Mel.: Fra Engeland til Skotland.......

1.

Nu vil vi præsentere - en

KonfirmandAvis
I RIBE				

Første Årgang		

til en UHØRT BILLIG PRIS.

Nu FRIDA nok så sandt
er dagens KONFIRMAND
en JENSEN ung og dejlig - og i kjolen elegant.
2.

Med SORT et HÅR

7.

til verden den lille Frida kom,
en sød og helt speciel person
fra start vi syntes om.
En kold og solrig dag
kom Storken på vort tag,
en rigtig NUTTET datter

Med dukkevogn i haven

et styrt med vognen endte
sådan nærmest i PANIK !
For stakkels Frida skreg
og ville rejse sig,
men pigen faldt i søens vand
STÅHEJ.
og skabte stor STÅHEJ

4. Om Frida ”Google” Jensen i skolen alle ved,
at hun for klassens samfundsfag
har største kærlighed.
Hun klæbehjerne har og kender derfor svar,
ja til at lære NYT om alt er pigen altid klar.
6.

Sin SKOLE klarer Frida, hun knokler bare hårdt,

8. det samme gælder jobbet

og i fritid hendes SPORT.
En sag er KLOKKEKLAR - gåpåmod Frida har,
hun er i svømmehallen ikke nogen KRYKHUSAR !!

9.

Som rejseglad er Frida

med ferierejser skør,
og hverdag bruger hun sin
mor som flink privatchauffør !
Hvis tidlig morgenstund
der til transport er grund,
må mor fra sengen bare ud

Som aktiv pige Frida og vækkes af sin blund !

hun har i numsen krudt,
så et par brækket arme
henad vejen er hun budt.
Men aldrig JAMRE sig
gør pigen ikke NEJ,
af sind og væsen Frida

hun er bare MEGA SEJ !
5.

veninder tager med,
på trods af hendes far og mor
er på det samme sted !
Med sjov og pige-fnis
det går naturligvis,
at far og mor ej blander sig

herpå hun sætter pris.

som til livet bød Goddag.
3. den lille Frida gik,

På sommerferie Frida

Som vellidt der er Frida

blandt sine venner kendt,
med ROS hun for sit væsen
er til daglig nok - forvænt.
Hver dag i sjæl og sind
har Frida smil på kind,
hun uden frygt i hjerte

lukker gerne alle ind.

Med flødeskum Cacao står øverst på Top 10,
det svælger hun i Norge
før der afgang er på SKI.
Det går med fynd og klem - den SORTE pist er slem,
og aldrig der vil Frida fra en sådan ferie hjem!!

10.

Til Per der sender Frida så mangen smil på kind,

11. men hun for lillebror er tit

en værre DRILLEPIND.
Da kan det gnister slå - og ufred fæl bestå,
for Frida kender knapperne, hun blot skal trykke på.

12.
vi til FRIDA vil bringe elegant
ved bordet er hun ung og kær
som dagens konfirmand.
Med fortsat godt HUMØR
et HØJT HURRA vi strør....

....med hilsen her
fra mor og far
som Bladets Redaktør.

