
70 årsfesten den blev go´
i et telt ved ”Kallebo”
-der var plads til alle!
Små og gamle hygged´ sig
nogn´ med sludder, nogn´ med leg
som det nu ku´ falde.

August 2011

September2011

Som I ser, vi har det godt,
vi hjælpes ad i stort og småt,
så går det hele nem´re.
Med ”Parkinson” som kavaler
vil vi klare alting her!
Det skal os ej belemre!

Bedsteforældredag
i ”Evigglad”

                                                               Vi holder jul i Århus i år og 3. juledag har
vore børn lovet, at holde sammenskudsgilde herhjemme!
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og alt godt i det år der kommer!

Kærlig hilsen fra Gudrun og Christen

Julen 2011

Nu er det blevet adventstid,
og jeg vil prøve på med flid
at skrive julebrevet.
Så vore venner fjern og nær,
kan læse om alt det vi her
 i året har bedrevet.

Kære venner

Januar 2011

April 2011

Jens Jørgens fødselsdag var god,
- der var kag´ i overflod
vi bordets glæder nyder.
At være sammen det er rart
for børn og voksne, det er klart,
at det os gamle fryder!

Marts2011

Oktober 2011 Abemanden ku´ sit kram

OldeMartin juleaften 2010



Den smukke konfirmand hun står
og vrider hænder, men hun får
det skudsmål af sin Bedste:
Hun er en rigtig spejderpig´,
og vi vil til alle sig´
hun overgår de fleste.

Igen i år vi drog af sted,
Vi havde campingvognen med:
Norge er noget særlig!
Setesdal er bare skøn
Vandet blåt og skoven grøn
Hallingdal er herlig!

Maj 2011

Roelsgaard-klanen er på tur
Mad på bordet, jo det dur!
Ingen smalle steder!
Bulbjerg-Trolsting var vort mål
I ka´ se, vi siger skål,
nyder bordets glæder.

Juli 2011

Juni 2011

Børnebørn i Kallebo
det er festlig, ka´ i tro!
Hele flokken kommer!
Bedstemor skal med ombord
hjælpsomheden den er stor
sikken herlig sommer.
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