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NYHEDSBREV 1 | februar 2012
Årsmødet
blev afholdt torsdag, den 23. februar kl. 19.00 i Ribelunds Kantine med 42 deltagere. Efter
fællessang og velkomst gik mødet i gang, og Svend Petersen blev valgt som dirigent.
Formanden, Tove Kjellerup, fremlagde årsberetningen ( som kan læses fra side 3). Tove orienterede om besøgene i Strängnäs og Krems i 2011. I 2012 har vi invitationer til besøg i
Güstrow i april og i Ely i juni. Vi inviterer vore venner fra Strängnäs til besøg i Ribe omkring
1. september.
Kassereren, Gudmund Mouritsen, fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Regnskabet er
vedlagt som bilag.
Kontingentet er fortsat uændret: 50 kr./enkeltpersoner og 100 kr./familier og f0reninger.
Derefter blev der kort informeret om de 2 besøg i henholdsvis Güstrow og Ely.
Ruth Christensen orienterede om invitationen til besøg i Güstrow. Turen foregår den sidste
weekend i april, men da gruppen i Güstrow først mødes for at planlægge besøget den 24. februar, foreligger der endnu ikke et program. Ruth forventer, at vi skal fejre 40 års venskabsbyjubilæum. Transportform afhænger af deltagerantal og kan blive bus eller privatbiler. Ruth
opfordrede de tilstedeværende medlemmer til at melde sig til turen i løbet af aftenen. Det var
der flere medlemmer, der benyttede muligheden for, og der er p.t. 12 deltagere til turen.
Tilmeldingsfristen er efterfølgende blevet flyttet til den 10. marts!
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Birthe Neidhardt orienterede om turen til Ely, hvor vi skal fejre den engelske dronnings 60
års jubilæum. Også her er foreningen i gang med planlægningen, og vi forventer snart at få et
program. Gudmund Mouritsen orienterede om det praktiske. Der er 15 tilmeldte til turen, og
selv om tilmeldingsfristen er overskredet, er der stadig mulighed for at tilmelde sig.
Vi flyver i år med Easy Jet fra Kastrup, både fordi flyvetidspunkterne passer bedre, og fordi
Ryan Air, som flyver fra Billund, er blevet dyr og opkræver mange ekstra afgifter. Prisen inkl.
rejsen til København forventes at blive ca. kr. 1200,-, og interesserede kan kontakte Gudmund i løbet af aftenen.
Tilmeldingsfristen er efterfølgende blevet flyttet til den 10. marts!
Så blev det tid til valg af bestyrelse: På valg var Birthe Neidhardt, Anni Møller-Christensen,
Ingrid Ilsøe og Ejvind Martinussen. De 3 førstnævnte blev genvalgt, mens Ejvind Martinussen ikke ønskede genvalg. I stedet for Ejvind blev Christen Fisker Laursen (Fisker) foreslået
og valgt til bestyrelsen
Valg af suppleanter: Peter Neidhardt og Solveigh Friis Clausen blev genvalgt.
Valg af revisorer: Valter Petersen og Richard Kværnø blev genvalgt.
Under punktet Eventuelt præsenterede Fisker sig selv. Han har i 22 år været faglærer på Kolding Tekniske skole (nu Hansenberg) på jordbrugsafdelingen, og bor i Brøns, hvor familien
har en ejendom på omkring 50 Ha.
Tove takkede Ejvind for hans store indsats i Venskabsbyforeningens bestyrelse.
Richard Kværnø og Grethe Simonsen blev takket for deres opgave med at fremskaffe billedtekster til fotos i jubilæumsheftet og for at hjælpe med bl.a. at få dateret gaver i foreningens
lokale på Det gamle Rådhus.
Mona Martinussen orienterede om Nepal-gruppen, som jo er udsprunget af Venskabsbyforeningen. Medlemmer i Nepal-gruppen samarbejder med kontaktpersoner i Nepal, som
opkøber lokalt producerede varer og sender dem til Danmark. Varerne sælges på en julemesse, og overskuddet bruges til at støtte f.eks. en skole i Nepal.
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Årsberetning 2011
Velkommen til årsmøde.

