.

Velkommen

Velbekomme

mel: En lille nisse rejste...

Mel.: Til pinse når skoven bli’r rigtig grøn....

For Lærke nu vi fester,
vi glæder os, og er parat.
VELKOMMEN alle gæster,
så glade hver en part.

Se nu, kære gæster, med fuld salut
vor middag til festen er faktisk slut,
vi håber, af maden at I blev mæt,
har nydt her for Lærke vor festbanket.
For et godt humør - I fandt gehør,
nu åbner vi baren med tilbehør.
Vi til kaffetår - først alle går,
hvor hyggesnak fortsat I sikkert får.

Ved bordet her vi sidder
og maden den er strakpå vej,
vi håber, ned den glider enhver skal hygge sig.
Med glæde her til dagen
har Lærke ventet nok så spændt,
vi derfor går til sagen,
og håber - I er tændt.

til
Lærkes

Skru op for Jeres charme
og find et rart og godt humør,
for kun med indre varme
får Lærkes dag kulør.
Så lad os glasset finde,
og hilse pænt på hver især,
med SKÅL vi så vil klinge et varmt VELKOMMEN her !
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Som midtpunkt sad Lærke ved festen her,
har nydt hvert minut på en sjov manér.
En TAK til Jer alle skal lyde stor
for stemning og glæde ved hendes bord.
Og om lidt til spil - vi danse vil,
humøret og glæde er ligetil.
Fra os begge vi - en TAK vil gi’
for gaver til Lærke med sympati.
Til festen der byder vi øl og vand,
en kælderkold er der til alle mand,
så gæster, I kære, vær ikke sen,
nu vil vi os rejse og strække ben.
Og ved Lærkes fest - til hver en gæst
et flot VEL-BE-KOMME ved denne fest.
Vi et sidste glas - nu godt tilpas
vil hæve fra denne vor middagsplads.

Musse og Aksel

