www.ribe-venskabsbyforening.dk
Stadionvej 9
DK-6760 Ribe
ruthkurt@icloud.com
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Kære medlemmer
Som vi kunne fortælle jer på årsmødet i februar, skulle vi flytte ud af vores mødelokale på
Det gamle Rådhus inden 1. april i år. Rummet skal efter Sydvestjyske Museers plan indrettes til Ruud Langgaard museum. For Venskabsbyforeningen en højst upopulær beslutning,
men det hindrede os ikke i aktivt at søge et nyt opbevaringssted, hvor vores lager af gamle
protokoller, skrifter, bøger, fotosamling, sangbøger, malerier og ikke mindst den store gavesamling kunne få husly. Da vi fortsat kan benytte rådhuset til møder, søgte vi i første omgang
kun et rum til opbevaring.
Resultatet af vores anstrengelser blev et lejemål af depotrum på det tidligere sygehus på Tangevej. Vores ting kan lige være der, og tilgængeligheden er god, men vi appellerer gerne til jer
om at være opmærksomme på ledige lokaler i byen, hvor vores samling kan komme til sin ret.
Samtidig med, at vi pakkede de mange ting sammen, opstod også ønsket om en spredning af
gavesamlingen, så den fortsat kan være synlig i Ribe.
Første tiltag bliver overdragelse af de gamle ølkrus, som hovedsagelig er skænket fra vores
østtyske venskabsby Güstrow, til Ribe Bryghus. Brygger Lars Nielsen vil gerne finde synlig
udstillingsplads til dem, og vi er i bestyrelsen naturligvis glade for den form for ”gæstfrihed”.
Overdragelsen finder sted på Ribe Bryghus fredag den 20. maj kl. 16.
Hele bestyrelsen kommer, og har I lyst til at drikke en øl sammen med os den dag, er I også
velkomne. Ingen tilmelding og vi betaler selv drikkevarerne.
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En lignende invitation gælder for receptionen for vores franske gæster
fredag den 3. juni kl. 14 i Borgersalen på Det gamle Rådhus
Selv om I ikke er værter, er der måske bekendte blandt gæsterne, som I gerne vil hilse på.
Vi serverer et glas vin, men vi behøver ingen tilmelding.
På initiativ fra Gareth Hughes i Ely er der nu indledt et godt samarbejde mellem Ely- og Ribeguiderne. 6 Ribeguider besøger i oktober Ely, den slags tiltag bakker vi i bestyrelsen
op om. Samarbejde mellem faggrupper er ofte til stor inspiration for alle parter.
I må også gerne vide, at vi allerede har modtaget en invitation til besøg i Ely næste forår. Tidspunktet er endnu ikke aftalt, men det vil I senere høre mere om.
Endelig skal lige nævnes, at 8 bordtennisspillere fra seniorafdelingen i slutningen af maj
igen besøger deres jævnaldrende bordtennisspillere i Ratzeburg, en gammel tradition, som
nu igen kan plejes til stor glæde for både tyskere og danskere.
Rigtig meget er faldet på plads i forbindelse med besøget fra Balleroy, og vi glæder os meget
til at være sammen med de franske gæster og vise dem Ribe og omegn. Kunne vi så også få
godt vejr, vil det være en stor gave.
På vegne af bestyrelsen
Mange venlige hilsner
Ruth Christensen
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