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 NYHEDSBREV 1/2009 

Årsmødet: 

35 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som denne gang varede længere end sædvan-

ligt. Det skyldes, at der var meget at informere om, både under formandens beretning, men 

også under pkt’et Eventuelt. Desuden var der gode meningstilkendegivelser fra medlemmer-

ne undervejs. 

Der blev sunget fra den nye Højskolesangbog, akkompagneret af Steen Hansen som også in-

troducerede de udvalgte sange. 

Desuden blev der vist fotos fra jubilæet, men dvd’en fra Güstrow lykkedes det ikke at vise. Vi 

prøver en anden gang. 

Alt i alt var der en rigtig god stemning. 

 

Regnskabet blev omdelt og godkendt – og er vedlagt Nyhedsbrevet som bilag. 

 

Kontingentet fortsætter uændret: 50 kr. for enkeltpersoner og 100 kr. for familier og for-

eninger. 

Som noget nyt har vi indført medlemsnr. Det gør det nemmere at aflæse jeres 

indbetalinger. 
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Girokort med medlemsnr. er vedlagt til betaling senest den 1. april på 1551 

0440005365.  

Når I fremover indbetaler til foreningen - f.eks.  via Netbank - bedes I skrive både jeres med-

lemsnr. og jeres navn.  

 

Valg til bestyrelsen  

Gudmund Mouritsen og Tove Kjellerup var på genvalg. 

 

På sidste årsmøde blev der kun valgt 6 bestyrelsesmedlemmer. Derfor fik bestyrelsen fuld-

magt til selv at vælge det sidste manglende bestyrelsesmedlem. 

Ruth Christensen stillede sig kort tid efter til rådighed, og for at få genoprettet rytmen med 

henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg indvilligede hun i at lade sig opstille til en ny toårig 

periode. 

Alle 3 blev valgt/genvalgt. 

 

Suppleanter til bestyrelsen:  

Peter Neidhardt blev genvalgt og er 1. suppleant. Solvejg Clausen blev valgt som 2. suppleant, 

da Inga Kummerfeldt ikke ønskede genvalg. 

 

Revisorer:  

Valter Petersen blev genvalgt. Hans Jakobsgaard ønskede ikke genvalg, i stedet for er Richard 

Kværnø blevet blev valgt som ny revisor. 

Konstitueringen  

Bestyrelsen har haft sit første møde efter generalforsamlingen og har konstitueret sig.  

Fordelingen af opgaver kan ses særskilt sidst i Nyhedsbrevet. 

Europafest 2009 i Ratzeburg den 10.-12. juli  

Ribe Venskabsbyforening er inviteret til den store Europafest, som Ratzeburg afholder midt i 

juli. Ratzeburg fejrer bl.a. 20 års kontakt med Ribe, men også deres andre venskabsbyer er 

inviteret.  

Foreningen har fået et foreløbigt program tilsendt, og det fremgår tydeligt, at ratzeburgerne 

har ”sat alle sejl til”. Festdagene bugner med gode tilbud, f.eks. europæisk gastronomi på 

Marktplatz (midt i byen), sommerjazzkoncert, Europaløb omkring Küchensee, cykelture, ka-

noture, europæisk marked, folkedans, ”Spiele ohne Grenzen”, orgelkoncert, rundtur på søen, 

korkoncert, guidet besøg på Ernst Barlach Museum, økumenisk gudstjeneste og meget andet.  

Arrangørerne håber, at også mange unge mennesker vil deltage. Fra Ribe satser vi på, at 

gymnastikholdet ”Ungdomsmix” deltager og giver 2 opvisninger. 
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Esbjerg Kommune stiller en bus til rådighed, og vi forventer, at der udover de unge gymna-

ster også bliver plads til medlemmer af Venskabsbyforeningen. 

Flere fra Venskabsbyforeningens bestyrelse deltager, og vi opfordrer hermed vore medlem-

mer til at melde sig til Europafesten. Vi skulle gerne vise de danske farver i den gamle, smuk-

ke by. 

Tilmeldingsblanket er vedlagt særskilt. 

Apple Day i Ely, den 15.-18. oktober 2009 

 

Foreløbigt program for besøg i Ely oktober 2009 
 

Torsdag 15. oktober 

Fly fra Billund til Standsted. Bus til Ely hvor værterne vil modtage os, og aftenen vil blive til-

bragt hos værtsfamilierne. 

 

Fredag 16. oktober 
Kl. 11.00: Reception og velkomst i Ely Museum ved borgmesteren (som på den tid forventes 

at være Richard Hobbs). Der vil være mulighed for en tur i museet. 

Om eftermiddagen forslag om at arrangere en tur til Cambridge. I 2009 kan Cambridge Uni-

versitet fejre 800 års jubilæum, og det vil blive forsøgt at arrangere en guidet tur i et af de be-

rømte Cambridge colleges. Derefter vil værter og gæster have tid til at gå på opdagelse i Cam-

bridge, måske spise der og besøge et show, eller hvis det foretrækkes, bare tage tilbage til Ely. 

