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NYHEDSBREV 5 | december 2016
Kære medlemmer
Traditionen tro skal I have en julehilsen fra
Venskabsbyforeningen i Ribe.
Efter et år med et stort arrangement følger et roligere år i
foreningen. Men allerede nu indkalder vi til årsmødet
torsdag den 23. februar 2017 kl. 19 i Ribelunds
kantine
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vi håber, at mange af jer har lyst til at komme, og I må
meget gerne tage interesserede med.
2016 blev også året, hvor Tove Kjellerup valgte at trække
sig som formand for Venskabsbyforeningen og samtidig
træde ud af bestyrelsen. På årsmødet vil vi lidt mere formelt sige Tove tak for sin store
indsats som formand i 9 år.
Som I ved, havde Ribe i slutningen af august besøg af det store engelske kor Sing! Choirs fra
Ely. Samarbejdet med Skærbækkoret forløb over al forventning, og vi var mange, som nød
den smukke fælleskoncert i seminarieHuset.
I oktober var bestyrelsen inviteret til festgudstjeneste i Ratzeburg i anledning af genindvielse
af det smukke antependium, som for 200 år siden blev skænket til Sct. Petri kirken af den
danske konge Frederik den Sjette. På årsmødet vil I høre mere om denne begivenhed.
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På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle medlemmer og jeres familie
en glædelig jul og et godt nytår
Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke for jeres store hjælp og opbakning i
forbindelse med jubilæumsweekenden i juni.

Med venlig hilsen

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE
Ruth Christensen
formand

PS
På Ratzeburgs hjemmeside www.ratzeburg.de kan I i dag læse en længere beretning om, hvordan vi
holder jul i Ribe. Med meget flotte billeder. Venskabsbyforeningen har ikke sendt denne artikel, til
gengæld har vi fra foreningen sendt en julehilsen, som normalt også bliver lagt ud på hjemmesiden.
På hjemmesiden kan I fra forsiden gå ned i Pressemitteilungen – Archiv, her ligger tidligere links.
Fra den 7. oktober kan I finde reportage på dansk og tysk fra festgudtjenesten den 2. oktober.
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