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Et flot og mindeværdigt jubilæumsår
Ripensernes egne ord og billeder skal være med til at sikre, at jubilæet også lever
for eftertiden.
Ribes 1300 års jubilæum har lige fra begyndelsen haft sin egen hjemmeside på
www.ribe1300.dk. Siden har primært fungeret som en informationsside, med relevante oplysninger for både jubilæumsinteresserede ripensere, arrangører og
turister. Siden er oversat til tysk og engelsk og har i gennemsnit haft mellem 200250 besøgende om dagen.
Det er bemærkelsesværdigt, hvor stor opbakning jubilæet har fået. Ribe er noget
helt specielt, alene de historiske kulisser skaber en ganske særlig og unik atmosfære. Men, Ribe er speciel af mange grunde og her har ripenserne en vigtig rolle. Byen kan bryste sig af mange engagerede indbyggere, som gang på gang er klar til at
bakke op og involvere sig, og foruden hvem jubilæet ikke havde været muligt. Det
har været et begivenhedsrigt år og december måned bliver ingen undtagelse. Der
har været arrangementer i alle mulige afskygninger, som på hver deres måde har
markeret 1300 året og givet de deltagende gode og mindeværdige oplevelser.
Projektgruppen bag Ribes 1300 års jubilæum ønsker at forevige jubilæet, gerne
med ripensernes egne ord og billeder: ”Tanken er, at jubilæets hjemmeside skal
bevares som en (digital) dagbog med blandt andet stemningsfyldte billeder og tekster fra året, der gik. En hjemmeside, der kan stå som et varigt minde og tegn på
Ripensernes store jubilæumsfest, der ikke blot blev en markering af 1300 år på
bagen, men som også blev et synligt tegn på byens sammenhold og engagement.”
Alle opfordres derfor til at indsende tekst- og billedmateriale fra jubilæumsåret.
Materialet kan indsendes til webansvarlig Allan Lohals på mailadressen alloh@esbjergkommune.dk eller via www.ribe1300.dk/Minder.aspx.

Telefon

76 16 16 16

Telefax

76 16 18 08

www.ribe1300.dk

Børn & Kultur
Kultur & Fritid

Ved spørgsmål kontakt venligst webansvarlig Allan Lohals på telefon 76 16 18 69
eller projektkoordinator på Ribes 1300 års jubilæum Charlotte Pindstofte Holm på
telefon 76 16 18 64.

Med venlig hilsen
Charlotte Pindstofte Holm
Projektkoordinator
Ribes 1300 års jubilæum
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