 

Lørdag 17. oktober 
Om formiddagen kan værter og gæster besøge det årlige ”Apple Day Fair”, som finder sted 

på Palace Green ved domkirken. Ely Cathedral Diocese (svarende til vores Ribe stift) fejrer 

900 års jubilæum i 2009, så gæsterne har måske i den anledning lyst til at besøge domkirken, 

og der kan arrangeres en tur. 

Om eftermiddagen foreslås en skattejagt til fods rundt i byen, hvor man vil få forskellige 

hints om  interessante og historiske ting at se efter. Efter dette vil vi mødes et centralt sted for 

den gode engelske tradition, et glas Pimms! 

Om aftenen foreslås socialt samvær for alle værter og gæster, hvor der vil blive budt på 

ta’selv bord med helstegt gris og med efterfølgende dans. 

 

Søndag 18. oktober 
Hjemrejse 

 

Endelig tilmeldingsblanket er vedlagt særskilt.  
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Da vi har lovet Gareth at oplyse antallet af besøgende i begyndelsen af maj,  er vi nødt til at 

sætte tilmeldingsfristen til 1. maj. 

 

Henvendelse fra Pleasant Grove i Utah om venskabsbykontakt 
I foråret under travlheden med jubilæumsforberedelserne kom der en henvendelse fra Plea-

sant Grove, en by på 35.000 indbyggere i Utah, USA, som ønskede et venskabsbysamarbejde 

med Ribe. Vi lovede at tage sagen op på førstkommende årsmøde. Pleasant Grove er grund-

lagt af danske emigranter for omkring 150 år siden, og de gør meget ud af deres danske op-

rindelse. Man er især interesseret i kontakt  mellem skoleklasser, institutioner o. lign., kon-

takter der på grund af den store afstand først og fremmest må være skriftlig. 

 

På årsmødet var der ikke stemning for på nuværende tidspunkt at udvide antallet af egentlige 

venskabsbyer, men der var en positiv stemning for at etablere et løsere samarbejde i form af 

formidling af kontakter, og bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre med dette. 

Udsendelse af Nyhedsbreve pr. e-mail 

For at spare porto og printerudgifter og for at lette arbejdet vil vi gerne fortsat i videst mulig 

omfang kunne udsende nyhedsbreve m.m. pr. e-mail.  

Gå derfor venligst straks til computeren  og send jeres e-mailadresse til Ejvind Marti-

nussen på ribevaev@post6.tele.dk . 

Hjemmesiden – ribe-venskabsbyforening.dk 

Husk at gå ind på foreningens hjemmeside ribe-venskabsbyforening.dk.   

I Kalenderen er der en kort orientering om, hvilke arrangementer der sker i tiden fremover, 

og der er kontaktoplysninger til bestyrelsen. 

Desuden er der forskellige foto-gallerier fra vores arrangementer, bl.a fra jubilæet. 

 

 

Med venlig hilsen 

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE 

Tove Kjellerup 

Formand 
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Bestyrelsen 

 

Formand Tove Kjellerup, Løvsangervænget 18, 6760 Ribe Tlf.nr. 7542 4068 

 E-mail: tove.kjellerup@gmail.com   Mobil: 6077 4256 

 

Næstformand Gudmund Mouritsen, Lundgårdsvej 17, 6760 Ribe Tlf.nr. 7542 4378 

 E-mail: gem@stofanet.dk  

 

Kasserer Ejvind Martinussen, Koldingvej 29, 6760 Ribe  Tlf.nr. 7542 3546 

 E-mail: ribevaev@post6.tele.dk  

 

Sekretær  Gunhild Kjær, Birkevej 20, 6630 Rødding  Tlf.nr. 7484 1552 

 E-mail: changu5@hotmail.com 

 

Øvrige medl. Birthe Neidhardt, Sdr. Farupvej 41, 6760 Ribe  Tlf. nr.7544 5392 

 E-mail: fpn@c.dk 

 

 Ruth Christensen, Stadionvej 9, 6760 Ribe  Tlf.nr. 7542 2642 

 ruthkurt@mail.dk 

 

 agn Nygaard, Blokvej 2N, 6760 Ribe   Tlf.nr. 3028 9048 

 E-mail: vagnnygaard@ofir.dk   

 

 

Suppleanter.  Peter Neidhardt, Sdr. Farupvej 41, 6760 Ribe   Tlf. nr. 7544 5392 

 E-mail: fpn@c.dk 

 

 Solvejg Friis Clausen, Vester Bjergvej 7, 6760 Ribe Tlf.nr. 7544 5675 

 

 

Ribe, den 5.  marts 2009 

 

 

Kontaktpersoner vedr: 

Ely og Leikanger: Ejvind Martinussen og Birthe Neidhardt 

Balleroy og Strängnäs: Gudmund Mouritsen og Vagn Nygaard 

Güstrow, Krems og Ratzeburg: Gunhild Kjær, Ruth Christensen og Tove Kjellerup  


