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Ribe august 2010

Nyhedsbrev 2/ 2010
Kære medlemmer
Det næste arrangement i Venskabsbyforeningens regi sker i oktober i forbindelse med Kulturnatten. Vi har den store glæde, at der kommer gæster fra næsten alle Ribes venskabsbyer,
og at mange medlemmer har meldt sig som værter. Men vi kan godt bruge flere, så….
I kan stadigvæk nå at melde jer som værter inden d. 31. august.
Tilmelding som vært skal ske til Tove tlf. 60774256/ tove.kjellerup@gmail.com
eller til Gudmund tlf. 75424378/gem@stofanet.dk

For at orientere jer om bestyrelsens planer for besøget følger her det foreløbige program.
Fredag d.15.oktober:
 Ankomst og indkvartering hos værterne. (Deltagerne fra Balleroy ankommer d.14.oktober
og tilbringer dagen hos værtsfamilierne. Alle franskmændene har værter)
 Kl. 17.00 reception og modtagelse på Det gamle Rådhus. Her møder de sidste gæster deres
værter.
 Aften hos værtsfamilierne.

RIBE TWINTOWN ASSOCIATION · RIBE PARNTERSTADTVEREIN · L’ASSOCIATION DE JUMELAGE

Krems · Balleroy · Güstrow · Ely · Leikanger · Ratzeburg · Strängnäs

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE
www.ribe-venskabsbyforening.dk · kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk

Lørdag d. 16.oktober:
 Formiddagen sammen med værtsfamilierne.
 Kl. 13.00 guidet byrundtur for interesserede.
 Kl. 18.00 velkomstfest i Ribelunds festsals kantine for værter og gæster. Middag kl. 18.30.
Indslag med musikalsk underholdning v/ Kragh Møller Band.
Søndag d. 17.oktober:
 Kl. 9.30 udflugt i bus til Tønder for gæster og deres værter. Der køres over Ballum, Højer
og Møgeltønder, hvor der gøres ophold for at gå igennem byen og se slottet. I Tønder besøges Kunstmuseet , hvor vi først og fremmest vil se på dansk møbelarkitektur af Hans J.
Wegner i Vandtårnet. Hjemkomst ca. kl. 16.00.
 Om aftenen deltager gæsterne sammen med værtsfamilierne i kulturnatsarrangementet i
Ribe.
Mandag d.18.oktober:
 Afrejse
Ret til ændringer forbeholdes!

E-mailadresser
Vi kan nu udsende nyhedsbrev og andre meddelelser til de fleste af vore medlemmer pr email. Hvis I modtager dette nyhedsbrev pr brev, er det fordi vi ikke har jeres mailadresse, så har I en sådan, bedes I venligst sende den til Gudmund Mouritsen på
gem@stofanet.dk

Med venlig hilsen
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