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Ribe, december 2013

NYHEDSBREV 5 | medio december
Kære medlemmer
Året 2013 er ved at være forbi og et nyt år står snart for døren. Derfor får I denne hilsen med
følgende informationer:
Siden sidst
Årsmødet 2014
Venskabsbyforeningen hjemmeside – mulighed for at følge med via ”kalender” og ”galleri”
Planerne for 2014

Siden sidst – Besøg fra Strängnäs i dagene 29. august – 2. september 2013
I sensommeren havde foreningen besøg af vennerne fra Strängnäs i forbindelse med Vinfestivallen. Foreningen Norden, Strängnäs afdelingen, og Venskabsbyforeningen i Ribe kunne fejre 65 års venskabsbyforbindelse og Venskabsbyforeningen fejrede, som I ved, officielt
30 års jubilæum ved samme lejlighed.
I den anledning blev gæsterne blev budt officielt velkommen på Det gamle Rådhus, både af
formanden, men også af kommunens repræsentant, byrådsmedlem Kurt Jacobsen. Der var
sendt invitationer ud til repræsentanter fra byen, og af disse deltog Britt C. Nielsen fra Ribe
Byferie.
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Efter de officielle taler var der gaveoverrækkelser og derefter et traktement med bl.a. sandwich og drikkevarer, og mulighed for at gå rundt i rådhuset.
Efter receptionen var der mulighed for at gæster og værter kunne deltage i Vinfestivallen.
Lørdag var svenskerne på Fanø i egen bus, og fra bestyrelsen deltog Tove Kjellerup og Anni
Møller-Christensen. Anni guidede rundt på Fanø, og det var svenskerne meget tilfredse med.
Søndag var gæster og værter på egen hånd, indtil afskedsfesten om aftenen. Under festen var
der taler, gaveoverrækkelser, sange og underholdning ved Allan Kosegarten og hans lirekasse. Dette sidste indslag i festen var svenskerne specielt meget begejstrede for.
Tidlig mandag morgen kørte svenskerne, i regnvejr, hjemad, efter dage med mange oplevelser og godt samvær.

Årsmødet 2014
For at være sikker på, at alle kender til datoen for næste generalforsamling indkaldes I hermed til årsmøde i Venskabsbyforeningen i Ribe,
torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.00 - i Ribelunds kantine,
Dagsorden ifølge vedtægter.

Hjemmesiden - http://www.ribe-venskabsbyforening.dk/
Hvis I har lyst til gense fotos fra tidligere besøg, både her i Ribe, men også hos venskabsbyerne, kan I gå ind på foreningens hjemmeside og genopfriske gode minder. Og for jer, der ikke
har deltaget, kan I se, hvad der er sket i årenes løb.
Under ”Galleri” findes fotos og dokumentation på vores aktiviteter, tilbage fra 2001. Og
i ”Kalender”en kan I følge med i kommende arrangementer.

Planerne for 2014
Bestyrelsen er netop begyndt planlægningen af næste års aktiviteter, og derfor er der ingen
endelige aftaler på plads endnu. Men, I får informationerne nu, så I har mulighed for at notere tiderne i jeres kalender.
Uofficiel invitation af Strängnäs, indtil videre
Strängnäs har givet os en mundtlig og uofficiel invitation til dem i foråret 2014. Sandsynligvis i første halvdel af maj, da de på det tidspunkt fejrer 65 års jubilæum i hele Foreningen
Norden i Sverige, og i den anledning vil de gerne have vores besøg og deltagelse.
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Planer om at invitere ad 2 byer samtidig i 2014
Vi vil invitere Ratzeburg, da vi næste år kan fejre 25 års officiel venskabsbyforbindelse med
byen. Vi forventer, at det kan blive et officielt besøg.
Samtidig vil vi invitere Krems, fordi vi synes, at det er tid til at mødes med dem.
Og da begge byer taler nogenlunde samme sprog, finder vi, at det vil være en god idé.
De 2 byer bliver inviteret i forbindelse med Vinfestivallen, som ligger i dagene 5.-6. september.
Når vi ved, om gæsterne kan komme, vil I høre nærmere.

Glædelig jul og godt nytår
Det har været endnu et begivenhedsrigt år i Venskabsbyforeningens regi.
Vi har haft forskellige jubilæer at fejre hele året. Foreningens eget 30 års jubilæum, i Balleroy
fejrede vi 20 års venskabsbyforbindelse, og med Strängnäs fejrede vi 65 års venskabsbyforbindelse.
Bestyrelsen vil takke jer medlemmer for deltagelse i de forskellige arrangementer, vi har haft
i årets løb, og for at støtte op om vores arbejde.
I ønskes en glædelig jul og på gensyn i det nye år.
Med venlig hilsen
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Formand
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