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NYHEDSBREV 3 | maj 2019
Kære medlemmer
Vi har for meget længe siden meddelt jer, i hvilken weekend vi har inviteret gæster fra Ely.
I bestyrelsen er vi nu så langt med forberedelserne, at vi kan sende jer listen over rejsedeltagere samt orientere jer om programmet.
Foreløbigt program for Elybesøg 30. august – 2. september 2019:
Fredag:

ankomst til Billund lufthavn kl. 22.10, afhentning i bus arrangeret og betalt
af foreningen. To bestyrelsesmedlemmer kører med.

Lørdag:

kl. 10.00 reception på Det gamle Rådhus,
derefter Ribe på egen hånd, evt. vinfestival
kl. 14.30 besøg på Katedralskolen
kl. 18.00 Foreningen er vært ved fællesspisning ved Storkesøen

Søndag:

kl. 10.00 mulighed for gudstjeneste i Ribe Domkirke
kl. 13 – 14 foredrag på Det gamle Rådhus om Jacob A. Riis ved Lene Sørensen
efterfølgende besøg i det nye ”Jacob A. Riis-museum” i Sortebrødregade.
Værterne bedes selv betale entréen. Foreningen betaler for gæsterne.
aften: sammen med værterne

Mandag:

afrejse med bus til Billund om morgenen (flyafgang kl. 10.20 fra Billund)
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Følgende har ønsket at besøge Ribe:
Howard McMillan
Ian and Suzanne Lindsay
Gareth and Win Hughes
Mike and Ellie Lamport
Lea and Simon Gilligan
Wendy Ramsell and her sister Judy Phillips
Angela Moody
Linda Brooklyn
Margaret Haynes
(muligvis kommer den endnu ikke valgte borgmester også med til Ribe)
I bestyrelsen har vi nedsat en Ely-gruppe, som planlægger besøget.
Følgende er med: Lene Sørensen, Kirsten Beck, Birthe Neidhardt og Ruth Christensen.
Traditionen tro vil vi nu bede jer om at melde jer som værtsfamilie, hvis I kan have én eller
to englændere boende.
Vi ved godt, at flere af jer allerede har indgået aftaler med jeres venner fra Ely om, at de
skal bo hos jer, men vi vil alligevel gerne have en tilbagemelding fra jer.
Vi tager det ikke for givet, at I også denne gang åbner jeres hjem for vores gæster.
VIGTIGT: Vi håber, at flere af jer også er interesseret i nye kontakter og melder jer som
værtsfamilier.
I kan melde jer ved at sende en mail til mig eller ringe til mig
senest den 25. maj 2019
Med venlig hilsen
Ruth Christensen, formand
Venskabsbyforeningen i Ribe
E-mail:
Telefon:

ruthkurt@icloud.com
5183 8409
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