
Een warm "Hallo" of "Grüß Gott", zoals men in Aschaffenburg graag zegt!  
 
Ook al worden we aan de Beiers/Hessische grens nauwelijks als Beieren gezien, toch wil ik u 
nogmaals uitnodigen voor het "Beierse Nice".  
 

16e familiedag van 23 - 25 september 2022  
 
Mijn naam is Stefanie Fäth, geboren Fink, dochter van Monika Fink Rave en kleindochter van  
Carl-Werner Rave (voormalig clanvader uit Freudenstadt). Ik ben 46 jaar oud, heb 3  jongens van 8, 
14 en 16 jaar en woon samen met mijn man Ferdinand & familie in Aschaffenburg.  
 
Uit interesse namen we in 2013 deel aan de Sippentag in Bocholt en kwamen zo vol van een goed 
georganiseerd en veelzijdig weekend terug dat we de bijeenkomst van 2018 in Münster niet wilden 
missen. Leuke gesprekken, veel kinderen die met z'n allen plezier hadden, interessante lezingen en 
rondleidingen door de stad maakten van deze bijeenkomst een geslaagd weekend.  
 
Uit nieuwsgierigheid en interesse in verwante familie stemde ik ermee in om me bij het 
planningsteam aan te sluiten, zelfs als niet-Rävin. In ruil voor de nieuwe clanbijeenkomst raakte 
Aschaffenburg in gesprek. De wens om een nieuwe regio te proberen en "nieuwe, oude" 
familieleden te mobiliseren.  
 
Dus ik stemde er graag mee in om als "lokaal" een idee samen te stellen en in verdere 
werkgroepbijeenkomsten van een productief planningsteam zijn we nu klaar! Helaas heeft de 
pandemie de datum in 3 pogingen al geannuleerd, maar nu zijn we vol hoop om in september 
eindelijk goed te vieren en in talloze rondes terug te kunnen kijken op 800 jaar levende RAVE-
geschiedenis! 
 
De grote Sippentag vindt plaats op zaterdag 24 september 2022! Het zou leuk zijn om je 
aankomst de avond ervoor en de zondag aan het einde van de planning op te nemen, aangezien je 
dan echt een heel weekend samen bent en de reis ook de moeite waard is voor wie al een eind heeft 
gereisd. We hebben bewust geprobeerd rekening te houden met de vakantiedata. We hebben ons 
uiterste best gedaan om een aantrekkelijk en afwisselend programma neer te zetten dat jong en oud 
bij elkaar brengt en leuk is.  
 
Alle moeite en werk werpen echter pas vruchten af als u gebruik maakt van ons aanbod en in grote 
getale komt! Motiveer uw families, kinderen en kleinkinderen om deel uit te maken van dit 
evenement! Familie leeft en is verrijkt!  
 
We zijn in ieder geval heel blij jullie hier allemaal te mogen verwelkomen van noord naar zuid, van 
oost naar west: Aschaffenburg roept!  
 
Vriendelijke groeten,  
Stefanie & Ferdinand met Clemens, Julius en Moritz 


