til vore venskabsbyer. 

Hjemmesiden – ribe-venskabsbyforening.dk 

Husk også at gå ind på foreningens hjemmeside ribe-venskabsbyforening.dk.   

I kalenderen er der en kort orientering om, hvilke arrangementer der sker i tiden fremover, og der 

er kontaktoplysninger til bestyrelsen. 

Desuden er der forskellige foto-gallerier fra vores ture og arrangementer. 

 

Med venlig hilsen 

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE 

Tove Kjellerup 

Formand 
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Bestyrelsen 2011 

 

 

Formand Tove Kjellerup, Løvsangervænget 18, 6760 Ribe Tlf.nr. 7542 4068 

 E-mail: tove.kjellerup@gmail.com   Mobil: 6077 4256 

 

Næstformand Ruth Christensen, Stadionvej 9, 6760 Ribe  Tlf.nr. 7542 2642 

 ruthkurt@mail.dk     Mobil: 5183 8409 

 

Kasserer Gudmund Mouritsen, Lundgårdsvej 17, 6760 Ribe Tlf.nr. 7542 4378 

 E-mail: gem@stofanet.dk 

 

Sekretær  Anni Møller-Christensen, Sdr. Kirkevej 17,  Tlf.nr. 7688 8082 

 Vester Vedsted, 6760 Ribe       Mobil: 2197 4193 

 E-mail: amc@skovmark.dk     Mobil: 2192 4995 

 (anniskovmark@gmail.com) 

 

Øvrige medl. Birthe Neidhardt, Sdr. Farupvej 41, 6760 Ribe  Tlf. nr.7544 5392 

 E-mail: fpn@c.dk 

 

 Ingrid Ilsøe, Tangevej 49, 6760 Ribe   Tlf.nr. 7542 3805 

 E-mail: ingridribe@stofanet.dk   Mobil: 2460 4299 

 

 Ejvind Martinussen, Koldingvej 29, 6760 Ribe  Tlf.nr. 7542 3546 

 E-mail: ej65vind@gmail.com 

  

Suppleanter.  Peter Neidhardt, Sdr. Farupvej 41, 6760 Ribe   Tlf. nr. 7544 5392 

 E-mail: fpn@c.dk 

 

 Solvejg Clausen , Vester Bjergvej 7, 6760 Ribe  Tlf.nr. 7544 56p75 

 E-mail: solvejgfriis@dlgpost.dk 

 

Ribe, den 3. marts 2011 

 

Kontaktpersoner vedr: 

Ely og Leikanger: Ejvind Martinussen og Birthe Neidhardt 

Balleroy og Strängnäs: Gudmund Mouritsen og Ingrid Ilsøe 

Güstrow, Ratzeburg og Krems: Anni Møller-Christensen, Ruth Christensen og Tove Kjellerup 

mailto:ruthkurt@mail.dk
mailto:gem@stofanet.dk
https://mail.google.com/mail/contacts/ui/ContactManager?js=RAW&maximize=true&hide=true&position=absolute&hl=da&emailsLink=true&sk=true&titleBar=false&border=NONE&eventCallback=ParentStub1267648044312&zx=tipygccavscr
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