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Svar på tilsendt mail fredag d. 09 sept. til Venskabsby arbejdsgruppen/v formand Jette 
Ulstrup. 
 
Venskabsbysamarbejdet indgår i drøftelserne vedrørende Budget 2023. 
 
Venskabsbysamarbejdet mellem Skørping Komm. og Gelenau komm. startede i 1995/96 – efter 
kommune sammenlægningen i 2007, gik Rebild kommune ind i venskabsby samarbejdet. Der er 
underskrevet en samarbejdsaftale mellem de 2 kommuner, hvilket jo binder kommunerne sammen. 
 
Der har været tiltag i gang vedr. samarbejdet, i samarbejdsaftalen var der skrevet, at Vor kommune 
kommer på besøg til deres julemarked 3. søndag i advent, det har siden start været en fast tradition, 
til glæde for borgerne i Rebild kommune. 
 
De sidste nu snart 5 år er der kommet gang i en del projekter de 2 kommuner imellem. Der er for 
nuværende: 
 
Skoleprojekt, hvor nogle klasser skriver sammen, måske venskabsbesøg kan komme på tale. 
 
Børnehave – hvor der er kontakt mellem børnehaver i de 2 kommuner, til stor glæde for begge. 
 
Fodboldklubben i Gelenau har lige været på besøg her i Rebild kommune i 5 ½ dag for 3 gang i 
træk, her står venskabsby arbejdsgruppen stand by al den tid de er her, samt laver mad til dem og 
hjælper til, hvis der er opgaver, der skal løses. Gelenauerne ønsker besøg af fodboldspillere fra 
Rebild kommune, hvilket  arbejds.gr. har lovet at hjælpe til med at finde. 
 
Hjemmeservice firma i Gelenau er der kontakt til, ny indehaver som er interesseret i, at der 
kommer kontakt til Rebild kommune  
 
Der er interesse fra Gelenau i, at vi finder et venskabs kor i Rebild kommune for udveksling  
 
Den årlige juletur -  arr. arbejdsgruppen, hvilket er et stort, men spændende arbejde. Der er nye 
tiltag hvert år i forhold til indholdet i turen. Turen 2022 er planlagt og i år skal vi høre noget historie 
fra den gl DDR tid, samt Hjemmeservice firmaet fortæller om ældreplejen i Gelenau, der er 
forskellig fra vores hjemmepleje. Det er emner, som har været spurgt efter på tidligere ture. 
 
4 personer fra arbejdsgruppen var på besøg hos arbejdsgruppen i Gelenau i juni 2022 – hvilket 
gav meget i forhold til samarbejdet på tværs, vi traf mange spændende personer og fik nogle aftaler 
i hus, som der skal arbejdes videre med. Fik en fantastisk velkomst i Gelenau, selv borgerne i 
Gelenau var interesseret i samarbejdet de 2 kommuner imellem. 
 
De personer der sidder i arbejdsgruppen, er udpeget af de politiske partier i byrådet og vi arbejder 
virkelig hårdt for, at venskabsby samarbejdet udvikler sig på mange områder til glæde for de 2 
kommuner. Sekretæren er sparet væk, så al arbejdet påhviler nu arbejdsgr. 
 
Der er allerede gang i arbejdet  vedr. 2023 
 
Gelenau har 750  jubilæum i 2023, hvortil arbejdsgr. er inviteret, kor kontakt er i gang, vi arbejder 
med at finde et kor i Rebild komm., der har lyst til at være med i et sådant projekt, Ældreplejen i de 



2 

2 komm. er forskellig, her må vi prøve at finde en kontakt i komm., der har lyst til at lære, hvordan 
kulturen om emnet er i Gelenau og hvad vi tilbyder vore ældre. Være inspirator til nyt skoleprojekt, 
vi talte om det ved vores besøg i 2022 i Gelenau og sidst hjælpe en fodboldklub i Rebild komm. 
med kontakt til Gelenau fodboldklub, samt hjælpe med at få samarbejdet om et besøg op at køre. 
 
Et venskab er ikke lige noget der bare lige slettes/husk der er underskrevet et dokument, et 
venskab gennem over 25 år er fasttømret, trods udviklingen i begge kommuner og 
venskabsby arbejdsgruppen gør hvad de kan for at holde udgifterne nede til et sådant 
venskab, et venskab er berigende på mange punkter 
 
På venskabsby arbejds. Gr, vegne/Formand Jette Ulstrup 


