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Vindberg familiens slægtstræf på Mols!

I mange år mødtes Vindberg familien en gang om året omkring den 20. august i 
nærheden af Ebeltoft. De seneste års træf foregik i og omkring Karen og Aages 
sommerhus på Midsommervej. Billedet herover er fra august 1989.

I begyndelsen var det børnene der mødtes for at fejre deres mor Marie Vindbergs 
fødselsdag, men det udviklede sig til at blive egentlige slægtstræf hvor de af familien 
der kunne, mødte op med madkurv og nød hinandens selskab og kurvens indhold.

Disse slægtstræf ebbede ud efterhånden som første generations efterkommerne af 
Marie og Knud Vindberg døde, det sidste Kirsten og jeg deltog i var august 2000.

Måske er tiden nu til at vi prøver at genoptage et sådant træf?

Vi anden generations efterkommere af Marie og Knud Vindberg har nu nået den 
alder hvor børnene ikke længere lægger beslag på al vores tid og børnebørnene 
behøver nok heller ikke vores konstante tilstedeværelse, så måske er tiden nu til at 
til hanke op i familien, børn, børnebørn, oldebørn og mødes til et slægtstræf igen.

Det behøver jo ikke at være så struktureret når vi medbringer egen mad og drikke 
og evt. campingbord og stole. Vi finder så et passende sted med udsigt og godt vejr 
og slår os ned. Hvis Mads Kristian, Klaus og Ulla endnu ikke har solgt forældrenes 
sommerhus kunne det måske blive der.

Inspiration

Det seneste år har jeg brugt noget tid på at lægge slægtsdata på internettet, I kan se 
hjemmesidens adresse herunder. Den har en afdeling “Historier” med interessante 
anekdoter om vores slægt. En af historierne hedder “Mols slægtstræf”, og der 
beskrives slægtstræffene med billeder fra flere af dem inkl. træffet i 1978.

Jeg foreslår at vi mødes et sted i omegnen af Ebeltoft
lørdag den 17. august 2013 imellem kl. 11.00 og kl. 18.00

Guldbryllup i Karup den 27. juli 1959

Sådan så slægtens 37 medlemmer ud i juli 1959

Vi der lever endnu ser i dag nok noget anderledes ud, men der er siden kommet 
mange unge til at kompensere, og tak for det.

Slægtstræf lørdag den 17. august 2013 kl. 11.00 - 18.00

Kirsten og jeg vil være i Ebeltoft og omegn på denne lørdag og håber at der er 
flere af slægten der vil møde op. Da vi hver især selv medbringer mad- / kaffekurv 
er det ikke nødvendigt med tilmelding, men det ville da være rart at vide ca. hvem 
der regner med at møde op, så her er vores kontakt information:

Kirsten & Knud Højrup
Godthåbsvej 14, Astrup
9800 Hjørring

E-mail:  hoejrup@mac.com
Knuds mobil:     5094 3982
Kirstens mobil:  2851 2485

Læs om slægtens historie på:       www.khoejrup.dk


