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Ribe, marts 2013 

 

NYHEDSBREV 1 | medio marts 
 

Årsmødet er netop afholdt, og bestyrelsen iler med at informere om de to første arrangemen-

ter i år, som der allerede nu er mulighed for at tilmelde sig. 

 
Det drejer som Venskabsbyforeningens 30 års jubilæum, der fejres som et medlems-

arrangement søndag, den 26. maj, med tidligere skolepsykolog i Helle, Bramming og 

Ribe Kommuner, Wolfgang Dibbern, som rejseleder.  

Der er tilmeldingsfrist mandag, den 15. april til Tove Kjellerup – og udflugten er gratis for jer 

medlemmer. 

 
Besøget i Balleroy i dagene den 5.-8. juli med efterfølgende mulighed for at forlænge tu-

ren med 2 overnatninger i Paris med hjemkomst den 10. juli. 

Her er der bindende tilmelding senest mandag, den 25. marts.  

Ingrid Ilsøe er arrangør af denne tur. 

 
Begge arrangementer er vedlagt særskilt. 

 

Der vil snarest komme endnu et Nyhedsbrev, når bestyrelsen har konstitueret sig. 

 

Med venlig hilsen 

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE 

Tove Kjellerup 

Formand 

http://www.ribe-venskabsbyforening.dk/
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Venskabsbyforeningen 30 års jubilæum - søndag, den 26. maj 2013 

 

Program for jubilæumsudflugten: 

Kl. 9.30: Afgang i bus - fra P-pladsen ved Ribe Vandrerhjem 

Kl. 11.15:  Ankomst ved Isted-løven – hvor Wolfgang Dibbern foræller Isted-løvens historie 

Kl. 12.15:  Ankomst Jaruplund Højskole – frokost 

Kl. 13.00:  Forstander Dieter Küssner fortæller om det danske mindretal 

Kl. 14.00:  Kaffe/the samt 1 stk. kage 

Kl. 14.30:  Afrejse fra Højskolen 

Kl. 15.00:  Den danske Kirke i Harreslev med fortælling af præst Susanne Bramsen Bøll 

Kl. 16.00:  Busafgang hjemad 

Kl. 17.30:  Forventet ankomst til Ribe Vandrerhjem 

 

Turen er gratis for jer medlemmer – og tilmeldingsfristen er mandag, den 15. 

april til Tove Kjellerup på mobil: 6077 4256 eller pr. mail: tove.kjellerup@gmail.com  

 

I bedes oplyse følgende: 

 

Navn/e _________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tlf.nr./Mobil ____________________________________________________ 

 

Mail-adresse ______________________________________________________ 

 

Adresse  ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Bestyrelsen glæder sig til at fejre jubilæet med jer medlemmer, og håber at I finder idéen god 

med et sådan medlemsarrangement. 

mailto:tove.kjellerup@gmail.com
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Ribe marts 2013 

SOMMERTUR TIL BALLEROY 
 

Kære medlemmer 

Vi er meget glade for at have modtaget en invitation fra Ribes venskabsby Balleroy, i 

Normandiet, til at opleve det store Middelaldermarked i Bayeux i begyndelsen af juli. Vores 

venskabsby vil derudover tilrettelægge et program for os. Men ét står fast: franskmændene 

står parate til at åbne deres hjem for os og modtage os der. Inden rejsen vil der blive et 

introduktions møde for deltagerne, hvor det endelige program vil blive gennemgået i detaljer. 

 

FORELØBIGT REJSEPROGRAM 

(Ændringer i rejseprogrammet kan forekomme) 

Fredag d.5. juli: 

 Afgang fra Ribe til Hamborg Lufthavn i private biler kl.9. Fly med Lufthansa fra Hamborg 

kl. 14.10 til Paris med ankomst kl.15.40. Tog til Bayeux ca. kl.18.  

 Ankomst til Bayeux ca. kl.21, hvor vi afhentes af værterne og indkvarteres i Balleroy. 

 

Lørdag d. 6.juli og søndag d. 7. juli: 

 Middelaldermarked i Bayeux.  Det øvrige program planlægges af vores værter i Balleroy. 

 

Mandag d.8. juli: 

 Afrejse med tog fra Bayeux til Paris ca. kl. 10. Afgang med fly fra Paris til Hamborg 

kl.16.15. Efter ankomsten til Paris kan man vælge at tage direkte hjem til Danmark, eller 

forlænge turen med et 2-nætters-ophold i Paris med hjemrejse onsdag d.10. juli.  

Hotel i Paris arrangeres af rejsedeltageren selv. 

 Transport til og fra Hamborg ved samkørsel. Aftales på introduktionsmødet. 

http://www.ribe-venskabsbyforening.dk/
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TILMELDING SENEST MANDAG D. 25. MARTS 

Tilmelding til Ingrid Ilsøe, Tangevej 49, 6760 Ribe   

Mail: ingridribe@mail.dk eller mobil: 24604299 

  

Depositum på 1500 kr indbetales på kontonummer:1551 0440005365 

Rejseomkostningerne forventes ikke at overstige 1900 kr pr deltager 

 

Klip                                                                                                                                                   

 

Jeg tilmelder mig herved rejsen til Balleroy fra 5/7 til 8/7 2013 

Navn/e som anført i pas samt pasnummer og fødselsdato: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Adresse_____________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Tlf/mobilnr.__________________________________________________ 

e-mailadresse_________________________________________________ 

 

Jeg/vi ønsker et ophold i Paris på egen hånd med hjemrejse d.10/7 sæt 

kryds:______ (Ingrid kan være behjælpelig med at reservere hotel) 

 

Jeg/vi sørger selv for transport til og fra Balleroy, sæt kryds:______ 

mailto:ingridribe@mail.dk

