
Familieforeningen Holbech-Jensen af 14. maj 1983 

 
Referat af familiefest og generalforsamling den 17. august 2019 

i Stepping Forsamlinghus, Søndre Allé 30, 6070 Christiansfeld. 

Lidt om stedet: 

Stepping er en landsby i Sønderjylland med 370 indbyggere (2019)[1], beliggende i Stepping Sogn, 

vest for Christiansfeld. Landsbyen ligger i den sydlige del af Kolding Kommune og tilhører Region 

Syddanmark. Midt i bebyggelsen finder man Stepping Kirke.  

Den centrale del af Stepping by er udpeget som kulturhistorisk element. Inden for de særligt 

bevaringsværdige landsbyer må bevaringsinteresserne ikke tilsidesættes.  

Den fredede Stepping Kirke og alle byens højt bevaringsværdige bygninger ligger i nærheden af 

byens oprindelige forte. Desuden ligger præstegården og et par gårde i umiddelbar nærhed af byen. 

Disse bygninger har også høj bevaringsværdi.  
 
Stepping har også betydning for Holbech- Jensens familie. Nærmere om det senere. 
 
Ellen (nr. 7 i søskende flokken) er formand. Else bød velkommen på vegne af Ellen. 
Derefter rejste alle sig op for at mindes Ruth, der afgik ved døden den 30. oktober 2018.  Tak for det. 
Ellen ønskede herefter, at vi sang nr. 33 i sanghæftet ” En pepsang til dit ego”.  

Præsentation af alle deltagere:  

Hans:  Bodil og Jørgen 

 Anna:  Jytte og Jørgen, Freddy og Alice, Steen. 

 Minna:  Aase og Robin, Kurt, Gitte med sønnen  Alexander, Tanja med børnene Amalie, Sebastian og 

Laurids.   

Laurids:  Anni og Evaristo, Evaristos bror Giuseppe og svigerinde Franca fra Italien 

Ruth:  Anne-Marie og Leif, Niller og Sanne, Kirsten og Viggo 

Ellen: Ellen med  
Else og Erling, Mette og børnene Signe og Jens, Rasmus og Christina med børnene Dagmar og 
Ellie. 
Hanne og Peder, Karen og Claus med børnene Mille, Nynne og Kamma, Lena med sønnen 
Emil.  
Mona og Per, Mads og Charlotte med børnene Mathilde, Tobias og Andreas, Martin med 
sønnen Christian. 
 

 Jens Alfred:  Bodil, Jessie og Ole med Mie og Jimmie. 

 Bent:  Bent med Karen og Niels, Lars og Jessica med Julius og Noah. 

Efter repræsentationen fortalte Else om dagens program. 

Der blev serveret en buffet , til voksne og børn –  lavet af værtsparret i Stepping forsamling.   

Efter ønske fra værtsparret i forsamlingshuset – har vi selv sørget for drikkevarer til fordelagtige priser, vin: 

75 kr. pr. flaske og øl og vand 5 kr.  
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Hallen var lejet og til fri afbenyttelse, hvilket var godt, da det regnede det meste af dagen. 

Herefter blev der sagt værsgo` til frokosten. Under spisningen blev der sunget et par sange. 

Efter frokosten blev introduceret til forskellige aktiviteter . 

På grund af regnvejret blev der ikke i år spillet rundbold. 

• Der blev arrangeret forskellige lege/konkurrence for de mindre børn i hallen med stor succes. Lena 

var arrangør. Tak for det Lena. 

• Der var også mulighed for at benytte legepladsen udenfor, men regnen forhindrede det. 

• For de ældre voksne blev arrangeret en tur rundt i Stepping/Anderup, Frørup og Højrup. 

Julius og Elsemarie og børneflokken har på et tidspunkt boet i Stepping, på Anderupgård og i 

Højrup og nogle af børnene har gået i Stepping skole.  Åse, ældste barnebarn af Elsemarie og Julius, 

og datter af Minna og Vagn, er døbt i Stepping kirke.  

Der viste sig stor interesse for turen og bilerne blev hurtig fyldt op. Per var guide på turen. Tak til 

Per for den indsats.  

• Der var også hyggelig samvær/snak forskellige steder i hallen. 

 
Kl. 16.00 var der tid til kaffe og lagkage. Is og slik til børnene. Sanghæftet blev brugt. 

Kl. 16.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

Valgt blev Steen med applaus. Referent Else.  

2. Formandens beretning. 

Else holdt på vegne af formand Ellen, formandens beretning og kunne fortælle, at året hos formanden 

er gået godt. Helbredet er heldigvis for det meste godt. Det kniber lidt med hukommelsen, men ikke 

noget at sige til, med den høje alder (91 år), men som Ellen selv udtrykker det: 

”Det er ikke noget, at gøre ved det” – og Ellen har også god hjælp fra familien og hjemmehjælpen  - så 

hverdagen går uden de store problemer.  

