
 

1. 
For mor og far vi fester 

på denne vinterdag, 
har samlet glade gæster 
fra slægt og vennelag. 

De to som mødtes ung af sind 
på bare 19 år, 

dem kærligheden gjorde blind 
og gift til fælles kår. 

 
2. 

To sønner og en datter 
blev kærlighedens pant, 

de hverv som mor og fatter 
fik klaret elegant. 

I fremtid de af børnebørn 
på stort et antal tror, 

ja de skal vælter ind ad dør’n 
hos bedstefar og -mor. 

 
3. 

Ved Smedegaard på jobbet 
går mor så godt i spænd, 
hun aldrig bliver stoppet 

i jagt på nullermænd. 
Mens far på tråden dygtigt slår 

som leder i Yousee, 
hvor op i hvert projekt han går 

med progressiv idé. 
 

4. 
Som handyman derhjemme 

har far sit største held, 
som børn vi kan fornemme, 

han elsker gør-det-selv. 
Men hvem mon bukserne har på 

i huset hvor de bor ? 
Det bør som gæst enhver forstå, 

at der bestemt er mor ! 

5. 
På hundelufteture 

der trives far og mor, 
af sport de som forbruger 

er trangen ikke stor. 
Med Koks og Fix de lunter blot, 

det roligt går afsted, 
for lidt motion trods alt er godt 

og til at leve med. 
 

6. 
Af Mr. Bean de begge 
kan næsten dø af grin, 
og de revy vil tjekke 
som sjælens medicin. 

For med en humoristisk sans 
er dagligdagen let, 

så far og mor har ens substans, 
når sjov skal ramme plet. 

 
7. 

Når mor på tv zapper, 
er målet kærlighed, 

mens fra på andre knapper 
vil tekst-tv-besked. 

En enkelt gang der Vild med Dans 
på skærmen hopper ind, 

men det har næppe relevans 
og rager dem en pind. 

 
8. 

Da vi blev større - bilen 
den krøb af indre rum, 
en Mazda 6 blev stilen, 

men plads til hverdag grum. 
Da hunden Fido så kom til, 

straks mente vores far, 
nu sikkerheden var på spil. 

Han købte Stationcar. 

9. 
Når mor hun vasker tøjet, 

i køkkenet går far, 
som kok han velfornøjet 
gør mad i gryden klar. 

Kun pandekager bager mor 
i sjælden køkkentørn, 

mens andre sager hvor de bor 
er pålagt deres børn ! 

 
10. 

Hvis mor i sprut sin snude 
får dyppet nok så kæk, 
det sker, hun hidsig ude 
sin nøgle smider væk. 

Når hun ved døren siden står 
lidt tåget vel i sind, 

af far hun hjælp i nøden får, 
han lukker konen ind. 

 
11. 

For mor og far tillykke 
med 25 år, 

så kært vi dem vil smykke, 
et Højt Hurra de får. 

Af skønne minder vores sind 
fra barndomstid er fuld, 

nu følges de med smil på kind 
af fremtidsvej mod Guld. 

Mel.:  
Det var en lørdag aften.... 

Mange kærlige hilsner
ønsker de to søde englebørn 


