Jepsen-slægtens
8. slægtsfest
18. August 2007 i Blære Forsamlingshus

Velkommen
Festudvalget byder alle deltagere velkommen til dagens fest!
I dette lille hefte er dagens program og aftenens sange samlet.
På de sidste sider er der en samlet oversigt over alle deltagere fordelt pr.
familiegren.
Vigtigt:
Kl. 14 vil vi forsøge at tage gruppefotos på sportspladsen foran klubhuset.
God fornøjelse ønskes af Bente, Bo, og Karl Ove
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Program for d. 18. august 2007
Dørene åbnes kl. 13,00 og vi brygger noget kaffe, som
kan nydes til det medbragte brød. .
Når vi alle er ankommet og har fået kaffe med kringle., vil vi kl. 14 forsøge at få taget et gruppefoto med
alle 157 deltagere.
Herefter går vi en tur forbi kirken og ser kirken og
familiens gravsteder
Efter kirken fortsætter vi ned til ”Eskegård”, hvor
fætrene Martin og Peter vil vise deres flotte have
frem.
Hjemkommet fra vandreturen er tiden til noget
udendørs aktivitet for børnene, og vi vil arrangere
nogle spændende aktiviteter for de mindste.
Kl. 18,15 er Ole ”Kok” klar med aftenens menu, som
bliver en kopi af menuen fra den allerførste slægtsfest i 1974! - Ingen bordplan!
Musikken til middag og efterfølgende dans leveres af
Leo, som vi kender fra sidst.
Og vi håber, at nogle af de musikalske Jepsen’er traditionen tro vil give et nummer.
Og så har udvalget en lille overraskelse.

Menu
Flæskesteg med medister og rødkål, samt skysauce,
surt og chips. Hjemmelavet is med frugter.
Kaffe
Natmad
Frikadeller med kartoffelsalat og salat, samt hjemKl. 24,00 afslutter vi festen efter en god dag med
”Skuld gammel venskab ren forgo”
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Aften 18.8.2007
Velkommen
Mel: Jeg kommer lige fra Svendborg av….
Den store dag omsider kom,
hvor vi skal holde fest.
Så det gi'r genlyd videnom
vi hilder hver en gæst.
At skabe stemning er vort mål,
den tanke er os kær.
På det vi drikke vil en skål;

Larsines fødehjem Nøragergård i Blære
Petrea og Anton Larsen overtog gården den 20. maj 1893 efter
hans far Lars Jensen Sørensen. I 1932 overtog Martin Laurids
Larsen gården (Larsines bror). Samtidig byggede Martin en aftægtsbolig for Anton og Petrea i Blære. Det blev senere til Peter
og Anna´s ejendom, da peter og Anna efter branden på Nøragergård først i 50'erne købte jord fra Nøragergård i 1955,da den
blev udstykket i 3 mindre ejendomme.
Nøragergård lå på den adresse,der i dag hedder Kelddalvej 34
og tilhører Mogens Sørensen( søn af tidligere ejer Erik Sørensen)
Når man kørte forbi bygningerne til Peters ejendom i gamle dage
kom man ned til Martin "Lassen"og Jens Sørensen (I dag Børge

De 13 søskendes fødehjem ”Eske Nygård”
I 1908, samme år som mads og Larsine blev gift byggede de Eskenygaard.
Her blev de 13 børn født og opvokset.
Mads og Larsine boede her indtil 1943, da Thomas og Gerda overtog gården.
Thomas og Gerda solgte "Eske Nygård" i 1974 og flyttede ned til Blære
Stationsby i et parcelhus.
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Mel: Vi skal gå hånd i hånd….
Medens kloden går rundt, og der føjes år til år
Sommer følges af høst, og en vinter bliver til vår,
men trods alt, hvad vi får, er vi ikke tilfreds,
livet fyldes med hastværk og stress
Vi skal gå hånd i hånd gennem livet du og jeg,
knytte kærlighedsbånd, altid følges samme vej.
Med den helt rette ånd, så bli'r livet en leg.
Vi skal gå hånd i hånd, du og jeg
2
Se på solen min ven! Den har altid samme fart,
Men den når, hvad den skal, og den lyser lige klart.
Se på månen min ven! Den står strålende glad
Med den farve, som måner skal ha’.
3
Mens vi styrtet af sted,- der er så meget vi skal nå,
efter penge og ting, som vi selv har fundet på.
Husk dog lykken er slet ikke guld eller magt,
Denne sandhed så ofte er sagt.
4
Der er skygge og sol, som vi møder på vor vej,
sådan er vore kår, snart i alvor, snart i leg
men når solstrålens glans bryder gennem en sky,
kan vi fyldes med glæde på ny.
5
Vi har fået et liv, der skal leves på en jord,
hvor der altid er krig, men hvor freden også gror.
I den lønligste vrå kan vor fredsdue bo,
hvis vi blot gir den tryghed og ro.
6
Vi ser hen til den slægt, der skal komme efter os.
Ser på ufred og kiv, - alt det de skal byde trods,
må de bygge en verden i skøn harmoni,
som for nød og for ondskab er fri.
7
Lad en bøn stige op imod himlen fra vor jord:
”Giv os fred, giv os fred” vil vi råbe højt i kor.
Vi vil håbe og tro på en verden med fred
og med frihed hvert eneste sted.
8
For vi ejer en drøm om en verden, hvor vi ser
Ingen sult eller nød, men en masse børn der ler.
En vidunderlig drøm om en verden så skøn,
- det er håbet, som bor i vor bøn
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Mel: Oppe på bjerget….
1
Dagen i dag er din min ven.
Dagen i går kommer ej igen.
Dagen er lige her og nu,
indholdet former du.
Fyld den med glæde, varme og tro
andre skal føle, dagen er go’.
Hvor der er vilje, er der vej
Nu er der brug for dig.

