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NYHEDSBREV  3 / 2012 
 
Kære medlemmer 

 

Den 27. september blev et skilt, der viser vej til Ribe by’s venskabsbyer officielt indviet og af-

sløret. Skiltet er placeret på græsplænen mellem Museet Ribes Vikinger og Dagmarsgade. 

På bestyrelsens vegne vil jeg takke jer medlemmer for opbakningen ved dette arrangement. 

 

Der indkaldes allerede nu til årsmøde i Venskabsbyforeningen i Ribe,  

torsdag den 7. marts 2013 kl. 19.00 - i Ribelunds kantine, 

 
Dagsorden ifølge vedtægter. 
 
På årsmødet vil der bl.a. være valg at nyt bestyrelsesmedlem og ny suppleant. 
 
Derfor opfordrer vi interesserede medlemmer til at melde sig til bestyrelsesar-

bejdet eller pege på personer, som I mener ville være  interesserede i at arbejde 

i Venskabsbyforeningens bestyrelse.  

Kontakt formanden på mail: tove.kjellerup@gmail.com eller på mobil: 6077 4256. 

senest den 9. januar 2012. 

 

 

 

http://www.ribe-venskabsbyforening.dk/
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Planerne for 2013 

Invitation til Balleroy - primo juli 

Primo juli er vi inviteret til Balleroy, hvor vi bl.a. vil opleve Middelalderfestivalen i Bayeux. 

De endelige tidspunkter er ikke helt på plads, men besøget vil være omkring weekenden den 

6.-7. juli. 

Desuden påtænker vi at forlænge turen med et ophold i Paris, efter Balleroy-opholdet, for 

dem, der kunne have lyst til det (i uge 28). 

 

Strängnäs og Leikanger på besøg her - ultimo august/primo september 

I år havde vi inviteret Strängnäs på genvisit i forbindelse med vinfestivalen, men det blev 

ikke til noget. De vil hellere komme næste år og gerne på samme tidspunkt.  

Da det er en lang rejse, har vi foreslået dem, at de kommer torsdag den 28. august og rejser 

igen mandag den 2. september. Vi har samtidig inviteret Leikanger, da vi kan fejre 65 års 

forbindelse med de nordiske venskabsbyer. 

 

Venskabsbyforeningen fejrer 30 års jubilæum i 2013 

Vi har i bestyrelsen planer om at gennemføre et medlemsarrangement i denne anledning. Det 

betyder, at vi ikke inviterer gæster, men alene afholder et arrangement for jer medlemmer. 

 

For alle 3 arrangementer gælder, at I vil høre nærmere, når vi har datoerne fastlagt og har 

et endeligt program. 

 

Billedfortegnelse til jubilæumsskriftet ”Venner uden grænser 1983-2008” 

De to tidligere formænd Richard Kværnø og Grethe Simonsen har efter udgivelsen af jubilæ-

umsskriftet i 2008 fået skrevet en billedfortegnelse, som er lagt ind på foreningens hjemme-

side (på forsiden). 

I kan bruge dette link for at komme direkte til hjemmesiden: 

http://www.ribe-venskabsbyforening.dk/Jubilaeumshaefte_2008.pdf 

Når I har åbnet filen, ligger billedfortegnelsen nederst (fra side 33 til 37). 

 

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og på gensyn i det nye år. 

 

Med venlig hilsen 

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE 

Tove Kjellerup 

formand 
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