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' r,Jel" : Juppi jæ. " . .

,/ z Vær vellcojnmen allesanimen til vor Fest :/,
spis og drik og vær'lidt livlig
I ,ska1 ej gaa hjem for tidlig
:/ , 116r vsrkommcn a]lesanLmen til vor lest ,/
Syng saa jæ' jæ juppl jupp"i jæ"

/^z,/: Det er Irlk som va fester for i Dag :/:
nu skal han ej mere i Skole
derpaa kan I sikkerb stole
" /" Åai- ^- r.,ik som vi fester for i Dag,:/,,/ ^ UV U UI LL.

:/; Du var alticl glad naar du i Skole .gik t/
du var aldrig sur og knotten
du var første l,,land paa l/iaatten
z/: du var a.ltid gfåa :r,aar du i' Skole gik.:/
z/; lierl til Præsten ku cLu ogsaa Ii at gaa z/
L.a.n va-r alii,c. grad- og vitti-g
bare I vil være flittig
;/; i'led, til Præsten ku-du ogsaa Ii at gaa.:/
/ -.i/'? iire Sonre har d.u selv fortjent dit trrød

du har t jent hos ilans l. Ilansen
Ce,t var dig der nupped Tjansen
t/; F.ire Scnre har du selv fortjent dit Brød

i o'*"'-'

z/' ]laar du skuldc ud,' og flytte Ilanses l"øer ,/'
fLø7 d.u over Stok og Stene
rundt omkring paa bare Eene
,/: Ilaar au EtlirtAe uC og ftytte Hanse s iiøer,:./'.

:/; Du var altid glad og altid fuld af Sang t/.
naar du s.<uld e ud i l{u}d en
syns vi somtrder den var ulden
z/: Du var altid glad og altid fuld af Sang,:/ :

/ --\/ z }ios Kristian lioustrup har d.u ogsaa tjent engang
Iiristian fyldte glad sin Kasse
mens du kørte rundt mecl Basse/ --'/:IIos Kristian Koustfup har du ogsaa tjent en Gang

z/t l[ed, Iru Ågnethe tog du ogsaa tit en f ørn :/
du fik tit en ekstra llrone
af cien rare lille }ione
z/: i',ied" Iru Agnethe tog dr.r ogsaa tit en Tørn.:/

/. Ti]n-^-l-^ ll-.i ^1--l ^1", ;^ l^^.^ ]^^^ D^.r^- t/ r,r D u(i u,.'j skal clu j o hen hos Peder llans :/
du skal hen og kør meC }leste
c1e.t er noget af dit bed"ste
,/: Iørstå ;,laj skal du Jo hen hos P.:der Tlans" t/

/ --, , I;/': Vi vil alle ønsi-,e clct maa gaa dig god"t z/:
bare du er god og ær1ig
b].ivcr 7e j en e j be svær1ig
" / - Tr.i --i T ^] 

-./ yr Vr-L o..l-e ønske d"e-b rna.a gaa dig godt.:/'

:/z Nu tror jog nok 'a.t vl vil slutte vores Sang:/;
se nu efter paa llompasset
ind.en du faar mer i Glasset
:,/:Og vr slutter med Ilurra vor lille Sang. :/',


