
slægtstræf

Det lykkedes at få slægtstræffet 2020 gennemført, men det var ikke uden problemer.
Meningen var, at det skulle være afholt den 6. juni, 
men som så mange andre var bestyrelsen nødt til at 
aflyse, da man ikke rigtigt vidste om man på grund af 
coronaen kunne eller måtte samle så mange menne-
sker.

Mødet blev gennemført på Nr. Vissing kro. Vi valgte 
at mødes på kroen da det var meningen, at stedet 
skulle forlades kl 16, kroen havde et stort selskab om 
eftermiddagen, som viste sig så at blive reduceret, da 
man ikke måtte samle mere end 50 personer, så der 
var god plads.

Vi fik et lokale på 1. sal med 
udgang til terassen hvor vi 
kunne hygge og snakke sam-
men. Birgitte havde traditio-
nen tro medbragt sin harmo-
nika og havde fortrykt nogle 
sange, så vi ikke behøvede at 
spritte sangbøgerne af.

Vi kunne stå så der blev sun-
get ud over rækværket, så der 
ikke blev åndet på hinanden.

Vi fik en dejlig middag, og snakken gik livligt, og alle hyggede sig. John, vores foto-
graf tog nogle billeder i løbet af dagen, samt slægtsbilledet.

Efter middagen kunne man lige strække 
benene og få lidt frisk luft, inden der var 
kaffe og generalforsamling.

Bestyrel-
sen takker 
deltagerne 
for en rigtig 
dejlig dag, 
og håber 
tingene er 
lidt nemmere om 2 år, når vi forhåbentlig 
mødes igen.

På gensyn den 11 juni 2022.
Bestyrelsen
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Adslevslægten 2020
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Krogh, Michael Skou, Helle Ferslev Pedersen, Ingerlise Nørgaard Jensen, Seiglin 
Hugger, Birgitte Kure, Leif Randeris, Margrethe Nørgaard, Johanne Gregersen, Bo 
Sigismund, Aase Stenholt Olesen, Lise Plesner, Grete Timmann, John Asbjørn Skajem, 
Alex Andersen 
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