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Kære medlemmer
Her er sidste nyt om, hvad der sker i foreningen generelt og i de kommende måneder.
Indhold:
- Besøg fra Ely i dagene 13.-16. juni
- Besøg i Ratzeburg, i dagene 15.-17. august
- Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september
- HUSK at oplyse om eventuelle ændringer vedrørende mail-adresser, telefonnumre eller
adresseændringer

Besøg fra Ely i dagene 13.-16. juni
Som tidligere nævnt kommer der 14 venner fra Ely på besøg i Ribe, medio juni. Programmet er på
plads og alle værterne er fundet. Derfor vil I, der har meldt sig som værter, snarest få tilsendt disse
oplysninger i en særskilt mail.

Besøg i Ratzeburg, i dagene 15.-17. august
Da Ratzeburg og Ribe i år kan fejre 25 års jubilæum, har Ratzeburg inviteret os til byfest, i
weekenden den 15.-17. august.
Program for turen samt et skema, hvorpå man kan tilmelde sig turen, vil snarest bliver sendt
til jer i en særskilt mail.
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Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september
Da det er en lang rejse fra Krems til Ribe, har vi inviteret vennerne fra Krems til at komme en
dag tidligere end vennerne fra Ratzeburg.
Programmet for dette besøg er også fastlagt, og I vil få en særskilt mail om dette, og med mulighed for at melde jer som værter.
VIGTIGT
HUSK at oplyse om eventuelle ændringer vedrørende mail-adresser, telefonnumre eller adresseændringer til foreningens kasserer haldandersen@hotmail.com
og til formanden tove.kjellerup@gmail.com.

Med venlig hilsen
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