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Efter veloverstået årsmøde (se referat nedenfor), hvor vores deltagelse i Folkemødet var et af emnerne, vil jeg gerne informere jer nærmere om den del af programmet, som vores tyske gæster kan
deltage i.
Men først vil jeg gøre status over indkvarteringen. Der kommer 12 gæster fra Güstrow og 9 gæster
fra Ratzeburg. De allerfleste har vi nu fundet logi til, en del på hotel og flere privat.
Men to personer fra Güstrow har vi indtil nu ingen privat indkvartering til. Det drejer sig om
Juliane Schmiel, 38 år, biolog, engelsktalende
Burkhard Bauer, 60 år, teknisk leder, engelsktalende
Hermed en stor opfordring til at melde jer som værtsfamilier. Helst inden 14. marts.
At have en gæst boende under Folkemødet må ikke opfattes som en langvarig forpligtelse til gensidig kontakt. Mindre kan gøre det. Folkemødet er det bærende ved dette besøg, men det er naturligvis altid vigtigt med en god kontakt.
Deltagelse i de tyske programpunkter er ingen forpligtelse for danske værter. Men hjælp til at finde
frem til de rette steder er vigtig. Ligeledes vil aftensmad torsdag være ønskelig.
De tyske gæster er inviteret 21. – 23. maj.
Følgende programpunkter er relevante:
Torsdag den 21. maj:
kl. 12 – 13.15 Reception (let frokost) i bispegården for tyske gæster og danske værter
kl. 15:
Gudstjeneste i Domkirken
kl. 19:
Foredrag
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Fredag den 22. maj:
Formiddagens program er på tysk og finder sted på Vadehavscenteret:
Kl. 9 Morgenandagt og derefter samtale om Genforeningens betydning for vores sameksistens i Grænselandet.
kl. 1030: Seminar på Vadehavscentret om nationalstaternes grænser og muligheden m.h.t.
klima ved professor Schnellenhuber, Potsdam. Foredrag med efterfølgende debat.
kl. 16 på Det gamle Rådhus: Samtalecafé med gæster fra Ratzeburg og Güstrow (mere herom senere)
kl. 1730: Fællesspisning på folkekøkkenet på Danhostel for gæster og værter. Venskabsbyforeningen er vært.
kl. 1915: Filmen ”Die Grenze” af Wilfried Hauke vises på SeminarieHuset
Lørdag den 23. maj: Hjemrejse

Referat fra årsmødet 26. februar 2020
Foreningens årsmøde fandt sted på Kogehuset, Tangevej 46.
I alt var der 50 medlemmer til stede.
Grethe Simonsen blev valgt til dirigent.
Lene Sørensen har valgt at trække sig fra bestyrelsen, og i hendes sted valgtes Peter Neidhardt.
Som suppleanter valgtes Pia Rusborg og Merete Andersen
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Ruth Christensen
Næstformand: Edith Schmidt
Kasserer: Niels Andersen
Sekretær: Peter Neidhardt
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Ilsøe, Birthe Neidhardt og Kirsten Beck
På årsmødet blev det vedtaget at bevare kontingentet på 100 kr.
Om beretningen:
Ruth Christensen orienterede om Folkemødet i Ribe i forbindelse med Genforeningsjubilæet.
Venskabsbyforeningen har inviteret gæster fra Güstrow og Ratzeburg. Foreløbig er der tilmelding
fra 12 personer i Güstrow og 9 fra Ratzeburg.
Ingrid Ilsøe orienterede om besøg fra Balleroy 27-31/8 2020. Foreløbig har 13 personer meldt sig.
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Set i lyset af at 2020 er tysk-dansk kulturelt venskabsår var anden del af årsmødet i Tysklands tegn.
Any Laugesen fortalte om sin far, Leonhardt Petersen, som tog initiativ til forbindelsen til Güstrow,
og Anne Kjær berettede om muntre oplevelser fra foreningens tur til Güstrow i oktober 2019.
Mellem fortællingerne blev der sunget tyske sange, som Steen Hansen akkompagnerede.

Med venlig hilsen
Ruth Christensen, formand
Venskabsbyforeningen i Ribe
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