2
Dagen i dag er ganske kort,
men du har meget at give bort.
Tindrende smil og gode ord
koster jo ikke spor.
Glæder du andre, viser det sig,
skyerne spredes også for dig.
Du kan forskønne dit selv dit liv,
når du er positiv.
.
3
Dagen i dag tilhører dig;
dagen i morgen du kender ej.
Ved ikke, hvad den bringe vil,
eller om du er til.
Dagen i dag du udnytte må,
Selv om den også tegned lidt grå.
Nu er det bare op til dig,
hvordan den former sig
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Velbekomme

Mel: Jeg kommer lige fra Svendborg av….

De fyldte fade var en pragt,
nu er de blevet tømt.
Vi håber maden har Jer smagt,
at intet er forsømt!
Hvis I jer føler godt tilpas,
og alle mætte er,
da ønsker vi med løftet glas
Et velbekomme jer

Mads´fødehjem ”Eskegård”
Lidt historie om "ESKEGAARD"

På billedet ses "Eskegaard". I baggrunden til venstre ses "Ny Eskegaard"
"Eskegaard" blev bygget i 1837 af Johanne Jensdatter og Jeppe
Justesen. Deres første 4 børn blev født på gården.
Den gamle Jeppe Justesens far blev aldrig gift med moderen. Hun
blev gift med Jens Jacobsen Thaudal. Anton Navndrup og Johanne
overtog Thaudalsminde i 1914
2. generation på Eskegaard var Ane Dorthea Og Jens Peter Jeppesen (Mads`s forældre).
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Mel: Skuld gammel….
1
Skuld gammel venskab rejn forgo
og stryges fra wor mind?
Skuld gammel venskab rejn forgo
med dem daw så læng, læng sind?
Di skjønne ungdomsdaw, å ja,
de daw så svær å find!
Vi'el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind!
2
Og gi så kuns de glajs en top
og vend en med di kaw'.
Vi'el ta ino en jenle kop
for dem swunden gammel daw.
Di skjønne ungdomsdaw, å ja,
de daw så svær å find!
Vi'el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind!.
3
Der er mi hånd, do gamle swend!
Ræk øwer og gi mæ dind.
Hwor er æ skjøn å find en ven,
en håj mist for læng, læng sind!
Di skjønne ungdomsdaw, å ja,
de daw så svær å find!
Vi'el løwt wor kop så glådle op
for dem daw så læng, læng sind!

Jeppe Åkjær efter inspiration fra Robert Burns
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Anton Erik
Doris
Birgit
Thomas
Bjarne
Danielle
John
Allis
Richard
Willy
Torben
Birgit
Susanne
Michael
Freddy
Mette
Jens
Ruth
Natasja
Ditte
Kim
Lone
Nicklas
Christina
Emil
Helle
Lars
Sanne
Ruth
Kjeld
Benny
Judy
Bente
Georg
Tine
Kasper
Mette
Rasmus
Hanne
Casper
Christina
Christian
Anna Louise
Nanna

Søn af Peter
Peter/Anton Eriks kone
Peter/Anton Erik
Peter/Anton Erik/Birgit
Peter/Anton Erik/Birgit´s mand
Peter/Anton Erik/Birgit/Thomas´veninde
Peter/Anton Erik
Peter/Anton Erik/John´s kone
Peter/Willy/Freddy
Søn af Peter
Peter/Willy
Peter/Willy´s kone
Peter/Willy
Peter/Willy/Susanne´s ven
Peter/Willy
Peter/Willy/Freddys kone
Søn af Peter
Peter/Jens´s kone
Peter/Jens/Helle´s kæreste Lars datter
Peter/Jens/Lone
Peter/Jens/Lone´s mand
Peter/Jens
Peter/Jens/Lone
Peter/Jens/Lone
Peter/Jens/Lone/Christinas kæreste
Peter/Jens
Peter/Jens/Helles ven
Peter/Jens/Helle
Datter af Peter
Peter/Ruth´s mand
Peter/Ruth
Peter/Ruth/Benny´s kone
Peter/Ruth
Peter/Ruth/Bentes mand
Peter/Ruth/Bente
Peter/Ruth/Bente/Tines ven
Peter/Ruth/Bente
Peter/Ruth/Bentes mands søn
Peter/Ruth
Peter/Ruth/Hannes mand
Peter/Ruth/Hanne
Peter/Ruth/Hanne/Christinas ven
Peter/Ruth/Hanne
Peter/Ruth/Hanne
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Astrid
Sigurd

