Karl Ove’s tale ved slægtsfesten 18. august 2007.

Larsine kunne altid strække farsen, så alle fik lidt. Det er også lykkedes i aften,
selvom vi godt nok er mange gæster.
Det har været en fornøjelse sammen med Bente og Bo at forberede denne
slægtsfest, når så mange fra nær og fjern bakker op.
Senere i aften udpeger vi 3 nye medlemmer til næste festudvalg. Så længe,
der er opbakning, vil man kunne fortsætte slægtsfesttraditionen.
Jeg kommer ofte til at tænke på TV-reklamen med Nicolas Bro og Mads
Mikkelsen, hvor de også kommer til slægtsfest, og hvor Nicolas slet ikke kunne
huske navnene på de andre, selvom han så gerne vil.
Det har vi prøvet at råde bod på ved at lave familiehjemmesiden, som jo er
blevet større, end jeg havde drømt om takket være mange gode bidrag fra
mange forskellige i slægten.
Jeg er i hvert fald kommet til at ”kende” mange flere end førhen.
Man bliver alligevel lidt stolt af at være medlem af slægten, når man kigger
tilbage på dens historie og omfang.
Siden sidste fest 3. juli 2004 er der sket meget i slægten.
Der er født 19 nye medlemmer af slægten, men der er desværre også 4, der er
gået bort eller døde som spæde.
Eva’s Ellys datter Pia mistede en nyfødt datter (Patricia) i 2006 og Alfreds
Toves søn Jan mistede sønnen Alfred som nyfødt i 2005.
Alma´s Erik mistede sønnen Karsten kun 30 år gammel i 2005 og senest
mistede vi jo den 19. juli Magda i en alder af 89 år.
Lad os mindes de døde med et øjebliks stilhed.
Æret være deres minde
Magdas familie er også ramt med hensyn til Brittas alvorlige kræftsygdom,
hvor helbredelsen desværre ikke går så godt som håbet.
Både Britta og hendes søster Marianne havde glædet sig til at kunne være med
i aften, men det har naturligvis ikke været muligt. De har begge sendt de
varmeste hilsener til os alle og takket for al modtaget støtte.
Lad os alle sende gode tanker til Britta med det gode humør med ønsket om
hendes helbredelse.
Også fra min mor Ingrid skal jeg hilse alle. Hun har det godt på plejehjemmet,
men kan ikke klare at komme i længere tid.
Fortsat god fest!

