
 

Besøg fra Gladsaxe kommunes venskabsby Neubrandenburg. 

Gladsaxe Internationale Venskabsforening havde besøg af 20 gæster fra Europa-

Union Mecklenburg- Vorpommern den 13 juni 2017, og de ankom direkte fra 

Neubrandenburg, en lang bustur, men til trods for at de havde tilbragt flere timer i 

bus, var de veloplagte og i strålende humør. 

Klokken 15,30 ankom de til Gladsaxe Rådhus hvor de blev modtaget af Lars Abel 

(formand for Gladsaxe Internationale Venskabsforening) og Thine Buch Larsen 

(Gladsaxe Internationale Sekretariat). Gæsterne blev vist ind i Byrådssalen, her blev 

de modtaget af Borgmester Karin Søjberg Holst der bød gæsterne velkommen, og i 

sin tale til gæsterne fortalte borgmesteren, hvor vigtigt det er at holde vores 

forbindelser til alle venskabsbyer vedlige.  

Efter Borgmesterens tale holdt Jannina Zanner  (formand for Europa-Union 

Mecklenburg-Vorpommern) også fast i, at dette med at venskabsbyerne besøger 

hinanden er meget vigtigt, og hun håbede, at det i mange år frem var muligt at 

holde denne tradition. 

 

Borgmesteren byder velkommen 

 

Efterfølgende blev gæsterne budt på en drink og lidt snacks, og så gik man i samlet 

flok over til Telefonfabrikken. 

 



 

 

 

Her havde Gladsaxe Venskabsforening sørget for lidt mad til gæsterne, først blev der 

serveret sildebord med øl og snaps, bagefter var der smørrebrød, og man sluttede af 

med kaffe og frugttærter samt cognak og likør.   



  

 

Efter et par særdeles hyggelige timer tog vores gæster videre til deres hotel. 

En lille sjov detalje, Jørgen Olsen (tidligere redaktør på Gladsaxe Bladet) havde rodet 

lidt i sine gemmer og havde fundet en gammel artikel frem, og heri blev Gladsaxe 

Internationale Venskabsforenings første medlemsbesøg i Neubrandenburg omtalt. 

Det var i Nov.1992, og turen blev arrangeret i samarbejde mellem Gladsaxe Bladet 

og Gladsaxe Internationale Venskabsforening. 

På busturen var der i alt 45 deltagere, og efterfølgende var der en hel side i avisen 

med en masse billeder fra turen. 

Så man kan vel med lidt god velvilje sige, at dette besøg for Gladsaxe Internationale 

Venskabsforenings vedkommende var et jubilæum. 

 

Kirsten Nejst 

12 juli 2017. 


