
Vi glæder os i denne tid
og selv om regnen er lidt strid,
så ved vi julen kommer!
For nisser titter hist og pist,
og pynter bag en fyrrekvist
men hvad mon krukken rummer?
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Hvad har dette år så bragt?
det vil vi prøve at få sagt,
på viseversefødder!
Vi lever, og vi har det godt
vi glædes over stort og småt
og nyder ovnens gløder.

"Den gamle"s  stue blev så tom
men vi beholder minder som
vil være os så kære.
Et godt og virksomt liv på jord
er slut, men det har sat sig spor
vi ikke vil undvære.

Julen 2012
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Her har vi årets konfirmand
Karl er en flot fyr, ikke sandt?
Og landbrug kan han lide!
Med venner kør´ han rundt og crosser
-Og med trommerne han slåsser -
-Fiolen den er sat til side.

Hulebyggerklanen er i sving,
der er gang i mange ting,
her koges marmelade!
Ingrids fødselsdag blev også fejret
her foran Pipi-huset lejret
og vi var alle glade
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Helene hun er vor student,
i Afrika er hun nu kendt
og finder nye venner.
Til julen kommer hun vel hjem
og fortæller lidt om dem,
til alle os hun kender.

Børnebørn i Kallebo
det er herligt, ka´ I tro
vi  ´Lisbeth bare savned!
På "Innovation-camp" hun drog,
hun fjorten dag´ til BO tog,
i Struer var hun havned.

Så blev det Gudruns fødselsdag ,
det fejred vi i festligt lag,
ved "Trolds Ting" var vi samlet.
Om et kæmpe kaffebord
sang vi alle højt i kor
unge såsom gamle!
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Julen 2011

Ja, nu har vi altså jul igen,
det lar´ sig ikke skjule.
og vi er rigtig med på den,
ja vi vil også jule!
For selv om Gudrun kun ka´ få
sin  mad ind af en slange,
og ikke snakke, ikke gå,
så har vi glæder mange!

Vi ønsker jer alle sammen
en rigtig glædelig jul
og et godt nyt år i

2013

Kærlig hilsen,

Gudrun og Christen

Jeg har stadig lidt at gør,
jeg er nemlig regnskabsfø´r
for Søndbjerg-Odby kirker.
FDF og "Odby sø"
klares også pø om pø,
selvom ho´det knirker11. december1962 overtog

vi skødet for dette lille sted.
50 dejlige år med et jævnt og
muntert og virksomt liv.


