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NYHEDSBREV 3| august 2021
Kære medlemmer
Efteråret nærmer sig, og vi kan se i kalenderen, at mange foreninger igen er optimistiske med
hensyn at afholde møder og arrangementer. Det samme gælder vores forening. Om alt går
vel, kan vi som det første mødes til et helt traditionelt årsmøde i september. Det ser vi frem
til.
Tilmelding til Årsmødet i Venskabsbyforeningen i Ribe
onsdag den 22. september 2021 kl. 19 på Kogehuset, Tangevej 4c, Ribe
Vi håber, at mange af jer medlemmer har lyst til at deltage i vores forsinkede årsmøde 2021.
Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding senest fredag den 10. september.
I kan tilmelde jer ved at sende en mail til Birthe Neidhardt fpn@c.dk eller ringe på nummer 7544 5392.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.
Bemærk, at forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 2 uger før årsmødet.
Valg til bestyrelsen: Peter Neidhardt, Niels Andersen og Ruth Christensen er på valg.
Alle tre modtager genvalg.
På årsmødet vil I bl.a. modtage invitation til busturen til Krems i dagene 27. august – 3. september 2022
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Invitation til kulturnat i Güstrow
Fra vores kontaktperson Peter Schmidt i Güstrow har vi modtaget en invitation til kulturnatten 2. oktober i Güstrow. Han tilbyder privat indkvartering for 4 – 6 personer.
Da vi i oktober 2019 var på besøg i Güstrow, oplevede vi en usædvanlig varieret og spændende kulturaften.
Desværre har ingen af os i bestyrelsen mulighed for at tage turen til Güstrow i denne omgang,
men I er velkomne til selv at rejse dertil.
Tilbagemelding herom til bestyrelsen inden 10. september.
I kan søge om tilskud til rejsen ved blot at sende en skriftlig ansøgning til bestyrelsen.
Trist dødsfald i Ely
I juli døde Win Hughes. Mange af jer vil have mødt og kendt Win Hughes i Ely. Hun var i
mange år meget aktiv for samarbejdet mellem Ely og Ribe. Sammen med sin mand, Gareth,
som i mange år var formand for Venskabsbyforeningen i Ely, besøgte de Ribe og gode venner
utallige gange i årenes løb.
Nuværende formand, Howard Mcmillan, har bedt os sende vedhæftede hilsen ud til alle medlemmer.
Trafikingeniører fra Mecklenburg-Vorpommern besøger Ribe 3. september
Efter henvendelse fra Detlef Wenzek i Güstrow er Venskabsbyforeningen vært for et arrangement på Det gamle Rådhus den 3. september. Ca. 25 trafikingeniører gæster den dag Ribe,
og de har ønsket et foredrag om Ribes aktuelle byudvikling.
Esbjerg Kommune har velvilligt påtaget sig denne opgave. Arkitekt Anette Gori udarbejder et
oplæg, som kommunikationschef Thomas Reil på tysk formidler til vores gæster.
Tysk deltagelse i Folkemødet 15. – 17. oktober (Grænsen)
Invitation til Folkemødet er sendt til både Güstrow og Ratzeburg. Der deltager ingen fra
Güstrow, men fra Ratzeburg er foreløbig følgende tilmeldt:
Jaana Tribesius og Tobias Krumbholz (kontaktperson)
Rita og Rainer Voss
Ellen og Jürgen Ancot
Fra sognepræst Signe von Oettingen har vi modtaget en stor opfordring til at melde os som
frivillige ved afviklingen af det store Folkemøde. Denne opfordring sendes gerne videre.
Tilmelding sker ved at sende en mail direkte til Signe von Oettingen på siv@km.dk
Det samlede program for Folkemødet finder I på www.folkemødeiribe.dk
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Nyvalg af borgmester i Ratzeburg
For to år siden valgtes Gunnar Koech til ny borgmester i Ratzeburg.
22. august i år blev han ved direkte valg afsat som borgmester.
2.762 stemte for fravalg
2.002 stemte for fortsat tjeneste.
En sådan splittelse kræver tid og gode kræfter for at blive overvundet.
Næste skridt er nyvalg til borgmesterposten for kommunen for en 6-årig periode.

På gensyn til årsmødet 22. september…………… husk tilmelding……
Med venlig hilsen
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Ruth Christensen
formand

RIBE TWINTOWN ASSOCIATION · RIBE PARNTERSTADTVEREIN · L’ASSOCIATION DE JUMELAGE
Krems · Balleroy · Güstrow · Ely · Leikanger · Ratzeburg · Strängnäs

