fra Vesthimmerland samlet til slægtsstævnet i ReblId i weekenden. Det store selskab vakte opsigt, da det drak kaffe I det fri.

,geriet klaret
rskridelser
I

Dagens
lyspunkt:
Budget
holdt!

I
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Else Margrethe Read, New Zealand, omgivet af moderen, fru Marie
Kristensen, Aars, søsteren, fru Jette Laustsen, Aalestrup, broderen,
Richard Kristensen, Silkeborg, og faderen, Harald Kristensen, Aars.

,,-6.:~

PAUL W. SvENDSEN
Hvis offentligt byggeri
bliver styret med de midler, der rådes over i dag,
kan de alt for velkendte
overskridelser undgås. Beviset herfor findes i det afsluttede regnskab for Aalborg kommunes byggeri af
ekspeditionspakhuse,
administrationsbygning,
kantine m.m.m. til Den kgl.
grØnlandske Handel i Aal-

borg øst.

var det I bowling, hun hentede en
I: Max Rene).

-

3irgitte
:ap- VM
ianere, der i hold-bordtennis
e sig på en tredjeplads.

pla-

ndt deltagerne
var endnu
en
yde, formanden for De handicapIdrætsforening
i Aalborg Harry
iksen. Han var med i såvel bordI som bowling og måtte desuden i
! Øjeblik med på basketball-holdet
und af afbud fra fem danske delta-

Her tabte
to kampe,
vandt
meget Danmark
overraskende
28-27
Polen.
densmesterskaberne,

der

Momsen
850.000

~

I

havde

JOOdeltagere, holdtes i Stoke. Stig
- -~
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I forvejen
havde
Aalborg
Havn ved anlæg af selve GrØnlandshavnen
dokumenteret,
at
et overslag kan holde.
Initiativudvalgets
sekretariat
har netop udsendt det afsluttede og oven i kØbet reviderede
regnskab
for opfØrelsen af
G'-Ønlandshavnens
mange bygninger, og det vil formentlig
vække en vis opsigt
ikke
mindst i ministerierne
og vel
også i regeringskredse.
Ja. i
det hele taget hos alle, der
måtte
vise
tilbageholdenhed
med hensyn til at bygge, fordi
de frygter uoverskuelige
overskridelser.
.
Byggeriet i GrØnlandshavnen
har reelt kostet ca: 600.000 kr.
mindre, end det havde lov til.

I

I

»snød «
kroner

Det tilbud fra Aalborg komJTlune. som i hØj grad var medvirkende til. at den daværende
regering besluttede.
at KGHs
transt)ortafdeJing
skulle flyttes
fra Christianshavn
til Aalborg
øst. JOd på ca. 29 miJlioner
kroner. Det er dateret 23. februar 1971 - i Øvrigt mindre
end tre uger fØr, regeringen
tog den endelige beslutning
og den for denne kategori byggeri da foreliggende
byggeindex var 116.6.
Den tilsvarende
index. da
KOR-byggeriet
passerede
sit

-

I

Aars-pige kom
fra New Zealand
til slægtsfest
i Rebild slog familien camAARS (AaS) Else Margrethe
R~ad, datter af Marie og Ha- ping-borde og ditto stole op og
råld Kristensen,. Aars, var den, drak termokaffe i det fri.
Det store kaffeselskab vakte
som havde lagt længst vej bag
sig for at deltage i familien opsigt. Efter kaffen vandrede
i de
J epsens slægtsstævne
i Rebild de 150 fest-deltagere
i weekenden. Hun .kom .nemlig. smukke bakker.
helt fra New Zealand.
Det gav god appetit til afDe 150 efterkommere
af Lar- tensmaden, som Jepsen-familisine og Mads Jepsen, Blære i en spiste i Aardestrup forsamVesthimmerland,
havde
en linghus.
Her præsenterede
medlemstrålende slægtsfest.
Larsine og Mads Jepsens 13 merne af den store familie. sig
bØrn var til stcqe. De er AlJna for hinand~n, fØr der blev spilKrogh, Byrsted,
Aars, Marie let op til fætter- og kusinebal
Alle var glade .for alTangeKriStensen, .Aars, Magda Jen-'
som fØrte slægtens
sen, Hornbæk
ved Randers, mentet,
mange medlemmer sammen for
Rigmor Jankowski, Svendborg,
Karen Jepsen, Svendborg, Otto, fØrste gang i mange år.
Larsine og Mads Jepsen var
Thomas og Martin Jepsen. alle
Blære, Gunnar Jepsen. Overla- fØdt i Blære, hvor de drev
de, samt Herman, Peter, Arne landbrug fra 1908 til 1943.
Da erhvervede parret et hus
og Alfred Jepsen, alle Aars.
-Mange af denne store søsJs;en- i ,Blære. Larsine J epsen dØde i
defloks bØrn og bØrnebØrn del- 1956, hendes mand fire år sene. rE!.
nitr am
tog:
.. ,.

Alligevel fyrværkeri
i den store korpslejr
Mrejsedagen
nærmer sig for
de fleste af beboerne
i den
store korpslejr ved Hvalpsund.
Nogle har allerede måttet forlade Louns, mens andre må
blive i lejren længe efter det
egentlige sluttidspunkt
for at
bryde lejr. Inden alle de menige spejdere forsvinder skal der
i aften være en sidste fællesaktivitet
for distrikterne:
Et

kæmpelejrbål
på stranden med
fyrværkeri og spidstegning.
Randers Fyrværkerifabrik,
der
skulle levere det store fyrværkeri til festen på stranden i
aften, er som tidligere omtalt
sprængt i luften, men det er
lykkedes at få fyrværkeri frem
fra Kolding Fyrværkerifabrik,
så den store lysregatta
kan
gennemfØres.
Se mere om lejren side 9
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