
Referat af den årlige sammenkomst den tredje lørdag i august måned i ”Familieforeningen 

Holbech Jensen af 14. Maj 1983”: I 2020 lørdag den 15. august kl. 12 i den hyggelige Vor 

Frue Sognegård, Vor Frue Hovedgade 65, Kamstrup, Roskilde. 

 

Der havde været en del samtaler om gennemførelsen af familiefesten på grund af Covid-19-

pandemien, men da vedtægterne foreskriver, at der afholdes generalforsamling skiftevis i 

Jylland og på Sjælland, blev årets formandskab enige om, at kokken Danny Wahl, måtte af-

gøre, om han ville gennemføre familiefesten under hensyntagen til sundhedsmyndigheder-

nes anvisninger og med et reduceret antal deltagere til følge. Med 23 deltagere samt kok-

kens og vores forholdsregler om at holde afstand og god håndhygiejne gennemførte vi der-

for årets familiefest i dejligt varmt og strålende solskinsvejr med følgende 

Program: 

Kl. 11.30-12.00 Ankomst til Vor Frue Sognegård, Vor Frue Hovedgade 65, Kam-
strup, 4000 Roskilde 

Kl. 12.00 Vi går til bords. Velkomst, præsentation, sang og frokostbuffet. x) 

Kl. 14.00 Hygge, leg og samvær. Der arrangeres forskellige aktiviteter. 
Voksne og børn: rundbold og diverse aktiviteter. 
Mindre børn: aktiviteter, der passer til børnenes niveau. 

Kl. 16.00 Kaffe og lagkage. 

Kl. 16.30 Generalforsamling i henhold til vedtægterne. 

Kl. 17.30 Strække ben pause og der tages gruppebilleder af alle deltagere 

Kl. 18.00-19.00 Pølser og brød med tilbehør. 

 

x) Pris 230 kr. for voksne; 180 kr. for børn mellem 4-12 år; gratis for børn mellem 0-3 år. Vin 

90 kr., øl 10 kr., vand 15 kr. Kontant eller Mobilepay. 

Fra Annas familie deltog: 

Alice og Freddy, Steen, Helle og Jan med Julie og Nicoline. Storebror Jakob var til golfturne-

ring. Malene og Jan samt Josefine, Mille og Mikkel var til konfirmation på Bornholm. 

Fra sommeradressen i Jylland deltog Jytte og Jørgen. 

 

Fra Laurids familie deltog: 

Anni og Evaristo, Helle og hendes søde hund Nanna, Helles datter Mie, der kunne meddele, 

at hun er gravid med termin 16. januar 2021. HJERTELIG TILLYKKE! 

 

Fra Ruths familie deltog: 

Anne Marie og Leif. Esben med sin kæreste Iben. Uffe og Marie samt døtrene Ditte og Alma. 

Anne Marie fortalte, at Sanne og Niels Erik var fraværende, fordi ældste søn Andreas i dag 

blev gift med sin Gaby og deres lille Teo. Der var ligeledes afbud fra Sanne og Niels Eriks 

yngste søn Casper, da hans kone var højgravid. 

Endvidere deltog Kirsten og Viggo. 

På grund af Covid-19-pandemien var der ingen deltagere fra Hans’, Minnas, Ellens, Jens Al-

freds og Bents familier, ligesom der heller ikke i år var deltagere fra Astrids familie. 



 

Der var dækket op på 3 borde, således at vi kunne sidde familiemæssigt og med god indbyr-

des afstand. Kokken Danny Wahl havde frembragt en dejlig, velsmagende varm buffet med 

2 slags kød og diverse tilbehør, så godt mætte kunne vi efter måltidet gå ud på græsarea-

lerne og motionere eller sætte os i skyggen af de høje gamle træer. 

Det var alt for varmt til rundbold, men til gengæld var der godt gang i motioneringen med 

brug af 3 slags spil på græsplænen: Det kendte Kongespil, Golf-putting og et nyt spil Mölkky, 

kreeret af Jonna og Jørn, som er venner af Alice og Freddy. Alle tre spil anvendtes flittigt 

men adstadigt i det varme sommervejr. Alle tre spil krævede godt øjemål og god kontrol 

over musklerne i kastearmen. 

Fællesfotograferingen blev klaret inden kaffe, the og lagkage, hvorefter generalforsamlin-

gen blev afholdt fra kl. 16.30 til kl. 16.55, som vist må konstateres at være hurtighedsrekord 

for generalforsamlinger i Familieforeningen Holbech Jensen! 

 

Freddy fortalte under generalforsamlingen at Jakob (ældste barnebarn) skulle have opholdt 

sig på et college i Iowa med ca. 10.000 studerende, hvor han udover studierne skulle spille 

golf. Med Jakobs talent lykkedes det ham hurtigt at komme på deres førstehold. På grund 

af Covid-19-pandemien måtte han tage hjem sidst i april, men rejser retur den 24. august 

for at tage endnu et år, men på et andet college. Der kan blive MEGET koldt i Iowa: Ofte 

minus 25 grader om vinteren. 

Endvidere oplyste Freddy, at Alice havde modtaget en SMS fra Åse og Kurt med en hilsen til 

de tilstedeværende og med besked om, at de er parate til at arrangere familiefesten i 2021 i 

Randers, om Covid-19-pandemien tillader det. 

 

Kirsten fortalte, at hun sammen med Anne Marie og Niels Erik under oprydning i boet efter 

deres mor Ruth, havde fundet kærestebreve sendt fra deres far Erik til Ruth. Erik var efter 

2. verdenskrig udsendt fra Østerbro Kaserne, som havde oprettet Den danske Tysklandsbri-

gade i den engelske zone i Itzehoe (Slesvig-Holsten). De blev ringforlovede og udover kær-

ligheden til Ruth, som arbejdede på Sandholmgård, indeholder brevene også om besøg hos 

Anna og Svend og arbejdet på Strandhøj i Espergærde, som var selvforsynende med grønt-

sager og også dyrkede i drivhuse, hvor Erik havde sit arbejde. Ruth fik også tilbudt arbejde 

på Strandhøj, hvor de flyttede ind i Portnerbygningen med en lang trappe op til lejlighedens 

små værelser. Lokummet var installeret under den lange trappe, men man skulle ud af ho-

veddøren for at komme derind. Under oprydningen fandt de også en gammel fotobog med 

s/h billeder, som de vil tage med til familiefesten i 2021 i Randers. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig Kirstens forslag om at sende en stor tak til Vito for hans 

arbejde med at administrere Familieforeningens hjemmeside. 

Efter generalforsamlingen havde Uffe og Maries døtre, Ditte og Alma, indbudt til teaterfo-

restilling i gymnastiksalen - og sikken fantasi de to skønne piger udviste! Efter forestillingen 

var der stående ovationer, inden der blev sluttet af med pølser og brød. 

Tak for denne gang og på gensyn i 2021 i Randers. 

Referent: Jytte Svane-Mikkelsen / 30.09.2020 


