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NYHEDSBREV 4 | juni 2019
Tur til Güstrow 2. – 4. oktober 2019
Kære medlemmer
For snart 30 år siden, helt præcis den 9. november 1989, faldt Berlinmuren. Allerede året
efter, i 1990, var den tyske genforening en realitet. Det skete officielt den 3. oktober 1990,
og siden dengang fejrer tyskerne 3. oktober som deres nye nationaldag ”Tag der deutschen
Einheit”.
Det er derfor en særlig stor glæde, at vi i dagene 2. – 4. oktober er blevet inviteret til at besøge Güstrow.
Programmet er ikke fastlagt, men vi ved, at der altid den 2. oktober er Kunstnacht i byen,
alle museer og gallerier er åbne, og der er musikalske og kunstneriske tilbud mange steder.
I bestyrelsen er vi enige om, at en fælles bus vil være den bedste rejseform for os alle. Vi
har undersøgt buspriser, og det er ikke billigt, men fordelene er til at få øje på.
Foreningen yder et tilskud til turen, og ved mindst 15 deltagere vil rejsen for jer koste
1.000 kr.
Bliver vi færre end 15 personer, må vi revurdere rejseformen, men vi tror naturligvis, at
netop en bustur vil tiltale mange af medlemmerne.
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Vi håber, at I meget snart vil melde jer som interesserede.
God sommer til jer alle.
Med venlig hilsen
Ruth Christensen, formand
Venskabsbyforeningen i Ribe

Tilmelding til Ruth Christensen senest 27. juli
på telefon nr. 5183 8409 eller

E-mail: ruthkurt@icloud.com

Angiv, om I ønsker privat indkvartering (evt. hos hvem)
Angiv, om I ønsker hotelophold eller andet (bookes og betales af jer selv)
Angiv, om I forstår / taler tysk
I vil senere blive orienteret om betalingen
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