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Kære medlemmer 
 
Det er længe siden, I har hørt fra os i bestyrelsen for Venskabsbyforeningen. Grunden er na-
turligvis, at det store udland har været ”lukket land”, og derfor har vores normale aktiviteter 
været dømt til pause. 
 
Heldigvis lysner det nu. Den 7. juni holdt vi bestyrelsesmøde, og der er fuld enighed om 
kommende vigtige arrangementer: 
 
Årsmødet 2021 
I indkaldes hermed til  

årsmøde i Venskabsbyforeningen i Ribe 
onsdag den 22. september 2021 kl. 19 på Kogehuset 

Tangevej 4c, Ribe 
I august sender vi meddelelse til jer om tilmelding mm. I dag kan I nøjes med at sætte kryds i 
kalenderen. Det håber vi, at I gør. 
 
Folkemøde i Ribe 15. – 17. oktober 2021 
Meget tyder på, at folkemødet ”Grænsen” kan gennemføres i oktober. Der vil være arrange-
menter i ugen op til weekenden 15. – 17. oktober, men da de tysksprogede programpunkter er 
samlet i den weekend har vi inviteret gæster fra Ratzeburg og Güstrow til netop de dage. Sidst 
i juni vil vi få tilbagemeldinger om deltagerne fra de to tyske byer. 
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Sammen med invitationen, som er sendt fra Domkirken (fra domprovst Jens Torkild Bak), 
har vi orienteret om, at vi denne gang ikke tilbyder privat indkvartering. Men I kan naturlig-
vis selv aftale med jeres venner fra de to byer, hvis I gerne vil have dem boende. 
 
Jubilæumstur til Krems 27. august – 3. september 2022 
Til næste år kan vi fejre 50-års jubilæum med vores østrigske venskabsby Krems. Seneste tur 
til Krems var i 2011. Det har længe været et ønske i bestyrelsen og blandt medlemmer, at vi 
igen skulle besøge Krems, som ligger smukt ved Donau i vinområdet Wachau. 
Det er planen, at vi rejser med bus til Østrig. Både på ud- og hjemrejsen vil der være overnat-
ning på hotel. Også i Krems vil vi indlogere os på hotel. 

Da Mona Martinussen har modtaget en invitation fra kunstner og galleriejer Dalia Blauen-
steiner til at udstille i Krems, har vi i samarbejde kunnet tilrettelægge turen, så udstillingen 
afvikles i august, og kunstværkerne kan så fragtes hjem med bussen. Mona har på eget initia-
tiv allieret sig med Lars Bollerslev og Erna Møller, som også gerne vil udstille i Krems. Glas-
kunst, malerier og billedvævninger fra dygtige Ribe-kunstnere bliver et stærkt kulturfrem-
stød i Krems. 

Der er meget at opleve i Krems og omegn, men da Wien kun ligger 70 km væk, regner vi med 
at kunne tage på en éndagstur til Wien. 
I vil høre meget mere om turen på årsmødet i september. 
 
Fra bestyrelsen ønsker vi jer alle en god sommer. 
 

Med venlig hilsen 
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Ruth Christensen 
formand 


