
Julen 1994.

Kære Familien Mors og Inger,
tak for brev på poetiske vinger!
Som I råber i skov, skal I også ha' svar,
så med rim har vi nu gjort computeren klar!
Et Julebrev klarer den hurtig og let,
hvis ellers jeg kan betjene den ret.

Vi har det  her i "Klatby" så godt,
og glæder os over stort som småt-
vor hverdag forløber i vanlig stil
med småbørns skrål der skifter med smil
med bleskift og rumpevask fruen må ile
mens manden i huset har god tid til hvile!

Vort landbrug, det kører fuldstændig som smurt,
fordi vi kun gør det, vi altid har gjort:
Når konen får løn i hver måned præcis
forsvinder det nemlig på vanlig vis,
ned i et kæmpestort bundløst hul,
og så ender det hele med et pænt rundt nul!

Jo vi har skam også rejst lidt omkring
til varme og sol og set mange ting.
Vulkaner og tinder med is og sne,
ved siden af sydens frugt ku' vi se.
Til vinter går turen til Norge med ski,
-en langrendstur på fjeld kan vi li!

I julen kommer jo "børnene" hjem,
og nu vil jeg gerne fortælle om dem!
Se, Hanne hun bor jo i Århus endnu
og tegner og retter det til, de skal bru'
i et firma der fremstiller tøj til damer
der helst vil se ud som dem på reklamer.



Men Mette er bosat her lige omkring
i et nybygget hus med dejlige ting.
Og to børnebørn har de glædet os med! (Helene 2 og
Elisabeth 1/2 år)
-Tænk, at komme sådan afsted!!
Til januar begynder hun atter på job,
på Lemvig sygehus møder hun gerne op.

Martin, han har det som fisken i vand,
i Ålborg han lever så godt som han kan.
Han spiller og læser og synger i kor,
om to år og lidt til måske er han stor
nok til at komme ud for at prøve
alt det, han så længe i skolen sku' øve!

Vor' gamle forældre, de klarer sig godt.
Vi nogle aktive pensionister har fåt'.
Når folk der er firs har travlt med en masse,
og Gudruns mor på halvfems hun kan passe
sit hus med lidt hjælp, er vi glade,
det letter os meget, det må vi lade!

Vi glæder os meget til jul, det er klart-
vi skal samles her mange og ha' det så rart.
Til at synge om træet vi tolv vidstnok blir',
både gamle og børn til hinanden vi sir':
Glædelig jul, det ønsker vi jer,
gid året der kommer, velsignelse bær'!

Hermed  de kærligste hilsener
til jer alle fra  Gudrun og Chr.
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Kære Hanne, vi har taget mange tørn,
men nu, hvor julen står for dørn,
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og en sådan ka' computeren hurtig lave.
-du mener måske, det er upersonligt og flovt,
men jeg synes faktisk, det er mere sjovt!
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Kære Annelise og Kaj, vi ønsker for jer,
at julen må ret så velsignet vær'!
Vi syns' I en lille julehilsen skal have,
- en sådan ka' computeren hurtig lave.
-I mener måske, det er upersonligt og flovt,
men jeg synes faktisk, det er mere sjovt!

Vi har det  her i "Klatby" så godt,
og glæder os over stort som småt-
vor hverdag forløber i vanlig stil
med småbørns skrål der skifter med smil
med bleskift og rumpevask fruen må ile
mens manden i huset har god tid til hvile!
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