A pro po hukommelse. Da vi sad og kiggede i sanghæftet  - for at vælge sang til familiefesten, kom vi 

forbi Else Marie og Julius´ sølvbryllupssang fra 1943. Så sagde Ellen pludselig, ja, Freddy blev født den 

24. oktober 1943, netop som sølvbrylluppet var. Så hukommelsen er ikke så ringe endda!!! 

I november var vi til en smuk bisættelse ved Ruth – takket være, Annemarie, Niller og Kirsten. 

I april måned havde Ellen besøg af bror Bent. Et besøg som Ellen var rigtig glad for – tænker, at Bent 

selv vil berette om besøget. 

Fremmødet til familiegeneralforsamlingen i år tæller 54 voksne og 16 børn, i alt 70. Faktisk nøjagtig 

samme antal som sidste år. 

  

 

 

3. Regnskab. 

Mona orienterede om forventet regnskab for festen. Der kunne ikke aflægges et konkret regnskab på 

det tidspunkt, idet afregning af drikkevarer ikke var afsluttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regnskabet er nu afsluttet og ser således ud: 

  Indtægter Udgifter 

Betaling/mad voksne   16.200 12.852 

Betaling/mad børn      1.950   1.495 

Leje af forsamlingshus/hal     3.850 

Vin        900             900 

Øl/vand        630      315 

Is og slik                                                  330 

Total  19.680 19.742 

Underskud         - 62 

    

 

       Underskuddet på 62 kr. dækkes af formanden. 

4. Indkomne forslag. 

       Ingen. 

5. Valg af formand. 

Anna´s familie er næste formand for 2020. Freddy fik overdraget klokken af Ellen. 

 

6. Eventuelt. 

Bent:  

Fortalte om, hvordan familiegeneralforsamlingen blev stiftet i maj 1983. 

Fortalte om turen til Vejle og besøget hos Bodil og Jørgen. Bodil hentede Bent på stationen. Niels Christian 

og Gitte kom om aftenen og spise med, hvilket Bent var virkelig glad for. , 

Bodil kørte næste dag Bent til Kolding storcenter, hvor Else hentede Bent - kørte til Christiansfeld for at 

besøge Ellen. Bent var meget glad for at besøge Ellen og se, hvordan Ellen nu bor i sin dejlige lejlighed. 

Der blev serveret frokost og eftermiddagskaffe. Derefter en gåtur på kirkegården.  

Bent blev hentet sidst på eftermiddagen af svigersøn Nils og barnebarn Ditte. Og så gik turen til Hjerting 

ved Esbjerg. 

Kirsten: 

Kirsten og familie havde taget nogle billeder med fra Ruth samling. 

Alle var velkommen til at se billederne efter generalforsamlingen. 

Det blev et ”tilløbsstykke” til at se billederne og mange tog også billeder med hjem. 

Robin: 

Robin viste billeder fra den netop afsluttet tur rundt i Stepping.  Det havde været en meget vellykket tur. 

Forsamlingen havde kørt ind på Anderupgård og gået ind i stuehuset. De mødte ingen! 

Alle stillede sig op på hovedtrappen på Anderupgård og der blev sunget en sang. Det er en ligefrem familie 

uden hæmninger, vi har i Holbech-Jensen. 

Derefter gik turen til Sønderskovgård, hvor Minna, Vagn og Åse har boet, til Stepping kirke, hvor Åse er 

døbt. Turen gik også til Frørup Vestermark, hvor Ellen og Anker har boet i over 40 år. Til sidst til Højrup, 

hvor Else Marie, Julius og børneflokken også har boet. Huset blev fundet efter en køretur på noget som 

lignede en markvej. Det var også her Else Marie og Julius kunne fejre deres sølvbryllup i 1943. 

 

 



 

Anni: 

Else Maries varmerulle, hvor er den? Bodil fra Vejle oplyste, at rullen kom til Herning og dermed ud 

af familiens eje. 

Steen afsluttede herefter generalforsamlingen. Tak til Steen for indsatsen. 

---------------------------------------------- 

Derefter blev der tid til det årlige familiefoto.  

Samlingen af alle skulle være hurtig, idet den mørke himmel truede med masser af regn. 

Det lykkedes at få samling på alle og tage billeder. 

------------------------------------------------------------------ 

Traditionen tro blev dagen afsluttet med pølser og brød og diverse tilbehør. 

Farvel og tak for endnu en dejlig familiegeneralforsamling. 

Vi sender en tak til Vito, for at han år efter år, vedligeholder Holbech-Jensens hjemmeside. 
Tak for indsatsen Vito.  
 

Ref/Else 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


