
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julen 2015  

Nu nærmer vi os jul igen, 

jeg må til skrivepulten  hen 

for at skrive en jule-devise! 

Julepynten er fundet frem, 

nisserne kom fra deres gem 

og vi må julemad spise! 

 

 Jeg vil berette om årets gang 

i år blir´ det kun til en lille sang, 

jeg savner jo min muse. 

Dog vil jeg sige, jeg har det godt, 

for jeg har så travlt med stort og småt 

jeg rundt til en masse kan suse. 

1  

Roelsgaard-træf igen i år  

som før,  på TroldsTing det foregår! 

For der plukker pigerne bær! 

Imens tar´ vi mænner en middagslur 

og fordøjer den mad, der altid dur´,  

når Roelsgaardpiger server´! 

Til alle mine kære venner 

jeg hermed de  kærligste hilsener sender 

med ønsket om glædelig jul i hvert hjem. 

Vi ved jo ikke hvad næste år  bringer, 

men håber da på, at "beskyttende vinger" 

må gi´ tryghed til alle i tiden frem.  

4 

På Thyholm har vi gang i en masse sager 

der sådanne gamle som mig behager, 

vi roder i gamle arkiver. 

Og seniorklubben for gamle bønder 

har møder og ture i nord og i sønder 

vi vist aldrig ledige bliver! 

Jeg takker for omsorg i året der svandt. 

Jeg takker for alle de glæder jeg fandt. 

Og mindes tiden tilbage. 

Jeg har det så godt i mit gamle hjem 

og ser med fortrøstning på tiden frem. 

Har slet ingen grund til klage! 

        (men uhh, hvor jeg savner min kone!) 

Fra Julen 2006  

 

Glædelig jul til jer alle 

Christen 

 

http://kallebogade.dk/Jul/Julebreve.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  
2  Man må da vel prale af børnebørn? 

Helene hun tar´ i København  sin tørn 

-hun læser på teologien! 

Elisabeth bor i Århus, for der 

vil hun nu gerne gå og studer´ 

ret grundig på geologien!  

Johannes selvfølgelig tømrer ska´ bli´ 

og derfor hænger han rigtig i 

- får også studenter huen! 

Vor Dagmar Sofie bliver handelsstudent, 

når skoletiden der er endt, 

  så hun gir´ den hele skruen! 

Se Karl vil være en bondemand 

og han er rigtig stolt af sin stand 

- som jæger får han en træffer. 

Ebbe, han spiller på sin fiol 

for mange er han et stort idol 

og så er han sej FDFer! 

 

 
Jens Jørgen, han fægter med kåre så stærk, 

det hænder, han laver et mesterværk 

når fægterne de konkurrerer. 

Niels, han er en rigtig charmør 

når han stiller op, er der lange køer 

            af piger der insisterer! 

 
Ingrid er sidst i rækken her, 

den dejlige strik har jeg og så kær, 

hun pynter rigtig på holdet! 

Og alle, der læser min lille devise 

forstår jo nok, at jeg gerne vil prise 

mit afkoms herlige afkom! 

Til bryllupsfest for Sunita og Nick 

i juli dernæst turen gik - 

det var dog nærved at glippe! 

Vor campingvogn tog på ryggen en tur, 

og endte sit liv som skrammelskur! 

så jeg fik en plads i en flyver! 

I juni var jeg med som gæst 

ved Marianne og Niels Peters sølvbryllupsfest, 

det var et dejligt gilde! 

Med Roelsgaard-svigerne drog vi mod øst 

til et herligt sted på Sjællands kyst 

og festede, -ih du milde! 

Endnu en gang var jeg med som gæst. 

Mette og John holdt en sølvbryllupsfest 

med en masse dejlige gæster. 

også dengang kom jeg heldig af sted, 

og fik moster Birte med 

herligt når vi fester! 

Salisbury, England, 4. juli 2015 