Året 2011
har igen været et godt rejseår, med besøg både i Strängnäs og i Krems.
I dagene 29. august til 5. september var en gruppe på 20 medlemmer på bustur til Strängnäs
for at besøge vores venner i foreningen Norden. Det var et rigtigt godt besøg og sensommervejret var også med os.
Vi fik en guidet byrundtur og domkirken blev også vist frem. En dagstur til Stockholm faldt
ligeledes i god jord. Og sidste dag var vi ude og opleve et nedlagt malmværk, som blev levendegjort af 2 ”skovtrolde”. Det var både meget underholdende og interessant.
Slottet Gripsholm og den derved liggende lille by Mariefred blev der også tid til.
Kort tid efter, i dagene 15. – 21. september tog en lille gruppe på 10 medlemmer til Krems,
hvor vi var inviteret til at fejre 40 års jubilæum med dem. Borgmesteren var også inviteret
med, men da han lige havde været syg, sendte kommunen en anden repræsentant, som var
kommunikationschefen.
Som noget af det første var vi med til at indvie verdensarvcentret ”Tor der Wachau”. som er
stor moderne portal ved havnen, der skal fungere som den store port til byen Krems og vinområdet Wachau. Her lægger også de større cruisere til. Samtidig er det et meget smukt udstillingsområde med en stor moderne terrasserestaurant.
Der var arrangeret diverse guidede byture og på rådhuset var der officiel modtagelse ved vores nye kontaktperson Anna Wegl. Kort før vores afrejse bekendtgjorde Erich Voglauer, at
han havde valgt at stoppe som foreningens kontaktperson. Som afslutning på hans lille afskedstale og bevis på det arbejde, han har ud ført i årenes løb, overrakte han formanden og
kommunens repræsentant en stor samling ”bevismateriale.” Det var kopi af presseomtaler,
korrespondence og fotos fra de ca. 40 år, der indtil nu har været kontakt mellem Krems og
Ribe. Vores ny kontaktperson Anna Wegl fik overrakt mapperne med de originale papirer.
Dette, at Erich Voglauer har valgt at stoppe som vores kontaktperson, kom som en stor overraskelse, men vi fik takket Erich Voglauer for det mangeårige samarbejde.
Heurigaftener oplevede vi også, og det var på 1. klasse. Ikke de sædvanlige små hyggelige steder, men egentlige restaurantbesøg hver aften.
Sensommeren brød rigtig igennem, da vi var i Krems, og det trængte vi meget til. Sol og varme samt gæstfrie værter.
Som I ved havde vi ingen gæster i 2011 og heller ingen uventede besøg el. lign.
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D.v.s. 3. juledag modtog jeg som formand en invitation fra Ratzeburg til Nytårskur den 6. januar i år. Det var en overraskelse midt i jule- og nytårsdagene, og gav anledning til ekstraarbejde.
Da invitationen også gjaldt en ledsager, blev næstformanden Ruth Christensen foreslået, også
fordi vi begge er kontaktpersoner til Ratzeburg.
Mange ting skulle på plads på kort tid, og resten af bestyrelsen nikkede til, at vi deltog i kuren.
Konklusionen på det hele er, at Ruth og jeg opfatter det som en succes, at vi deltog. Ca. 350
deltog i Nytårskuren, og vi fik snakket med mange. Den mere uformelle del af festen var med
til at bekræfte det gode samarbejde, der er mellem Ratzeburg og Ribe.

