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NYHEDSBREV 1 | januar 2015
Som tidligere nævnt har Ribe Venskabsbyforening modtaget en invitation fra vores venskabsby Ely i England
Vi er inviteret til Ely i perioden torsdag den 30. april til mandag den 4. maj 2015. Vi forventer
at rejse fra Billund til Stansted med Ryan Air torsdag den 30. april 2015 klokken 19.20 og tilbage fra Stansted til Billund mandag den 4. maj 2015 klokken 12.15 med ankomst i Billund
klokken 15.00. Vi skal være i lufthavnen 2 timer før flyafgang.
Prisen for turen bliver max kr. 1.400,- tur/retur og kr. 700,- for enkelt billet.
Vi vil gerne have bindende tilmelding til turen til Ely på vedlagte tilmeldingsskema senest
den 27. februar 2015. Betaling for turen bedes overført til foreningens konto 1551
0440005365 senest den 27. februar 2015.
Skulle der være medlemmer, som ønsker at forlænge ferien med et ophold i London, foreslår
vi, at I selv finder hotel i London og også selv sørger for at bestille flybilletter til hjemrejsen.
Prisen, som skal betales til Venskabsbyforeningen, vil naturligvis blive mindre for gæster,
som vælger at rejse hjem senere.

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

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

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE
www.ribe-venskabsbyforening.dk · kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk

Vore venner i Ely har sendt følgende foreløbige program for opholdet:
Foreløbigt program for besøg i Ely den 30.4.- 4.5.2015.
Torsdag den 30. april:
Ankomst til Ely og indkvartering.
Fredag den 1. maj:
Elys borgmester byder gæsterne velkomne i retsbygningen, hvor byrådet fremover har deres
lokaler.
Efterfølgende bustur til et af de historiske huse i East Anglia. Aften med værtsfamilien.
Lørdag den 2. maj:
”Eel Day” hvor byen fejrer sin tilknytning til ålene og kulturen i ”the Fens”. Der er forskellige
aktiviteter såsom en parade og en konkurrence for by udråbere ”Town cryer competition”,
hvor udråbere fra hele England deltager. Planer for dagen laves mellem værtsfamilien og gæsterne. Aftenen hos værtsfamilien.
Søndag den 3. maj:
Dagen tilbringes sammen med værterne. Om aftenen er der reception og middag med musikunderholdning i ”the Malting”, hvor Ely-Ribe tapetet er udstillet.
Mandag den 4. maj:
Afgang til Stansted og hjemrejse
Vi glæder os til at høre fra jer snarest muligt og til at se jer til årsmødet den 26. februar 2015.

Med venlig hilsen
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Tove Vind Kjellerup
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