
1. Her i Lundby der i år
nu er fest på Aunegaard,
mellem borde nok fine
skal vi hylde Josephine.

Hun er kær vor konfirmand
ret et eventyr så sandt.

2. Da i vandet hun blev smidt,
gav det ikke mareridt,

et par uger blot af alder
babysvømning hende kalder.

Som en fisk i havet der
fik den gas på sjov manér.

3. Vi i Lyngby ofte så
hun i haven kunne gå,

rundt på vand bar Josephine
og gav blomster små og fine.

Selvom regnen øste ned
med at vande blev hun ved.

4. Klip og tegne var et hit
snart i børnehaven tit,

Josephines ting og sager
gjorde stuen hjemme fager.

Pigens glæde var massiv
ved at være kreativ.

5. Hun og morfar gik en tur
så på fugle i natur,

spurgte morfar tit hun gjorde
alt om fugle små og store.
Skulle morfar fattes svar,

fuglebogen holdt han klar.

6. Når på tur vi drog afsted
ofte Frederik var med,

men ved stranden Josephine
syntes vandet var en pine.

Soppetur på bedste vis
skide koldt - naturligvis.

7. Hun en pude - fiks model
flot har syet til sig selv,

for ved mormors symaskine
kreativ er Josephine.

Hvad hun også gerne vil
er at samle puslespil.

8. Hun som klejne-vrider har
godt et håndelag sågar,
ny en opskrift Josephine
ikke just fik til at grine.
Men i Lundby hygge sig

her hun aldrig takker - nej.

9. Ud i sport har pigen stil
når på buen spændes pil,
Josephine tager chance

og er med i konkurrence.
Nummer fire kort godt
Josephine blev så flot.

10. For sin ungdoms grønne vår
hun som konfirmeret står,
Held og Lykke kære pige
vil vi gamle gerne sige.

Højt Hurra på denne dag
Josephine er en knag.

Kærligst Mormor og Morfar

Mel.: Jeg en gård mig bygge vil...

JOSEPHINEs
Konfirmation
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