
John Jepsen’s tale ved slægtsfesten 21. august 2010  
 
Det er ikke så ofte at man kan se ud over så mange mennesker og sige 
”kære familie”, men det er tilfældet her i aften, hvor vi er 112 fra slægten og 
yderligere 25-30 i eftermiddags, - så hjertelig velkommen kære familie til den 
9. slægtsfest siden 1974. 
 
Hvis jeg ikke husker helt forkert, var den første slægtsfest inspireret af de 
vejfester rundt om i Danmark, som Billed Bladet afholdt i starten af 70’erne 
med bl.a. kåring af Miss Vejfest. Det er glædeligt at vi her i 2010 stadig holder 
disse slægtsfester og dermed bevarer vores familiebånd, selvom vi er spredt 
ud over det ganske land og såmænd også en række fremmede lande.  
 
Det har været en fornøjelse sammen med Mette og Henning at forberede 
denne fest. Igennem sådan en periode får man virkelig familien tæt på, både i 
form af telefonsamtaler, e-mails, utallige besøg på vores hjemmeside og 
bladren rundt i materialet fra tidligere fester. Og så har det jo ikke været nemt 
at skulle leve op til det kæmpearbejde, som det tidligere festudvalg 
præsterede, og i den forbindelse vil jeg gerne sige tak til Karl Ove for hans 
altid hurtige og fyldestgørende svar, når vi havde nogle spørgsmål. 
 
Når man har holdt 9 fester, er der også en række ting, der bliver en tradition, 
så at lave en sådan fest er en balance mellem at holde fast i traditionerne og 
samtidig skabe noget nyt. Vores menu er faktisk den samme som i 1974 og 
den er lavet af Ole Hansen alias Skovkokken og hans gæve medarbejdere, 
som også lavede maden ved sidste fest, - hvor til gengæld vores musiker 
Bendt Nielsen møder Jepsen-slægten for første gang.  
 
Vi havde ved de tidligere fester også mulighed for at danse senere på 
aftenen, hvilket vi ikke har gjort de seneste gange, - måske på grund af 
pladsmangel. Men vi har besluttet at det skal vi have genindført, så senere på 
aftenen vil vi have os en sving-om, hvilket til gengæld også gør programmet 
lidt strammere. 
 
Vi har også tradition for at nogle af vores musikalske familiemedlemmer vil 
underholde med et par numre, - og det vil også ske denne gang, så jeg vil 
allerede nu sige tak til de friske slægtninge, der vil bidrage med et indslag.  
Og mellem indslagene skal alle vi andre også få mulighed for at røre 
stemmebåndene, for vi har delt et lille hæfte ud til jer alle, hvor vi har samlet 
en række sange. 
 



På sådan en dag vil der uvægerligt blive taget en masse fotos, og dem må I 
meget gerne dele med os alle ved at sende dem elektronisk til vores 
hjemmeside, hvor Karl Ove nok vil sørge for at få dem lagt ud på siden. Men 
derudover har vi også udnævnt Poul Jepsen til slægtens officielle fotograf, så 
han lægger et ekstra stort arbejde i at få taget nogle gode fotos, og vi vil 
hermed sige tak til Poul for denne store indsats. 
 
Vi vil også sige tak til Martin og Peter på Eskegård for at de endnu en gang vil 
lade os komme ind på gården og gå tur i deres smukke have, - jeg håber ikke 
vi har lavet alt for meget uorden… 
 
Vi er nu en stor og livskraftig slægt på 332 efterkommere fra Mads og 
Larsine, og selvfølgelig sker der både glædelige og triste begivenheder i så 
stor familie. Desværre er der 4 slægtninge, der er gået bort siden sidst, 
nemlig: 
 

• Ove Bak Kristensen 
• Ingrid Jepsen 
• Marie Kristensen 
• Britta Finke 

 
Lad os mindes de døde med et øjebliks stilhed. Æret være deres minde. 
 
De bedste ønsker går også til Ida, der har haft et grimt styrt på sin cykel og er 
indlagt i Aarhus og til Marianne i Frankfurt, der lige har mistet sin søster 
Britta. Og de varmeste hilsner til de af vore familiemedlemmer, der er 
forhindret i at komme på grund af sygdom.  
 
Men de glædelige begivenheder er heldigvis i overtal. Vi har den store glæde 
at der siden sidste slægtsfest er kommet 16 nye medlemmer af slægten 
fordelt på 13 tipoldebørn og 3 tip tip oldebørn.  
 
Og i den anden ende af aldersskalaen har Gunnar og Metha haft 
krondiamantbryllup, Astrid og Sigurd har haft diamantbryllup, Doris og Anton 
Erik, Ruth og Kjeld, Tove og Richard har haft guldbryllup og i næste uge 
slutter Else Margrethe og Derek sig til guldbrudeparrene.  
 
Til forskel fra de første mange slægtsfester har vi nu fået et fantastisk værktøj 
til at binde familien sammen, nemlig vores hjemmeside, som blev oprettet af 
festudvalget fra sidste slægtsfest. Det er glædeligt at se at den stadig 
fungerer i bedste velgående og at så mange benytter den til at sende hilsner 



og fortælle om stort og småt i familien. Jeg vil hermed sige tak til Karl Ove og 
Leif for det store arbejde, der bliver lagt i denne hjemmeside. Men selvom der 
bliver ydet et stort og gratis arbejde, koster det stadig noget at drive sådan en 
hjemmeside, og for at Karl Ove og Leif ikke skal stå både med alt arbejdet og 
regningerne fra TDC, vil vi om lidt lade en skål gå rundt med en opfordring til 
at yde et bidrag til fortsættelsen af vores hjemmeside.  
 
Selvom der har været en del afbud på grund af blandt andet sygdom og 
ulykke, er vi 112 slægtninge her til aften og det er helt klart vores 
fornemmelse at der stadig er opbakning til at fortsætte vores slægtsfester, så 
vi har nu udpeget Leif som formand med ret til selv at sammensætte sit hold, 
og siger samtidig tak til Leif for hans velvillige indstilling. 
 
Og så vil jeg ellers ønske jer alle en rigtig god aften og nyde hinandens gode 
selskab.  
 
 
 


