
Johannes gerne går i sving,
med hammer søm og skruer.
Så laver han en masse ting
som alle gerne bruger.

En køn forsamling her I ser
så godt om bordet bænket.
Når bedstemor hun invite´r
det ikke er indskrænket.

De gamle fastres sofa her,
den passer li´ til stuen.
Den fik sig nogle nye klæ´r
og det har glædet fruen.

Vi skal fejre jul i år
hvor jeg juled´ første gang.
Vi sikkert en dejlig aften får
med glædelig julesang.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul,
og et rigtigt velsignet nytår.
Kærlig hilsen fra
Gudrun og Christen

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

Julen 2006
Lidt om årets gang i Klatby

Vi juler atter i vort hjem,
to barnlig´ pensionister.
Vi hiver gran og nisser frem
mens brændeovnen gnistrer.

Et år er gået siden sidst
vi skrev til slægt og venner.
At det er gået godt er vist
kun gode ting her hænder.

Det hus vi bor i fylder rund,
et hundred år er gået.
Og vi har bygget stue der,
hvor stalden før har stået

Vi sidder i en dejlig stol
og kigger ud mod fjorden
og nyder vi har morgensol,
mens naboen dyrker jorden.

Anno 1906



Dog, Karl og mig får stadig lov
på marken lidt at køre,
og I kan tro at det er sjov
når man får lov at føre.

Niels bli´r fræk´re år for år
men bli´r han mon den sidste?
Er fi´r for mange i en gård?
Hvis bare vi det vidste!!

Jens Jørgen han er instruktør,
til gameboy er han vaks
vi gamle syn´s det er lidt skør,
men overgi´r os straks.

Computerspil og skolegang
kan Ebbe klare fin.
Men hør nu lige her engang:
Han fik en violin!

Nu trende børnebørn vi har
der filer på fioler.
Men vi har ørepropper klar
skønt de er vores idoler.

Ham oldefar har aldrig ro,
han har en masse pligter.
Og I skal bare ikke tro
Han røgtetiden svigter.

Dagmar Sofie er nu fyldt ni,
det fejred´ vi ved fjorden.
Hun er flot og hun har pli
og begge ben på jorden.

Elisabeth som superstar
på senen står og synger
mens bedstemor og bedstefar
med på musikken gynger.

Og så spiller hun klaver,
det har hun vist fra fa´ren.
Med nål og tråd hun ka´ lever´
hvis nogle mangler varen.

Her årets konfirmand vi ser.
Hun hører til de kvikke.
Helene fejres med maner
og køn´re findes ikke
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