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Det er lang tiden siden vi sidst havde noget at berette, men her er lidt nyheder, inden året 

helt er gået. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag af talen i forbindelse med gaveoverrækkelsen til borgmesteren i Ratzeburg: 

”Billedet er indrammet i en kirkebue eller en klosterhvælving, da begge byer er domkirkebyer 

og har klostre. 

Man kan sige, at ”porten er åben” – for(ønsket om) god kontakt. 

Indeni symboliserer løget, det der spirer, gror og blomstrer, som venskabet mellem vore to 

byer. 

 

Ratzeburg  
Europafest 2009  

I weekenden den 10-12. juli var vi en busfuld fra 

Ribe i Ratzeburg for at fejre venskabet og de 20 

års kontakt mellem de 2 byer. 16 medlemmer, 3 

repræsentanter fra kommunen samt ”Ung-

domsmix”, ca. 40 unge gymnaster i alderen 16-

25 år, som optrådte med succes på torvet. 

 

Med baggrund i vores jubilæums slogan, ”Ven-

ner uden Grænser” fik vi den lokale kunst-

ner(inde), Else Agergaard til at udføre et billede, 

som viser nogle af de mange fællestræk, Ratze-

burg og Ribe har med hinanden.  
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Denne akvarel medbragte vi som gave til Ratzeburg by, og billedet symboliserer bl.a.  gode 

oplevelser - private venskaber – sportsfællesskaber  -  tulipanløg/tulipanfest –  domkirke og 

kloster.  

Europafestens program var et sandt overflødighedshorn, og festdagene bestyrkede på mange 

måder det nære forhold, som er mellem Ratzeburg og Ribe. 

 

Julemarked i Ratseburg/”Ratzeburger Inseladvent”, den 5. og 6. december 2010 

Vi er tidligere blevet spurgt, om vi kendte nogle kunstnere eller kunsthåndværkere, der havde 

lyst til at deltage i det årlige julemarked i Ratzeburg. Via dagspressen har vi opfordret 

kunstnere og kunsthåndværkere til melde sig. Og det har givet resultat: Kunsthåndværker 

Lillin Villadsen får en stand på julemarkedet i Haus Mecklenburg. Hun vil præsentere sine 

fine strikkede modeller, samt sælge garn og opskrifter, som allerede er oversat til tysk. Også 

andre har henvendt sig som interesserede, men først i 2010. Fra foreningens side vil vi 

arbejde ihærdigt på at sende flere kreative ripensere til julemarked næste år.  

 

Apple Day i Ely  

Her i efterårsferien, fra den 15.-18. oktober, var vi 31 medlemmer på besøg i Ely. Vi var 

inviteret i anledning af den årlige Apple Day,  hvor årets æblehøst blev fejret med marked på 

pladsen udenfor katedralen med boder, musik og gøgl. Den første aften var der en fin 

reception og senere rundvisning i museet, og en eftermiddag var der en skattejagt, hvor 

gæster og værter gik rundt i byen og ledte efter ”seværdigheder”. Desuden var der en udflugt 

til Cambridge, som i år fejrer 800 års jubilæum. Den sidste aften var der en festlig afslutning 

på besøget med fællesspisning og en  gang folkedans.  

Som gave medbragte vi en dvd med ”Sort Sol”, fremstillet af Klaus Melbye og Thomas Jensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores forening fik også en gave. Et æble, fremstillet af 

birketræ, som er ”spaltet”. Det betyder, at dette ”æble” er 

ramt af en svampeinfektion, som skaber effekter i træet. 

Selve blomsten og stilken i æblet er lavet af moseeg.  

 

Træ-æblet er udført af Ken Howard, i anledning af ”Apple 

Day” 2010. KH har tidligere lavet en træskål og papir-

knive, som vi fik overrakt ved en tidligere venskabsby-

sammenkomst i Ely for nogle år siden.  

 

Gaven vil senere kunne ses  i vores lokale på det gl. rådhus 

– men også på næste årsmøde. 
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Desuden, som en ekstra gave til os gæster, var der fremstillet en meget fin årskalender med 

uddrag af Mona Martinussens gobelin. Der er kun lavet ca. 50 stk.  til denne særlige lejlighed. 

Som altid, var det et hyggeligt og oplevelsesrigt besøg.  

Årsmødet   

Der indkaldes til årsmøde onsdag, den 24. februar 2010. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Allerede nu kan vi oplyse, at vi må se os om efter et nyt bestyrelsesmedlem. Gundhild Kjær 

har, efter eget ønske, besluttet ikke at genopstille. 

Så, ring eller mail til nogle af os i bestyrelsen, hvis I er interesserede i at indgå i 

bestyrelsesarbejdet. 

Forslag, der ønskes forelagt årsmødet til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 2 

uger før årsmødet. 

Ribe 1300 år    

Som I medlemmer, venter vi i bestyrelsen på det endelige program til jubilæumsåret. 

På kommunens hjemmeside www.ribe1300.dk, står der, at hele programmet offentliggøres i 

december. Det venter vi på, og i det nye år kan vi så begynde planlægningen med at invitere 

vores venskabsbyer til Ribe. 

Fremtidig betaling 

For at gøre det nemmere for jer medlemmer – og for kassereren – har bestyrelsen besluttet at 

nedlægge girokontoen, så vi kun har én konto at indbetale til. Og det er bankkontoen, 

hvadenten man betaler i banken eller via netbank. 

Det gælder både kontingent, deltagelse i rejser osv. 

HUSK stadig at opgive jeres medlemsnr. ved indbetalinger. 

  

Det er hvad, der er sket siden marts.  

I ønskes en god jul og på gensyn i et nyt (jubilæums)år. 

 

Med venlig hilsen 

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE 

Tove Kjellerup 

Formand 


