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Kære medlemmer 

 

Her er en kort orientering om, hvilke arrangementer, der har været afholdt siden maj, for-

uden lidt om næste års aktiviteter. 

 

Besøg fra Ely i dagene 12./13.-16. juni 

14 venner fra Ely var på besøg i Ribe, og det foregik mens der blev afholdt flere festivaller og 

andre aktiviteter i byen. 

Heldagsudflugten gik til Ballum/Hjerpsted, Møgeltønder og videre til Tønder. 

 

Som I ved, har vi allerede fået en invitation på genvisit primo maj næste år (Omtale af invita-

tionen kan læses i Nyhedsbrev 3/2014). 

 

Besøg i Ratzeburg, i dagene 15.-17. august  

Ratzeburg og Ribe har i år fejret 25 års jubilæum et par gange, og det startede med, at vi var 8 

medlemmer, der deltog i den årlige byfest, samtidig med at der var besøg fra den polske ven-

skabsby, Sopot, som Ratzeburg fejrede 20 års jubilæum med. 

 

Udover deltagelse i selve byfesten var der arrangeret byrundtur og sejltur på Ratzeburger See. 

BigBandRibe deltog også i besøget og gav to koncerter i byen. 

 

Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september 

Under besøget fra både Ratzeburg og Krems var der op til flere festivaller og aktivteter i byen, 

så det blev et godt og muntert besøg med mange tilbud i byen til gæster og værter. 

 

Under dette besøg boede en del af gæsterne på hotel o.lign. i byen, mens andre boede privat, 

og denne form for indkvartering fungerede fint.  

En stor tak til alle jer, der har været foreningens værter i 2014! 
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Besøget endte med gudstjeneste i Domkirken med en hilsen fra prædikestolen til de 2 ven-

skabsbyer. samt en efterfølgende reception for gæsterne, værter og menigheden. 

 

Uofficielt besøg af personale fra Ratzeburg Kommune, den 2. oktober 

I anledningen af 25 års jubilæet for Ribe-Ratzeburg havde Ratzeburg Kommune besluttet, at 

den årlige personaleudflugt skulle gå til Ribe - og Esbjerg. 

 

Derfor ankom en bus med Ratzeburgere til Ribe en torsdag og blev modtaget på Det gamle 

Rådhus og fik efterfølgende en guidet byrundtur. 

 

Efter hotelovernatning i Ribe kørte de videre til oplevelser i Esbjerg, inden de kørte hjemad 

samme dag. 

 

Årsmødet 2015 

Hermed indkaldes til generalforsamling 2015 i Venskabsbyforeningen i Ribe,  

torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 - i Ribelunds kantine, 

 
Dagsorden ifølge vedtægter. 
 
Vi håber at mange af jer medlemmer vil deltage – og tag gerne interesserede med. 

 

Hjemmesiden - http://www.ribe-venskabsbyforening.dk/ 

Husk at bruge foreningens hjemmeside,  bl.a. for at se fotos fra tidligere besøg, både her i Ri-

be, men også hos venskabsbyerne. 

Under ”Galleri” findes fotos og dokumentation på vores aktiviteter, tilbage fra 2001. Og 

i ”Kalender”en kan I følge med i kommende arrangementer. 

 

VIGTIGT 
HUSK at oplyse om eventuelle ændringer vedrørende mail-adresser, telefon-
numre eller adresseændringer til foreningens kasserer haldandersen@hotmail.com 
og til formanden tove.kjellerup@gmail.com. 
 

 

I ønskes alle en glædelig jul og på gensyn i det nye år. 

 

Med venlig hilsen 

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE 

Tove Vind Kjellerup 

Formand 

http://www.ribe-venskabsbyforening.dk/
mailto:haldandersen@hotmail.com

