Rapport om besøg i Minden og
Gourmetmeile
fra 26.-28. juni 2015
Gladsaxe kommunes Internationale Venskabsbyforening (GIV) blev maj måned 2015 inviteret til at besøge
kommunens tyske venskabsby Minden ( GeFIS) og Gourmetmeile fra 26.-28. juni 2015.
Foruden Gladsaxe deltog også repræsentanter fra Gagny, Sutton og Appeldorn. Gagny deltog desuden med
et kor (Des Si Des La), der skulle optræde på Gourmetmeilen både lørdag og søndag fra den store scene.
Mindens Gourmetmeile er en gastronomisk konkurrence blandt byens restauranter og deres kokke, hvor
publikum, foruden at nyde maden, også afgør hvem der skal være den endelige vinder af Meilen 2015.
Tanken bag GeFIS invitation var at mødes med de øvrige venskabsbyer og udveksle tanker og ideer til
fremtidige venskabsbybesøg hos hinanden.

Hyggelig grillaften med megen snak om nye tiltag

Fra Gladsaxe deltog:
Jørgen Sørensen, medlem af GIVs bestyrelse og Ivan Klitte, medlem af GIV (og mangeårig fritidskonsulent
og leder af kommunens kulturhus Telefonfabrikken)
Begge meget interesserede i at etablere nye kontakter I Minden på borgerniveau. Transporten til Minden
foregik i bil via Rødby Puttgarden således at vi ankom 17. tiden den 26. juni og efterfølgende indkvarteret
privat hos Kirsten og Manfred Landau - begge medlemmer af GeFIS gennem flere år.

Ovnen på glasværket
Programmet for opholdet var følgende:
Fredag den 26. juni 2015
17.00: ankomst og indkvartering
19.00: GeFIS var vært ved en grillaften for alle de indbudte venskabsbyer med det formål at
skabe nye kontakter og besøg byerne imellem.
Lørdag den 27. juni 2015
10.00: Glasværkstedet Gernheim ved Weser floden
14.00: Gourmetmeile 2015 på Simeonspladsen i Minden
16.00: Optræden Des Si Des Sa fra Scene
18.00: Middag på Gourmetmeile 2015 på Simeonspladsen i Minden
Søndag den 28. juni 2015
10.00: Hjemrejse via Puttgarten

Indgang til gourmet meile

Det unge kor fra Gagny

Konklusion:
Minden er et utroligt flot bekendtskab både hvad gæstfrihed og naturomgivelserne angår.
Beliggende ved Weser floden er der utroligt mange besøgsmuligheder i venskabsby regi. Vores værtspar
Kirsten og Manfred Landau var fornemme repræsentanter for venskabsbytanken.

Fantastisk samvær ved grillaftenen om fredagen som var en direkte anledning til at det lykkedes at skabe
nye som gamle kontakter i forhold til Minden.
Vi håber derfor, at der i 2016 tages initiativ til besøg fra Gladsaxe Jazzklub og vice versa og at Bagsværd
Roklub desuden genoptager besøg i Minden på Weser floden med de ældre Morgenroere i klubben.
Også på billedkunst området var der ønske om at komme på besøg og det håber vi at Gladsaxe Musik og
Billedskole vil være initiativtager til.
Så alt i alt et flot resultat af 2-3 dages rejse til Minden, der forhåbentlig vil betyde at flere Gladsaxe borgere
kan nyde godt af Gladsaxe Internationale Venskabsbys arbejde.
Jørgen Peter Koch Sørensen og Ivan Klitte - Gladsaxe juli 2015

Livlig snak om dagens begiverheder.

