
Referat fra Venskabsby arbejdsgruppe møde 6. september 2021. 

Til stede: 

Jette Ulstrup, mødeleder. 

John Lomholdt, Uffe Elbæk, Birgit Christensen, Poul Larsen og Carsten Mikkelsen. 

Holger Pedersen, ref. 

Siden sidste møde har Ulla Jæger ønsket at udtræde af gruppen. 

Næste møde var sat til 5. okt. Da det har vist sig, at der er flere ting som skal besluttes og 

reserveres til juleturen, har Jette Ulstrup valgt at indkalde til hastemøde. 

Da ref. fra sidste møde endnu ikke er udsendt vil ref. først blive godkendt på næste møde. 

1:  Juletur til Gelenau. 

Vores gæster fra Gelenau har opfordret os til så hurtigt som muligt, at reservere diverse besøg i 

forbindelse med turen, da december kan være meget booket, og der kan være lukkedage på 

attraktionerne. 

Følgende foreløbig plan til program i Gelenau blev besluttet: 

Lørdag afgang til Lauterbacker kl. 8.15 med ankomst kl. 9.00. Afgang igen kl. 10.30 hvor der køres 

til Swif Buen med ankomst kl. 11.15. Kl. 13.00 videre til Gelenaus Julemarked, hvor borgmesteren 

skærer for af ”pølsen”. Herefter er der mulighed for, at gå rundt på markedet og i byen, hvor man 

kan besøge diverse små attraktioner. Kl. 16.00 er der gudstjeneste i byens kirke, hvorefter der 

spises aftensmad i Gelenau .  

Søndag afgang kl. 9.00 til brandstation, strømpebutik og ”tre generationers hus”. Kl. 12.30 er der 

afgang til Anneberg, hvor man selv sørger for frokost, og besøger julemarkedet og kirkerne m.m. 

på egen hånd. Kl. 17.00 er der afgang tilbage til Gelenau, hvor der kl. 18.00 er middag på 

Dorfschenke. Der vil være egnsretter serveret som buffet (Neunerlei menu). Pris 19 euro. 

Jette og Randi sørger for tilbud på busrejse, reservation af værelser på vandrehjemmet 

Hormersdorf og annonce i aviserne i uge 41. Tilmelding fra 18. oktober kl. 13.00 til 28. oktober kl. 

15.00. Umiddelbart herefter vil arbejdsgruppen godkende deltagerlisten, og deltagerne vil få 

svarbrev med nærmere info. 

2:  Økonomi.  

Turens deltager pris fastsættes til 1.700 kr. 



På grund af Covid 19 var der flere arrangementer, som ikke blev ført ud i livet. Det samme årlige 

beløb fra kommunen er blevet tildelt,  og der er penge til fremadrettede arrangementer. Vi har 

også fået et EU-tilskud igennem regionen i Tyskland. 

Der arbejdes med følgende muligt budget:                                                                                                    

Støtte til musicalen om ”murens fald” i samarbejde med Støvring Gymnasium:  30.000 kr. 

Udgifter til afholdelse af forsinket 25. års jubilæum:  35.000 kr. 

Støtte til tyske fodbolddrenges besøg hos os:  8.000 kr. 

Støtte til danske fodbolddrenges tur til Gelenau:  20.000 kr. 

Studietur for den danske arbejdsgruppe til Gelenau, for at udvikle samarbejdet med den tyske 

arbejdsgruppe:  20.000 kr. 

Kirkeligt samarbejde:  10.000 kr. 

Juletur 2021:  30.000 kr. 

 

Næste møde den 9. november kl. 14.30 på Rådhuset i Støvring. 

 


