
Julen 2003

Nu dufter det dejligt af jul igen,
Som tiden dog flyver afsted.
Jeg sætter mig straks i stolen hen
Og tar´ skrivetøjet med.

Her vil jeg så berette om
hvad der siden sidst er hændt.
Der var et par store fester som
vi lige her skal ha´ vendt.

Se i marts, da blev ham oldefar jo hal´fems.
Og han lader som om han er ti.
Hans fødselsdag, den skul´ nu ikke forglem´s,
han ku slet ikke bli´ fri.

Et mylder af oldebørn mødte op
med masker til stort fastelavn.
Vi slog katten af tønden i sluttet trop
og kattekongen fik navn.
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Vi fik en sommer som aldrig før,
med masser af varme og sol.
Vi baded´ i fjorden og soled´ os
tør,

I maj da fejred´de krondiamant,
og festede ret med maner.
Familie og venner til kroen fandt,
Med taler og sange og mer. -
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Generationsskiftet, det er nu sat i værk,
og byggeriet, det er i gang.
Tømreren arbejder godt og er stærk,
og hans arbejdsdag er lang!

Sommerens sejltur med børnebørn
var om til vor strand mod øst.
Der risted´ vi pølser og tog en tørn
med at klatre så det var en lyst.

Christen og Martin og Christen og Martin,
i godt og vel hundrede år.
Alle har haft en hverdag med gang i,
og så god, så man knap det forstår.

En køretur til ”æ vejster hav”
med madkurv og al slags godt
fætter – kusiner i festlig lav´,
-vi baded´ og vejret var flot!
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Fru Tutte vil fejre sin fødselsdag
med housewarming højt til loft!
Den sejs´tent december i festligt lag
med udsigt til ”Skelhøjgaards” toft.

På  Råkjærvej har vi det rigtig godt,
med travlhed fra morgen til silde.
En børneflok kommer og fylder vort slot,
 og det er slet ikke så ilde!

Hermed ønsker vi glædelig jul
til alle, fjern og nær.
Godt nytår desuden,
vi ønsker jer hver især.

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