
 

 

 

 

 

RIBE TWINTOWN ASSOCIATION  ·  RIBE PARNTERSTADTVEREIN   ·  L’ASSOCIATION DE JUMELAGE 

Krems   ·   Balleroy   ·   Güstrow   ·   Ely   ·   Leikanger   ·   Ratzeburg   ·   Strängnäs 

www.ribe-venskabsbyforening.dk 
Stadionvej 9 
DK-6760 Ribe 
ruthkurt@icloud.com 

 
 

NYHEDSBREV 3| december 2018 
 
 
Kære medlemmer 
 
Det er igen blevet tid til at sende jer en julehilsen. 
2018 blev et stort rejseår i vores forening med ture til Ratzeburg, Ely og Balleroy. Disse rejser 
vil I høre mere om, når vi mødes til årsmødet i februar. 
 
I indkaldes hermed til  

Venskabsbyforeningens årsmøde 
onsdag den 27. februar 2019 kl. 19 i Kogehuset 

Tangevej 4c, Ribe (det tidligere sygehus) 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Vi håber, at mange af jer har lyst til at komme. Tag gerne andre interesserede med. 
I januar informeres I om dagsorden og tilmelding. 
 
Men I får lige en melding om aktiviteterne i 2019: 
 
Vi har inviteret gæster fra Strängnäs til at besøge Ribe i maj måned i forbindelse med vikin-
gemarkedet, men på grund af jubilæumsfester i Foreningen Norden og andre ture har sven-
skerne desværre ikke kunnet tage imod invitationen i denne omgang. Jeg viderebringer her-
med en meget varm julehilsen fra Birgitta Wennerberg til os i Ribe. 
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I september 2019 inviterer vi gæster fra Ely til at komme og bl.a. opleve byens to nye museer. 
Fra Ely har vi fået en flot julehilsen, den sender jeg til jer. 
 
Her i december sender vi julehilsner til alle vores venskabsbyer. I Ratzeburg har de tradition 
for at lægge vores julehilsen ud på byens hjemmeside. I kan kigge med på www.ratzeburg.de 
 
Den 11. december blev Edith Schmidt og jeg interviewet på Familiekanalen i Esbjerg 
www.facebook.com/familiekanalen . Det er en mindre TV-station, som arbejder lokalt og 
bl.a. interviewer repræsentanter for mindre foreninger og organisationer. Vi var inviteret til 
at fortælle om Venskabsbyforeningen, og den invitation tog vi naturligvis imod. 
Desværre kunne vi ikke få oplyst, hvornår interviewet sendes, men det bliver én af de kom-
mende søndage og flere gange samme dag. Vi er ret spændte på, hvordan  resultatet er blevet. 
Forhåbentlig er det lykkedes os at tegne et positivt billede af vores forening. 
Familiekanalen sendes på kanal 73. 

 
 

Med tak for god opbakning i året, der gik, ønskes I alle 
en glædelig jul og et godt nytår 

 
Med venlig hilsen 

VENSKABSBYFORENINGEN I RIBE 

Ruth Christensen 
formand 

 
 

 


