Mel.: Den lille frække Frederik......

1.

Nu læser vi naturligvis - en nytrykt

KONFIRMAND-A VIS
Den kunder gør

og prisen KUN en TYVER FLAD

i GØRLEV GLAD

2.

Et TELEGRAM med festlig kant

VICTORIA ER vor

KONFIRMAND

en dejlig datter - sød ved mor
som hjælper hjemme hvor vi bor.
3.

At SNAKKE
som et vandfald må
Victoria tiden godt forslå,
ja faktisk har den kære tøs

fra fødslen bare ævlet løs.
4.

Total humørfyldt

pigelil,
Victoria er en dejlig sild,
hun griner altid, hvor vi bor

og tager livet tit af mor.

5.

Med ild i røven

sjov og skæg,
der løber hun på hver en væg,
Victoria følger eget kald,

at livet går for fulde knald.
6.

Som kreativ Victoria
kan
dupere Gud og alle mand,
til kunst er pigen ganske kendt

med udviklet og stort talent.
7.

Vi NY en

Mette Blomsterberg
har i Victoria

sød og kær,
som kagebager
er hun gæv,

og ved hver opskrift

SNU EN RÆV.

Victoria viser gang på gang
hun har et voldsomt temp’rament,
sin egen mening helst hun får,
hvis hidsigt hun i bordet slår.
8.

Til Fitness ud

9.

13.

Victoria går,
hun strammer mave, mås og lår,
med Valdemar og drenge der

Med skarpe tunger

kan det ske,
vi tager fint det høje C,

dog mest Victoria med sin mor
er enig hjemme hvor vi bor.
11.

Sin SKOLE

har Victoria kær - blandt
drengevenner populær,
hun klarer dygtigt alle fag,
at PJÆKKE er en ukendt sag.
12.

Hun fra alverdens
folkeslag

af sine venner holder af,
hun trives dejligt med enhver,
for hun af sind er sød og kær.

Victoria ofte tænke på,
i supermarked shoppe lidt,
i Tyskland

ER da altid FEDT.

det går på frydefuld manér.

10.

At rejse er at LEVE må

14.

Bruxelles

er hendes yndlingsby,
hun glæder sig i vilden sky,
når ferieture går derned,

forventnings glæde føles fed.
Som fotograf er hendes drøm
på førsteplads i tankestrøm,
med kamera hvor ting de sker,
15.

sin fremtid da Victoria ser.
16.

Et fritidsjob der

giver gryn er bare svært at få i by’n.

Reklamer fik det røde kort,
var for Victoria alt for hårdt.
17.

til VICTORIA - sandt,
som dagens GLADE

KONFIRMAND
HURRA med SKÅL og
GODT HUMØR.....

...hvor mor var bladets redaktør

