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Me1. : lJer er et land . . .
På Prebens store dag vl vil he.:n sende
en h1lsen fra hans barndoms ferieland,
og selv om barndomstid.en er til end.e,
vl håber, et vi ofte se ham kan.
De mange minder, som han har os skænket
vi værner som en skat så dyrebar,
og nu, da vl omkring ham sidder bænket,
vi- nogle af dem frem i lyset tar.

Fra Jyllands hovedstad. han rejste ene
d.en første gang som li11e niårs pogr
i alle landbrugsfagets mange grene
fra første færd.'med lver deI han tog.
Hver aften måtte onlrel Hans ham love
at kalde på ham næste morgengry,
for d.er var næsten ikke tld at sove,
hver dag jo var så spændende og n;r.

0g høns og ænder,
dem elsker Preben,
men rtMussert den er
og ilMaxirr - lngen
Den med til*Aarlftrs
for tænk, Fsis d.en
Ak, ja, de oskønr:.e

grlse, køer og heste
han er d,yreven,
dog den allerbedste,

var så oød. som den
kunne ikke kommer
''biev såsygr-def. var s1emt,
dage *er nu omm€r

Ja, og når Preben tante Nete hented
med. Itfullerr, så var han jo meget kry;
ti1 rrTullerr var d.er sukker, mens de vented,
og vognen stråIede, som var den ny,
0g dengang farnors øIlebrød. kurered
forkølelsen, vi også huske kan,
og når med traktor, meget intfresseret
han kørte, ia, da var han dagens mand.

0g når vort travle dagværk var tiJ- endet
og vl drog ud. ti1 nark og skov og strandt
de bedste minder fik vi da, kan hænde,
i Danmarks skønne, lyse sommerland.
Je, kære ?reben; d.et vort nåL ska1 været
at du os i-ngensind.e svigte vil,
men at det altid må mod tt}rønh'øjtr bære,
så ofte d.u har 1e jlighed dertil"

Nu står d.u f oran ungdomstid.ens dage,
d.er møder dig med løfter og med. kravl
men trygt d"u kan aC freratidsvejen drage,
vi ved, du ærer, hvad" dit hien dig gav,
Et rigtig varmt og hjerteligt til lykke
mecl tak for minderner vi fik så kær,
vi gerne vi1 i d.enne sang udtrykke,
gid lykkens gode fe må stå dig nær!
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-- **..*._., - -- bt i slnd.et ?reben har.:,4e.a gemt"