Datter af Alma
Alma/Astrid´s mand

Tove
Sarah
Laura
Mette
Lars
Poul
Britta
Helle
Leif
Jimmie
Jannik

Datter af Alfred
Alfred/Tove/Mette
Alfred/Tove/Mette
Alfred/Tove
Alfred/Tove/Mette´s mand
Søn af Alfred
Alfred/Lilly
Alfred/Lilly
Alfred/Lilly/Britta´s mand
Alfred/Lilly/Britta
Alfred/Lilly/Britta

Marie
Else Margrethe
Lauritz
Jette
Richard
Tove

Datter af Marie
Marie/Jettes mand
Datter af Marie
Søn af Marie
Marie/Richards kone
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Mie
Niclaes
Rasmus
Jeanette
Mike
Oskar
Anton
Gitte
Sonny
Kamilla
Thomas
Grethe
Ejner
Erna
Peter
Stephanie
Erling
Per
Pia
Ida
Erik
Benjamin
Stefan
Ole
Poula
Morten
Pernille

datter af Thomas
Thomas/Mie/Jeanette
Thomas/Mie/Jeanette
Thomas/Mie
Thomas/Ejner/Gitte
Thomas/Ejner/Thomas
Thomas/Ejner/Thomas
Thomas/Ejner
Thomas/Ejner/Gitte´s mand
Thomas/Ejner/Thomas´kone
Thomas/Ejner
Thomas/Ejner´s veninde
søn af Thomas
datter af Thomas
Thomas/Erna
Thomas/Erna/Peter
Thomas/Erna
Thomas/Erna/Erling
Thomas/Erna/Erling
datter af Thomas
Thomas/Ida´s mand
Thomas/Ida/Ole
Thomas/Ida/Ole
Thomas/Ida
Thomas/Ida/Ole´s kone
Thomas/Ida
Thomas/Ida/Mortens kone
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Marianne og Britta har sendt de bedste hilsener til hele familien og ønsker os en rigtig god
fest fra San Fransisco

Henning
Nora
Erling
Kirsten
Gunner
Metha

Dorthe
Anders
Louise

søn af Gunner
Gunner/Hennings kone
søn af Gunner
Gunner/Erlings kone
Gunner´s kone

datter af Otto
Otto/Dorthes ven
Otto/Dorthe
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Lotte
Kenneth
Magnus
Karl Ove
Inge
Simon
Jan
Kirsten
Stine
Hanne
Lasse
Peter
Thomas
Helle
Mikkel

Martin/Karl Ove
Martin/Karl Ove/Lotte´s samlever
Martin/Karl Ove/Lotte
søn af Martin
Martin/Karl Oves kone
Martin/Kirsten
Martin/Kirstens mand
datter af Martin
Martin/Kirsten
Martin/Karl Ove
Martin/Karl Ove/Hannes mand
Martin/Karl Ove/Hanne
Martin/Karl Ove
Martin/Karl Ove/Thomas´s veninde
Martin/Karl Ove/Hanne
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Magnus
Jonas
Dagny
Lisbeth
Svend
Morten
Karina
Bente
Jens
Anne
Jesper

Arne/Lisbeth/Morten
Arne/Lisbeth/Morten
Arne´s kone
datter af Arne
Arne/Lisbeths mand
Arne/Lisbeth
Arne/Lisbeth/Morten´s kone
datter af Arne
Arne/Bentes mand
Arne/Lisbeth
Arne/Lisbeth/Anne´s mand

Maj-Britt
Mette
Birthe
Eva
Hanne
Trine
Jane
Bent
Bjarne
Solvejg
Leif
Tove
Connie
Børge
Irene
Ritta

Herman/Birthe
Herman/Birthe
datter af Herman
Herman´s kone
Herman/Bent´s kone
Herman/Bent
Herman/Bent
søn af Herman
søn af Herman
Herman/Bjarne´s veninde
søn af Herman
Herman/Leif´s kone
datter af Herman
Herman/Connies mand
Herman/Connie
datter af Herman

Side 15

Bo
Gyrithe
Rasmus
Jakob
Nanna
Hanne
Lenardt
Rigmor
Susanne
Mads
Lasse

søn af Rigmor
Rigmor/Bo's kone
Rigmor/Bo
Rigmor/Bo
Rigmor/Bo
datter af Rigmor
Rigmor/Hanne´s mand
Rigmor/Hanne
Rigmor/Hanne/Susanne
Rigmor/Hanne/Susanne

Karen

Peter Jeppesen
Martin Jeppesen

fætter til de 13 søskende
fætter til de 13 søskende
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