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NYHEDSBREV 5| december 2019 
 
 
Kære medlemmer 
 
Traditionen tro ønsker vi i bestyrelsen at sende jer alle en julehilsen. 
Vigtigt er det også, at I sammen med denne hilsen får invitation til årsmødet næste år. 
 
I indkaldes hermed til  

Venskabsbyforeningens årsmøde 
onsdag den 26. februar 2020 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. 
 

2019 blev igen et godt år i vores forening. I juni kunne vi tage imod gæster fra Ely, og i oktober rej-
ste 20 medlemmer på bustur til Güstrow. 
Om disse to vellykkede arrangementer vil I høre mere på årsmødet i februar. 
 
Vi har naturligvis også planer for 2020. Som mange af jer vil vide, planlægger Domkirken endnu 
engang et stort folkemøde. Denne gang i anledning af vores dansk-tyske grænses 100 års jubilæum. 
Også gæster fra vores to tyske venskabsbyer, Ratzeburg og Güstrow, er inviteret til at være med til 
fejringen. 
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Folkemødet finder sted i dagene 21. – 24. maj (Kristi Himmelfartsdagene), men de tyske gæster er 
kun inviteret 21. – 23. maj, da der er flere tysksprogede arrangementer de første dage. I Venskabs-
byforeningen har vi lovet at forsøge at skaffe privat indkvartering til 10 gæster fra hver by. Nu hå-
ber vi, at mange af jer vil være med til at løse denne opgave. I vil høre nærmere på årsmødet og i ef-
terfølgende nyhedsbreve. 
 
Senere på året, nærmere bestemt 27. – 31. august, inviterer vi vores franske venner fra Balleroy til 
vinfestival og meget andet. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. 
 

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

Med venlig hilsen 
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Ruth Christensen 
formand 

 
 

 


