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Kære medlemmer

Invitation til afholdelse af 3 venskabsbyjubilæer i Ribe
i dagene 3.-5. juni 2016
I weekenden den 3.-5. juni 2016 afholder Venskabsbyforeningen i Ribe jubilæum med 3 venskabsbyer, her i Ribe.
Vi skal fejre 60 års jubilæum med Ely samt 25 års jubilæum med Balloroy og Güstrow.
Vi inviterer ca. 20 gæster fra hver venskabsby, og de bliver tilbudt privat indkvartering samt
indkvartering for egen regning, eventuelt tilknyttet en kontaktperson blandt vores medlemmer.
Det vil sige, at hvis I ikke ønsker at have nogen boende, vil I måske godt vise 1-2 gæster rundt
i byen el.lign.
Af det vedlagte/vedhæftede skema er det muligt at tilmelde sig deltagelse i jubilæet, på forskellige vis.
Når skemaet er udfyldt bedes det afleveret senest den 15. april sendt til
Ruth Christensen, Stadionvej 9, 6760 Ribe eller pr. ruthkurt@icloud.com.
Ruths mobilnr. er mobil 5183 8409, hvis I har nogle spørgsmål.
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Det foreløbige officielle program:
Fredag, den 3. juni 2016
Kl. 16.00:
Reception i Ribelunds Kantine, Kastanie Allé 10, Ribe
Officielle taler holdes ved dette arrangement
Indkvartering af gæster
Lørdag, den 4. juni 2016
Dagsprogrammet er under planlægning, og I vil blive orienteret derom senere
Kl. 17.30:

Festmiddag i Ribe
Sted: Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, Ribe

Søndag, den 5. juni 2016
Kl. 10.00:
Gudstjeneste i Domkirken
Det officielle program er slut / Hjemrejse
Senere i foråret vil det endelige program blive tilsendt til dem, der melder sig som værter.

Deltagelse i receptionen
Alle medlemmer er velkomne til at deltage, og til orientering vil de officielle taler bliver afholdt ved denne lejlighed.

Deltagelse i festmiddagen – for egen regning:
Ønsker man at deltage i festmiddagen, selvom man ikke er vært, er det ved denne lejlighed
muligt at deltage, men for egen regning. Pris 350 kr. inkl. drikkevarer.
Bindende tilmelding foregår ved indbetaling på foreningens konto nr. 1551 0440005365
i Danske Bank senest den 15. april.
Bestyrelsen håber, at mange vil melde sig som værter – for at gense og nyde samværet med
vores udenlandske gæster.
Med venlig hilsen

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE
Tove Vind Kjellerup
Formand
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