
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det her kan jeg  

jo bruge hvert år 

 

 

 

Julen 2016  

December. Trist og grå? 

Nej, hygge i "Kakkelovnskrogen"! 

Med adventsforventning for gamle og små 

og læsning i julebogen. 

 

Den kære "Moster Birte" hun har bagt 

en hel masse julekager 

og hun har til Ingrids bedstefar sagt 

at: før du på dem smager, 

        

 

1  

I denne måned skal "OldeTut" mindes, 

i Århus det foregår 

og alt hvad af Børn, børnebørn og oldebørn findes, 

møder op for at fejre de 100 år. 

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 

skal du finde en, der kan pynte dem flot 

     med en hel masse gode sager! 

 Så smager de nemlig dobbelt så godt 

      som dem, som bageren bager! 

 

    Glædelig jul til jer alle 

                  Christen 

 

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

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! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  2  

Den første maj var den store dag, 

hvor Niels, han blev konfirmeret. 

Han sagde ja tak til den gode sag 

som generationer har overleveret. 

 

Familien var samlet til dejlig fest 

i "æ tørv´hus" på Skelhøjgaard.  

Der var dækket, med plads til hver en gæst, 

det tror jeg, I alle forstår. 

Ved Kielerkanalen fandt vi en kro, 

et rigtig hyggeligt sted 

Hvor maden den var rigtig go´ 

og der var ro og fred 

 

Jeg fik lov, å´ kom´ med på en tur så god 

til det gamle danske land 

På Dannevirkes banker vi stod 

og gik tur ved Sliens vand 

  Til Troldsting på årlige bær-tur 

  med Roelsgaard familie var go´ 

-med Roelsgaard-mad som altid dur 

   en dag som si´r spar-to 


