Frede & Annikas 100-års fødselsdag
Melodi: I en kælder sort som kul...
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Frede har jo fødselsdag
60 år han jo bliver
Derfor er vi samlet her
gaverne vi giver
Annika er med til fest
men dog ikke som en gæst
40 år hun bliver
ikke om hun piver

Annika er dansk-top fan
hun er vild med Kandis
Det er lækker svingmusik
man ikke troed´ fandtes
Hun tar´ oss´ på Lundegård
hvor hun godt med sladder får
Surfer os på nettet
nysgerrigheden mættet

Morfar er et legebarn
det er lige Chili
Hun er fuld af sjov og spas
hende er der ild i
Moster hun er også med
hjuler i sin stol afsted
Leger hele dagen
det er lige sagen

Frede kører Yamaha
har benzin i blodet
Og når det går rigtigt stærkt
mister han ej modet
Han kør´ traktor, han kør´ bil
han kør´ altid med et smil
Det er ham vi fejrer
han fåes jo ikke ”sejer”
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Carlsberg er en mande øl
den er rigtig lækker
Det synes Frede ikke nej
han sig af den brækker
Men for ”sønnen” alt han gør
der er ikk´ et øje tørt
Han er rigtig flink når
vi med øllen klinker

Frede han var bygmester
det var lige sagen
Han har bygget vores hus
var der hele dagen
Han ku´ mure, han ku´ slå
søm i - og sæt lister på
Det står næsten færdigt
vi takker nu så hjertligt

Far og søs var altid klar
hvis nu hjælp sku´ bruges
Til at passe chili mus
mens den ny udruges
Tak i begge to skal ha´
I er der for mig hver dag
I er bare de bedste
Jer kan man kun elske

Her til sidst vi alle vil
jer en hyldest give
stort hurra de nu skal ha’
hør os alle skrige
rejs dig nu og tag dit glas
og vær klar på sjov og spas
Tillykke vi nu siger
100 år de bliver

Fra John, Gitte, Chili & Lotus….

