
Til bryllupsfester vi ofte tar´,
i år, jeg tror til tre vi var!
 De unge vil vi gratulere!
De to vore første dagplejebørn,
i mange år har vi taget vor  tørn
med dem og med mange flere.

Vi andre når også til alder og skel
jeg håber, til jul , vil det gå mig så vel,
jeg får efterløn som helt er min egen!
samtidig håber jeg også på,
at min kone, der er rørig og rask, kan gå,
og tjene til dagen og vejen!

Det var så vor beretning for året der randt,
det mest i tiden var glæder vi fandt.
 Det samme ønsker vi alle, for resten.
Til slut vil vi sige til slægt og til venner:
Et Glædeligt jul til jer alle vi sender.
      Kærlig hilsen fra Gudrun og Christen

Til næste år vi håber på,
at vi atter til gode fester kan gå-
så fejrer vi nemlig de gamle.
halvfems kan Oldefar Martin nå,
til krondiamant satser i maj de på,
de hele familien kan samle.

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

Julen  2002
Nu er dagene korte igen
og jeg har sat mig i stolen hen
for at skrive en juledevise.
et år igen er gået så godt,
det der er hændt os af stort og småt
Vil jeg prøve i vers at prise!

Se året det started´ med fynd og med klem,
vore børn ville her til Thy komme hjem
før vinteren den var omme.
Tina har før vist, hvor hurtig hun var,
så også denne gang var hun klar
Da hun mærked´ at knægten sku komme.

Og dermed blev Niels taget godt imod
så her i Jylland hans vugge først stod
se, det var slet ikke så ilde!
Familien drog snart til Fyn igen
med tre drenge i hus og eget hjem
-der er gang i den -ih du milde!!

Niels Kandborg Gade



Vor svoger gik alt for tidligt bort
for Grethe og familien er det så hårdt.
gid I får styrke at bære.
Vi Børges minde vil ære.

Hvis vandet er varmt og luften er klar
en tur i Bedstemors skiv vi tar
med hele redeligheden.
Måske i havnen en is vi får
imens de gamle får kaffetår
og kigger på broen fra neden.

Har vi været ved standen den hele da´,
 er det så rart at ku´ slappe a´,
en historie klub vi laver!
Imens ka´ Bedstemor så lave mad,
der kan gøre hele forsamlingen glad
og fylde i vore maver.

Med gode venner tar vi osse afsted
-her er deres smukke datter med,

-hun pynter på vores besætning.
Provianten af gode sager består
-den er væk før ind til bredden vi når

-Det var vor farvandsberetning.

Til børnefødselsdage vi ofte tar
´-mest i "Kallebo", det er jo klar.
men Århus er  ikke så ringe!
En madkurv blir´ fyldt med lækre sager,
 til legepladsen så afsted vi drager
         for der kan vi gynge og svinge.

En hel flok cyklister ser vi her
- i "Kallebo"   ses vi i al slags vejr-
om vinter såvel som sommer.
På denne tur var deres far også med
-han har ellers svært ved at få cyklen afsted-
men det er da rart, når han endelig kommer.

Jens Jørgen Gade Kaaberbøl
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