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NYHEDSBREV 2 | 14. august 2017
Kære medlemmer.
Fejring af reformationen 12. – 15. oktober
I forbindelse med det store folkemøde i Ribe i oktober har Venskabsbyforeningen også deltaget i en række formøder (se vedhæftede skrivelse).
Fra styregruppens side har det været et stort ønske, at også gæster fra vores to tyske venskabsbyer, Ratzeburg og Güstrow, skulle inviteres til at deltage i folkemødet om reformationen. Fra bestyrelsens side har vi givet tilsagn om at ville forsøge at få de tyske gæster indkvarteret hos vore medlemmer. I skrivende stund ved vi, at der kommer gæster fra Ratzeburg,
men først efter 1. september vil vi kende behovet for ”gæsteværelser”. Vi vil herefter henvende os igen med en konkret opfordring til jer om at melde jer som værtsfamilier.
I første omgang orienteres I om de foreløbige planer.
Der vil være tale om to nætter fra 12. til 14. oktober.
Som I kan se af vedhæftede skrivelse fra sognepræst Signe von Oettingen og arrangementsansvarlig Jens Philipsen opfordres vi også i foreningen til at melde os som frivillige i forbindelse med afvikling af arrangementerne. Jeg vil meget gerne opfordre jer til at melde jer til at
løse en konkret opgave på en af folkemødedagene.
Tilmelding sker direkte til Jens Philipsen på e-mail: jensph@gmail.com
eller telefon 2049 5380.
Vær også opmærksom på informationsmødet på Kannikegården tirsdag den 22.
august kl. 17.
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Besøg i Strängnäs og Stockholm 21. – 25. august.
Vi er 22 medlemmer af Venskabsbyforeningen, som mandag den 21. august flyver fra Billund
til Arlanda Lufthavn ved Stockholm.
I sidste uge holdt vi et velbesøgt informationsmøde på Det gamle Rådhus. Forventningerne
til dagene i Sverige er store. Meget tyder på, at vi kan få en rigtig god tur.
Da turen falder i samme uge som informationsmødet på Kannikegården om folkemødet, vil
Venskabsbyforeningen ikke være stærkt repræsenteret ved bestyrelsesmedlemmer. Men vi
håber, at mange af jer medlemmer har lyst til at deltage.

Med venlig hilsen
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