Året 2012
Planerne for i år er sådan, at vi inviterer gæster i år og har 2 invitationer til besøg.
Egentlig havde vi 3 invitationer, da Ratzeburg i deres julehilsen forrige år oplyste, at byen fejrer 950 års jubilæum i 2012. Men, af økonomiske grunde har byen alligevel besluttet ikke at
invitere venskabsbyerne til fejring af byjubilæet. Derfor fik formanden nok invitationen til
Nytårskuren, og ved vores deltagelse kunne vi på den måde være med til at fejre byens 950
års jubilæum.
D.v.s at der ikke bliver nogen officiel tur til Ratzeburg, arrangeret af venskabsbyforeningen,
men at man fra Ratzeburg opfordrer interesserede til for egen regning at deltage i Bürgerfesten den 17. - 19. august. Det er hemed videregivet til jer medlemmer.
I april er vi inviteret til Güstrow. Det drejer sig om weekenden den 27.-29. april. Dette er en
slags genvisit, da de har besøgt os flere gange.
I har modtaget foreløbig information om besøget og tilmeldingsfristen til turen er i aften (den
23. februar). Tilmeldingsfristen er efterfølgende blevet flyttet til den 10. marts!
Ruth fortæller om turen – senere under pkt. 5 ”Behandling af evt. indkomne forslag”.
I juni fejrer englænderne dronning Elisabeth’s 60 års jubilæum. Det vil Ely gerne fejre sammen med os, og vi er inviteret på besøg i dagene 1.-5. juni. Der er sendt oplysninger ud om
dette, med tilmeldingsskema til turen, og tilmeldingsfristen er sat til 10. februar, men der er
stadig mulighed for at tilmelde sig turen. Tilmeldingsfristen er efterfølgende blevet
flyttet til den 10. marts!
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Birthe fortæller om programmet og Gudmund om det praktiske i f.m. turen – senere under
pkt. 5 ”Behandling af evt. indkomne forslag”.
Vores invitation gælder vores værter fra foreningen Norden i Strängnås, som vi inviterer på
genvisit.
Vi har foreslået dagene 30. august til 2. september i anledning af 65 års venskabsbysamarbejde mellem vore to byer.
De vil gerne komme - og vi afventer svar på, om dagene passer dem. I vil høre nærmere, når
vi ved noget mere.
Til sidst vil jeg lige nævne foreningens:
Tilskudsmuligheder
En af venskabsbyforeningens mest betydningsfulde opgaver er at være bindeled mellem personer og grupper fra Ribe til vores venskabsbyer. Kommunen støtter hvert år vores forening
økonomisk med særligt henblik på disse udvekslinger.
Tidligere rejste eksempelvis mange folkeskoleklasser til udlandet, og mange klasser har i forbindelse med besøg i vores venskabsbyer fået tilskud til disse ophold fra Venskabsbyforeningen.
Vi vil med denne information gøre jer medlemmer opmærksomme på disse tilskudsmuligheder, ligesom I naturligvis er meget velkomne til at udbrede det glade budskab om pengemidler. Også i lokalpressen gør vi opmærksom på tilskudsmulighederne under mottoet ”Små tilskud til store oplevelser”. Det er naturligvis ikke kun skolekasser, der kan komme i betragtning, sportsklubber, kor og andre organisationer er meget velkomne til at henvende sig.
Dette er ordene ved dette årsmøde.
Vi glæder os til samværet med vores venner i Güstrow, Ely og Strängnäs i åres løb.

Med venlig hilsen

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE
Tove Kjellerup
Formand
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Bestyrelsen 2012-2013
Formand

Tove Kjellerup, Løvsangervænget 18, 6760 Ribe
E-mail: tove.kjellerup@gmail.com

Tlf.nr. 7542 4068
Mobil: 6077 4256

Næstformand

Ruth Christensen, Stadionvej 9, 6760 Ribe
ruthkurt@mail.dk

Tlf.nr. 7542 2642
Mobil: 5183 8409

Kasserer

Gudmund Mouritsen, Lundgårdsvej 17, 6760 Ribe
E-mail: gem@stofanet.dk

Tlf.nr. 7542 4378

Sekretær

Anni Møller-Christensen, Sdr. Kirkevej 17,
Vester Vedsted, 6760 Ribe
E-mail: amc@skovmark.dk
(anniskovmark@gmail.com)

Tlf.nr. 7688 8082
Mobil: 2197 4193
Mobil: 2192 4995

Øvrige medl.

Birthe Neidhardt, Sdr. Farupvej 41, 6760 Ribe
E-mail: fpn@c.dk

Tlf. nr.7544 5392

Ingrid Ilsøe, Tangevej 49, 6760 Ribe
E-mail: ingridribe@stofanet.dk

Tlf.nr. 7542 3805
Mobil: 2460 4299

Fisker Laursen, Skolevej 35, 6780 Skærbæk
E-mail: lenbec.sol.dk

Tlf.nr. 74753650
Mobil: 5122 7040

Peter Neidhardt, Sdr. Farupvej 41, 6760 Ribe
E-mail: fpn@c.dk

Tlf.nr. 7544 5392

Solvejg Clausen , Vester Bjergvej 7, 6760 Ribe
E-mail: solvejgfriis@dlgpost.dk

Tlf.nr. 7544 5675

Suppleanter.

Kontaktpersoner vedr:
Ely og Leikanger: Anni Møller-Christensen og Birthe Neidhardt
Balleroy og Strängnäs: Gudmund Mouritsen og Ingrid Ilsøe
Güstrow, Ratzeburg og Krems: Fisker Laursen, Ruth Christensen og Tove Kjellerup
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