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NYHEDSBREV 3 | oktober 2014
Ribe Venskabsbyforening har modtaget en invitation fra vores venskabsby Ely i England. De
inviterer os til at besøge dem i forbindelse med Ely Eel Day 2015.
Ely Eel Day er en årlig tilbagevendende fest i Ely, som afholdes for at fejre det dyr, som har
givet Ely dets navn – the eel (ålen). Festen begynder med en stor parade, som udgår fra domkirken og går gennem byen til jubilæumshaven. I jubilæumshaven er der forskellig underholdning som f.eks. middelalderkampe, marionetspil og teaterforestillinger. Meget populære
er også konkurrencerne. ”National Eel Throwing Championship” foregår i dag med legetøjsål
og ikke med levende ål. En anden konkurrence er det årlige ”Town Crier Competition”, hvor
det gælder om at kunne råbe budskabet ud højest.
Ud over deltagelse i festlighederne på Eel Day forbereder værterne i Ely en bustur til en anden del af East Anglia samt en fælles middag for gæster og værter.
Vi er inviteret til Ely i perioden torsdag den 30. april til mandag den 4. maj 2015. Fra Ely foreslås, at vi tager aftenflyveren fra Billund torsdag og rejser fra England med middagsflyveren mandag.
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Vore værter fra Ely vil gerne vide lidt om, hvor mange gæster de kan vente fra Ribe. Dette er
altså ikke en bindende tilmelding, men hvis I på nuværende tidspunkt mener, at I gerne vil til
Ely til Eel Day vil vi bede jer meddele dette til Birthe eller Anni senest den 15. november.
Birthe Neidhardt:
Tlf. 75 44 53 92
Mail: fpn@c.dk

Anni Møller-Christensen
Tlf. 76 88 80 82
Mail: amc@skovmark.dk

Med venlig hilsen
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Tove Kjellerup
Formand
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