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Kære venner 

Vi sidder så ved ovnens skær 
og ka´ slet ikke vente 
på at fortælle alle jer, 
hvad der i året hændte. 
Jo, det har vær´t et dejligt år 
og vi har gode minder. 
Vi sidder her i gode kår 
mens tiden hurtigt rinder 

Vinteren er over os, 
og vi vil ikke skjule, 
at lige nu, da har vi lyst  
til ret at hygge-jule. 
Men det med julebageri, 
det passer ikke fatter,  
så moster Birte hænger i 
Og hjælper så det batter! 

Vi fejred med maner i marts 
den gamle Martin-olde 
Han sir, han har det rigtig godt 
og prøver på at holde 
lidt skik på gården, hvor han bor 
blandt oldebørn der larmer 
og hjælper ham med stort og småt, 
samt sender smil der varmer. 
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Her årets konfirmand vi ser 
og der den stolte far! 
Johannes vokser mer og mer 
så flot som superstar! 
Beundret af en fætterflok 
fordi han er så rar 
og så fordi han ordner alt 
så det står fint og klar! 

Vor Hovedstad vi ville se, 
men spare vore ben,  
i cykeltaxa for vi rundt 
som over stok og sten! 
De gode venner, vi var med, 
de skaffede logi! 
Jo, vi kom rigtig godt afsted, 
til turen var forbi. 

Til midnatssolens land vi drog 
i lyse nætters tid. 
Vi lod det ta´ den tid, det tog, 
at køre hid og did! 
På bjerge og i dale, 
med færger og på broer 
med campingvogn som hale, 
succesen den var stor! 
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Vi har en tradition så go´ 
med vore børnebørn. 
Vi bor en tid i ”Kallebo”, 
Når ferien står for dør´n. 
Så hygger vi og pjatter lidt 
og laver mad på bål 
-vi hopper ned i fjorden tit 
og skyder bold i mål 

Så drog vi ud på vikingfærd 
og hærged´ det vi ku´.  
Caroline´s bryllup der 
med Simon fejres sku´. 
De holder jul i Afrika, 
hvor nøden den er stor. 
Vi håber, at de hjælpe ka´, 
som læger på den bare jord. 

3 



En hule, ja det skal der til 
og helst en ny hvert år. 
Det gælder  om, at være snild 
og bygge så det står! 
Når fætrene, de går i gang, 
så hygger de sig ret! 
Ja, leg og læring går i svang 
og så går tiden let! 

Så drog vi på week-end tur  
den hele gade-flok. 
En gammel gård er noe´d der dur 
når der er pladser nok. 
Vort samvær mange glæder gav 
med  hyggesnak ved pejsen, 
til Vejler og til Vesterhav 
og landingsplads gik rejsen. 

Vi lever i ”fryd og gammen”, 
på trods af ”Parkinson plus”, 
så klarer vi hverdagen sammen, 
her i vort gamle hus! 
For Gudrun, hun har et dejligt humør 
-ta´r skeen i venstre hånd. 
Som hushjælp jeg lær´ hvad jeg ikke ku´ før, 
-rører i gryden og knytter et bånd. 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og alt godt i fremtiden! 
Kærlig hilsen, fra Gudrun og Christen 
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http://g.c.gade.homepage.dk/ 


