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Kondition er reel kilde til sundt velvære
1. Til mor-Ida
og far-Folmer her
Guldfest stå
på frydefuld manér.
Vi i sang vil finde
om de to et minde,
vi på mange
glade stunder ser.

6. Klub Succes kom
til i 67,
far og mor af gerning
i sit Es.
Byens mange kendte
tit hos far de endte,
hørte nyt om svømning
og proces.

11. Når kalechen
far har slået ned,
mors Trans Am er
bare super fed.
Det at holde biler
nyder far og smiler,
vask og plejer dem
af kærlighed.

2. Far som bodybuilder
med humør
var i svømmehallen
instruktør.
På Klub Lummer inde
stod en dag en kvinde,
som hos far fandt
ekstra godt gehør.

7. Mor til myndigheder
holdt kontakt,
i forhandlinger
er meget sagt.
Seje kampe - lange
er forløbet mange,
hvori mor sin
energi har lagt.

12. Mor så kækt kan
løse kryds og tværs,
teste sin
computers univers.
Far en film kan more
på sin skærm den store,
nyder spænding, sjov
og gode vers.

3. Mor til svømning blev
en hyppig gæst,
inden længe kaldte
bryllupsfest.
Dog med sved på panden
da stod ægtemanden,
det til gildet kneb
med penge næst.

8. Stadig mor og far
har aktivt liv,
Stederne er
deres ”tidsfordriv”.
På intense møder
sig ideer føder,
deres indsats
er endnu massiv.

13. Far og mor er
optimister to,
godt humør og
smil i fred og ro.
Og af hjerters iver
hjælp de gerne giver,
hvis vi har behov
i vores bo.

4. Mor til kirke ankom
glad og huld,
kusken var dog
bare hønefuld.
Mor ham ruten sagde
ankom til sin mage,
frem til præst og
gæsters hele kuld.

9. Far med humor
og sit lyse sind,
ret i venner går
med træsko ind.
Mens at mor hun tæller,
når det regnskab gælder,
hun problemer
knuser som en vind.

14. Lad os hylde mor
og far til slut,
Længe Leve
Skål så resolut.
Gid de fortsat finder
sol i livet skinner,
Højt Hurra skal
lyde som salut.

10. Far og mor har
fælles logisk sans,
træder samme takt
i livets dans.
Alt er muligt - se det
hvis man bare vil det,
og iøvrigt nok
har relevans.

Kærligst
Jens og Allan
med koner og børn

5. Det blev alle tiders
bryllupskvæld,
inden morgenstund
dog budt farvel.
Far og mor den tide
kunne ikke vide,
morgenmad i pris
var med såvel.

