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Nu er det vidst på tide,
jeg får papiret frem.
Men I skal bare vide,
jeg har det ikke nem!
Ja, denne søde juletid,
ka let bli´ til et ræs,
så jeg vil bruge al min flid
på ikke at få stres!

Mon midlet er at tænke ,
på årets gang til nu?
jo, nu vil jeg mig bænke
og komme det i hu,
familien har bedrevet
i nittennitiseks
og se at få det skrevet,
før jeg blir´ helt perplex.

Da Hanne narred´ mig april,
jeg syntes hun var slem,
men da jeg mødte Peters smil,
så blev det mere nem.
Især da hun kom og sa´, at når
til pinse alt blir grøn,
så ku´ det hænde at hun får
en datter eller søn.

Vi lever her i gode kår,
vi har det ikke skidt.
Også her i dette år,
er vor familie vokset lidt.
Ikke kun i drøjden, nej-
hør hvad der er sket:
Johannes han blev født i maj,
den bedste vi har set.

John og Mette har nu tre
kære børn på stribe.
Helene og Elisabet,
hvem kan det begribe,
tænk de hjælper deres mor,
når maden den skal blandes,
med at passe lillebror,
ham, der er Johannes.

I Norges land vor søn han bor,
mon han blir klog af det?
Musik er interessen stor,
det gør han noget ve´.
Et ekstra konservatori´år
i staden Kristianssand,
mens “Tina-lil” i Ålborg går
og spiller det hun kan.

Skivet !!
En dejlig dag i sommer sa´,
min kone helt bestemt:
Et rigtigt skiv vil jeg nu ha,
og det er ganske nemt!
Så ka du bare ta´ og ro,
eller køve en motor,-
Jeg gjor´ det sidste, ka´ I tro,
jeg tøved ikke spor!

I øvrigt så gik dette år,
så godt som år´ne før,
det meget, som vi ikke når,
det lar vi vær å` rør-.
Et glæd´lig jul vi ønsker her
til alle vore venner.
Og godt nytår til alle jer,
vi hermed gerne sender!


