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Gladsaxe Internationale Venskabsforening 

Besøg fra venskabsbyerne Minden og Charlottenburg-Wilmersdorf 22.–24. januar 2016 
 

Nytårsfest i januar, lyder det ikke lidt sært, jo, måske, men i GIV har vi nu praktiseret det i flere år. Jul og nytår er vel 

overstået, og så har man mere tid til, dels at glæde sig til en fest sidst i januar, hvor mørket dominerer, og dels er der 

tid til at forberede selve festen. 

 

Nytårsfesten den 23. januar 2016 blev ekstra vellykket, da vi havde besøg fra vores venskabsforeninger i Tyskland, 

Minden og Charlottenburg-Wilmersdorf. Vi havde også inviteret gæster fra Sutton (England), Gagny (Frankrig) og 

Apeldoorn (Holland), der havde givet tilsagn om, at de ville komme, men de meldte desværre senere afbud. 

Fra Minden deltog Manfred Landau og Ilse Rathert, og fra Charlottenburg-Wilmersdorf Joachim Krüger og Christina 

Zwiener. 

 

Grunden til at vi så generøst kan invitere gæster fra udlandet skyldes jo, at Gladsaxe Kommune så velvilligt yder 

tilskud til foreningen til et arrangement af denne art, og det er vi taknemmelige for, det giver et ekstra økonomisk 

pust til selve festen. Og i år var det -  ifølge medlemmerne og gæsterne -  et yderst vellykket arrangement. 

 

Vores gæster ankom om fredagen, og de blev afhentet af et par af vores medlemmer, der havde tilbudt at stå til 

rådighed med afhentning af gæsterne. 

Gæsterne blev indlogeret på ”Højgården” og i bestyrelsen havde vi arrangeret det sådan, at vi kom ud om aftenen 

og spiste sammen med dem. Bagefter var der kaffe og kage, og det var rigtig hyggeligt. 

 

 

 

 

 
Sammenkomst fredag aften på Højgård med gæsterne fra Charlottenburg-Wilmersdorf og Minden 
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Om lørdagen blev gæsterne fra Minden hentet af et af vores medlemmer, og de tog ind til byen, hvor de bl.a. var 

på museum, og en tur ned ad Strøget blev der også tid til. 

Wilmersdorf foretrak selv at tage på tur til København, de havde planlagt i forvejen hvad de ville se. 

 

Selve nytårsfesten blev holdt på ”Telefonfabrikken” i fællesrummet, og som ”æresgæster” var selvfølgelig vores 

tyske gæster, men som altid kastede vores Borgmester Karin Søjberg Holst glans over festen og overbragte i 

festtalen en hilsen til foreningen fra byrådet. 

Traktementet var buffet, og det er ingen overdrivelse at sige, at det var yderst vellykket. 

Der var underholdning af ”De Samspilsramte”, det er en af vores lokale foreninger i Gladsaxe, og de spillede musik, 

som vi alle kunne synge med på. Vores lokale kor ”Sangsvalerne” underholdt også med en masse sange, og det vakte 

jubel hos vores tyske gæster, at sangen ”Livstræet” var trykt på tysk, så de også kunne synge med. 

Joachim Krüger fra Wilmersdorf holdt en tale, og af hensyn til de medlemmer, der ikke talte tysk, blev den oversat til 

dansk. 

Senere på aftenen var der lotteri, og til stor jubel vandt Joachim Krüger en stor kurv fyldt med gode sager. Lotteriet 

var som altid fyldt med gaver fra sponsorer i Gladsaxe. 

Alt i alt en dejlig nytårsfest. 

 

 

 

 
Borgmesteren holder tale 
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Joacim Krüger holder tale på tysk, og Christian Hindrichsen oversætter til dansk 
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Buffeten var velbesøgt 

 

Efter morgenmaden om søndagen blev gæsterne fra Wilmersdorf hentet og kørt til ”Mindelunden”, og derfra op til 

Nordsjælland hvor de besøgte Fredensborg Slot og Frederiksborg Slot og så udstillingen ”Dr. Margrethes Kjoler”, 

inden de blev kørt til lufthavnen. 

Gæsterne fra Minden tog hjem efter morgenmaden, de skulle med toget fra Hovedbanegården kl.11. 

 

Alt i alt må man sige, at det var et par begivenhedsrige dage i selskab med gæsterne fra Minden og 

Wilmersdorf/Charlottenburg. 

 

Kirsten Nejst / 15. februar 2016. 
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