
Referat af familiefesten lørdag d. 17/8-2013 i Randers. 

 

Formand Kurt bød velkommen på en solrig dag. Denne dag markerede også 30 års jubilæet for vores årlige 

sammenkomst, der foregik i Romalt forsamlingshus i Randers. 

Alle familier blev præsenteret af de respektive overhoveder. 

Deltagere: 

• Minna: 

Aase, Robin 

Kurt, Lisbeth 

Tanja, Allan, Laurits, Amalie, Sebastian 

Gitte, Anders 

Winnie 

Martin, Solvejg, Rasmus, Mathilde 

 

• Anna: 

Jytte, Jørgen 

Freddy, Alice 

Steen 

Helle, Jan, Julie, Nicoline 

 

• Bent: 

Karen, Ditte 

Lars, Abigail 

Jens 

 

• Laurids: 

Anni, Evaristo 

Helle, Kim 

 

• Ruth: 

Anne Marie 

Kirsten 

 

• Ellen: 

Mona 

Anker 

Else 

 

• Jens Alfred: 

Bodil 

Janne, Henrik 

 



Maden kom fra Kokken & Jomfruen og var en lækker buffet, bestående af rosmarinstegt svinefilet, glaseret 

skinke med sennep, honning og rosmarin, kyllingbryst med ingefær og lækkert tilbehør som var saltbagte 

kartofler med aioli, salatbar, grøn kartoffelsalat, tomatsalat og spicy coleslaw. 

Køkkenet blev styret med hård hånd af Tanja, Allan, Gitte, Solvejg og Winnie, der sørgede for, at alle fik 

noget godt i maven. 

Efter spisning var der fri leg. Der var mulighed for at komme ned og se Minna og Vagns kolonihavehus i 

Romaltparken, hvilket der var nogle der benyttede sig af. Derudover, så var der en seriøs omgang rundbold, 

hvor der blev gået godt til den. 

Ungerne, og barnlige sjæle, fik meget morskab ud af den famøse flødebollemaskine, der kom på 

overarbejde og gav morskab til alle. 

Til kaffen var der hjemmelavede lagkager og cupcakes, som var et hit. 

Til generalforsamlingen fortalte Anni at hun havde været til koncert med sangeren Mike Andersen og at 

han er søn af Torben, som er Astrids søn. Hun havde snakket med ham og fortalt at der snart var familiefest 

igen og han var ked af at han ikke kunne komme med, da han havde med koncerter. 

Der blev snakket om alt under solen, som vi jo plejer ;-) 

Alt i alt en fantastisk dag med godt humor og solskin. 

Formandskabet blev overgivet as Aase og Kurt, til Bent hvilket betyder at familiefesten 2014 bliver afholdt 

på Sjælland. 

Dagen sluttede, traditionen tro, men røde pølser og brød, inden familierne sagde farvel og på gensyn. 

 

Tak for en hyggelig dag og på gensyn d. 16/8-2014. 

Mange hilsner,  

Aase og Kurt (og familier) – vi glæder os til at se jer alle igen. 


