
Ja, selv om vi begge ”på sognet”, nu ”nasser ”
så har vi travlt med vor næste sag.
Fru Gudrun  hun sagde i oktober:  ”det passer
mig godt, hvis min efterløn starter i dag”!
Vor gamle lade og stald vil vi knuse,
til skærver bliver unødige huse,
og så vil vi bygge en glasgavl mod øst,
med udsigt over til Sallings kyst!

Vor kære mor hun døde i fred,
efter langt og virksomt levned.

Tutte – Dagmar Sofie Gade,
f. Riis

 Overgaard i Uglev
16 dec 1916

 Skelhøjgaard i Odby
16 okt. 2005

Vor jul vil vi fejre i Århus i år,
-vi håber at føret bliver godt!
En rigtig god jul vi sikkert får,
- det tegner da rigtig flot.
Hermed et glædeligt jul vi sender
til alle vore gode venner,
vi håber desuden I alle får
et rigtigt velsignet godt nytår!

http://home3.inet.tele.dk/chrgade/julehilsen.htm

Nu nærmer sig tiden hvor jeg må i sving ,
med at skrive en jule-devise.
Min kone har travlt med juleting,
hendes flid er værd at prise.
det dufter af jul fra kælder til kvist
og så kan da kun et skarn være trist.
Vi  lysene tænder inde og ude,
og hygger os sammen bag ved vor rude.

Vort år det er nærmest fløjet af sted,
med gode aktive dage,
med dagplejebørn – og børnebørn med,
er der ingen grund til klage.
I juni var vi i sommerhus
og I kan lige tro, der var sus
når 12 børn og så 2 gamle skrog
en hel uge sammen i felten drog.

JULEN 2005

Januarstorm ved Kallebo



Se, Karl og mig er et godt makkerpar,
når sammen vi  knokler for bonden,
Når Kræn Iversen kalder, så er vi klar
al træthed er som forsvunden.
Vi harver og sår og høster hans korn,
0g Niels, det bette vedhæng, sir´ hver mor´n,
”Jeg osse vil køre i marken i dag.,-
Og ingen skal være i tvivl om den sag!”

Men Ebbe, han holder med oldefar,
de snakker om mange sager.
Og Ebbe´s mening er altid kar,
-han si´r  når det ikke behager.
I øvrigt så klarer han ærterne selv,
-de andre kan  bare gør´  som de vil.
På billedet her er de alle 3 med,
som I ser, så kommer de godt afsted!!

           Elisabeth, hun er en værre nørd,
              og læser en hel masse bøger.
  Er  computerprogrammet ganske skørt,
det kun interessen øger.
Johannes, han er stærk som en bjørn
og tar´ med nedbrydning gerne en tørn.
Kontrasten er når han tar´ fiolen,
og spiller  et stykke henne på skolen.

De to kusiner som her I ser,
de har interesse at dele
De begge 2 designer og syr
og de kan begge det hele!
Dagmar Sofie, har det nok fra sin mor,
Helene fra Moster Hanne, jeg tror !!
Jens Jørgen,  er frisk  og fræk og kan drille
men det er slet ikke fordi han ville!!

-det handler selvfølgelig mest om vore børnebørn!!!!
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