Varkauden ystävyyskaupungit tervehtivät

Joulutervehdys

Hyvät ystävämme Varkaudessa,

Saapuvan Joulun johdosta haluan täten Luanin
kaupunginhallinnon ja sen 6,75 miljoonan asukkaan
puolesta esittää mitä parhaat ja lämpimimmät
terveiseni Varkauden kaupungin asukkaille.

Omasta ja Petroskoin asukkaiden puolesta toivotan
Teille Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tuokoon Joulu Teille kaikille Varkauden
asukkaille Onnea ja Kaikkea Hyvää!
Kestäköön maidemme ja kaupunkiemme
välinen ystävyys yli aikojen!

Ystävyyssuhteemme Varkauden kanssa on kestänyt jo
40 vuotta. Meitä ilahduttaa, että Varkauden kaupunki
on avoin keskustelulle ja uusille ideoille. Olen varma,
että tulevanakin vuonna kaupunkiemme välinen
kanssakäyminen jatkuu.

Tang Linxiang
Kaupunginjohtaja
Luanin kaupunginhallinto
Kiinan kansantasavalta

Kautta koko maailman juhlitaan joulua, niin myös
Varkaudessa ja Petroskoissa. Toivon, että
joulujuhlanne perheen ja ystävien parissa antaa
hyvää mieltä koko tulevaksi vuodeksi.
Hyvät ystävyyskaupunkimme
Varkauden Asukkaat!

Viktor Masljakov
Petroskoin kaupunginjohtaja

Toivotamme Teille Kaikille Hyvää Joulua
sekä Onnellista ja Menestyksekästä vuotta 2006.
Toivomme Teidän kaikkien nauttivan
Joulun ajasta ja odotamme ilolla tulevaa
vuotta voidaksemme jatkaa hyvää
yhteistyötä ja suhteita kaupunkinne kanssa.
Parhaat Hyvän Joulun Toivotukset
Teille kaikilta Nakskovin kaupungin
asukkailta Tanskasta!
Flemming Bonne Hansen
Naksovin kaupunginjohtaja
Hyvät varkautelaiset,
muutaman viikon päästä on taas yksi vuosi saatu päätökseen. Pirnan
kaupungin asukkaiden nimissä haluankin välittää Teille
varkautelaisille, suomalaisen ystävyyskaupunkimme asukkaille,
sydämelliset terveisemme vuoden vaihtumisen ja joulujuhlan myötä.
Samalla haluan ilmaista toivomuksen, että kaupunkiemme välinen
perinteikäs ystävyyssuhde, joka vuonna 2006 täyttää jo 45 vuotta,
voisi edelleenkin kehittyä ja menestyä.
Ystävyyssuhdettamme on hoidettu intensiivisesti
ja siitä kiitos myös Saksalais-suomalaiselle seuralle.

maantieteellinen välimatka hankaloittaa säännöllisiä
tapaamisiamme, joten olen iloinen saadessani näin
tilaisuuden lähettää Teille lämpimän joulutervehdykseni.

Viimekesäiseen kaupunkijuhlaamme Pirnassa osallistui myös
valtuuskunta Varkaudesta muiden ystävyyskaupunkiemme
edustajien kanssa. Siellä saimme kaikki yhdessä vakuuttua siitä,
että ystävyyssuhteemme ovat vakaalla perustalla.

Viime vuonna juhlimme kaupunkiemme 25-vuotista
ystävyyttä Rüsselsheimissa varkautelaisvaltuuskunnan kanssa.
Varkauden Mies-Laulajien vahvat esitykset tekivät
juhlastamme täydellisen.

Vilkkaalle ystävyysvaihdolle toivotan mitä parhainta
vuotta 2006 ja olen varma, että yhteiset tapaamisemme
tulevanakin vuonna tuovat uusia virikkeitä kanssakäymiseen.
Odotan jo tapaamisia ja antoisia keskusteluja.

Sitä mukaa kun joulukuussa alkaa pakastaa, joulun tunnelma
levittäytyy kaikkialle kaupunkiin joulumarkkinoidemme
myötä. Sitä paitsi minulla on valtava adventtikalenteri:
täkäläisten koululaisten piirustuksia, jotka on sijoitettu
kaupungintalon ikkunoihin. Joulukuun ensimmäisestä
päivästä alkaen joka päivä kukin ikkuna vuorollaan
valaistaan, kunnes koko kalenteri on kokonaan
valaistu joulukuun 24. päivä.

Hyvät varkautelaiset ystävämme,

Näillä ajatuksilla toivotan Teille koko sydämestäni
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2006
sekä terveyttä ja yhteistyöllemme menestystä.
Markus Ulbig
Pirnan ylipormestari, Saksa

Varmana siitä että luminen talvi on tullut
Varkauteen toivomme myös meillä
Zalaegerszegin kaupungissa valkoista Joulua!

Näissä tunnelmissa täältä Rüsselsheimista toivotan Teille
ihanaa joulun aikaa ja menestyksekästä uutta vuotta.
Toivon, että ensi vuonna tavataan.

Kaikkien Zalaegerszegin asukkaiden puolesta
haluan toivottaa kaikille varkautelaisille
Hyvää Joulua sekä Onnellista ja
Menestyksekästä Uutta Vuotta.

Stefan Gieltowski
Rüsselsheimin kaupunginjohtaja

Parhain Terveisin
Tri Endre Gyimesi
kaupunginjohtaja
Zalaegerszeg

