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Kære medlemmer
”Ind under jul, hvor er det trist…….”
Da Jonas Lie i 1866 skrev disse linjer, var Coronaen ikke opfundet, men tiden var barsk på en
helt anden måde. Det er værd at tænke på, når vi klager over de begrænsninger og bekymringer, som lige nu præger vores hverdag.
Vi vover alligevel at se fremad, at håbe det bedste for det kommende år 2022.
I bestyrelsen er vi på nuværende tidspunkt forsigtige i vores planlægning, men det ligger dog
fast, at vi forsøger at afholde årsmødet i februar, som vores vedtægter tilsiger.
I indkaldes hermed til

Venskabsbyforeningens årsmøde
onsdag den 23. februar 2022 kl. 19
i Kogehuset, Tangevej 6, Ribe
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.
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I januar vil I også modtage yderligere oplysninger om vores planlagte jubilæumstur til Krems
27. august – 3. september 2022, og I vil få tilsendt et tilmeldingsskema.
Til pinse har vi inviteret gæster fra Balleroy, et besøg som flere gange er blevet udsat. Mere
herom på årsmødet.
Gareth Hughes og Richard Hobbs fra bestyrelsen i Ely Ribe Twintown Association ville være
kommet på privat besøg hos Mona Martinussen i næste uge. Det var samtidig planen, at et
nyt samarbejde mellem byguiderne i Ely og Ribe skulle drøftes og planlægges. Interessen for
et sådant samarbejde er stor i begge byer, men planlægningen må i første omgang ske på anden vis.
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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