
De tre Michaelsen´er her
de bor os jo så dejlig nær
-til stor gensidig glæde (?!)
Johannes hjælper Bedstefar
når traktoren skal gøres klar
og grisene skal æde.

Til sidst vi ønsker hver især
vi kender og har meget kær
-Ja alle vore venner
At I må få en glæd´lig jul
og rimelig af mad og sul.
-Vi varme tanker sender.

Elisabeth er flyttet til
”Rabalderen” i bedste stil
og det er ikke ilde!
Helene flot i skole går
-hun går der på det andet år
hun ka´ det- Ih du milde!
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Jeg glæder mig i denne tid,
der breder sig en duft så blid,
så ved jeg julen kommer.
Min kone har så travlt hver dag
med julepynt og julebag
-jeg flygter til mit hummer.

Der sidder jer og brygger på
hvad der i dette skrift skal stå,
så nogen gider læse.
At dette år er gået godt,
jeg straks vil skrive højt og flot
-på regnen vil jeg blæse.

For når det regner ned på dig,
så drypper det nok lidt på mig,
-det sir´ jeg til min kone.
Når mange unge de får børn,
må hun jo ta´ en ekstra tørn,
- så får jeg nok en krone.

Hvad tror I nu jeg brur´ den til?
Jo hun skal ha li´ det hun vil,
det må jeg ikke glemme.
Men alt det julehandleri,
det kan jeg altså ikke li.
-jeg bliver helst herhjemme.
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Familien trives overalt,
og bliver større med gevalt,
Jens Jørgen er den sidste .
En dejlig stor og kraftig fyr,
som gi´r sin far og mor et hyr
-men ikke af de triste!

Så også det hun klarer sel´
- jo hun har travlt, bevar mig vel
- jeg bliver helt forpustet.
Og går så hen og lægger mig
på sofaen, der tænker jeg:
”Hvordan får jeg mig rustet-

op til at ta´ mig sammen til
at gøre det jeg gerne vil?”
(Jeg gerne hjælpe ville!)
Så står der plud´slig fire børn
og så kan jeg jo ta´ min  tørn:
De råber: vi skal spille!!

Kan tænkes mon et bedre liv
end det jeg deler med min viv
-jeg tror det hvertfald ikke!
En bleskift klarer lillemor
imens hun sætter mad på bord
-jeg nøjes med at kigge!

Og helt på Fyn vor søn nu bor
langt ude i en skov så stor,
tilsammen med sin frue.
Vor Karl han nyder at hans mor
går hjemme med en mave stor
-en søster ku han bruge.

En lillebror ku´ og gå an,
så sku han vise ham hvordan
man fodrer hønserikken!
Hans far han prøver meget på
at få en skole til at gå,
hvor Fynbo´r lær´ musikken.

Men hjælpen den er altid nær
for storesøster har ham kær,
og passer gerne på ham.
Dagmar Sofie er så stor
og hjælper tit sin far og mor
-hun gir ham også ”storkram”!

Så spiller vi en julesang
om juletræ og bjældeklang
og om et barn der fødes.
Og læser i en julebog
med billeder af juletog
-og alle øjne glødes!

Nu går hun i børnehave,
der er en masse ting at lave
og hun er vældig dygtig!
Jens Jørgen fik så hendes plads
hos ”plejemoren” -li´ tilpas
-så Hannemor blev lykli´.
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