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39 hun belYndte så i Nakskov sk.ole,
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forsømte a1d'ri€ derpå" ku-r vl stole,
i Næstved Bere..-1-ærdom kirr hun få' 
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Iiun rrilIe gerne juleiri.sse have t

og bad så'farfar oin Bt fange d'errt

men det kut farfar altEå ikke lave t
og så blev lls med snak vel så holdt hen'

In l.i).J.e søster der så arrivered',
o; det var noget lis hun kunne }i"
hun'var i hvert fald meget intresered,
en ,tjans som barnepige det kut g1t'

':-t:-1;1.'r:

Som konfii'mand i dag vi Lis her.find.er
hun har I dag bekræftet dåbens pag.t,
hun sidcler her med smil på sine kinder,
hurr, er så glad og ikke spor forsagt.
Da lis blev født det var i vint'rensi hjerte,
o.et va' i Nakskov at' det shålle 
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gak ind i allee hjerter:rkur 'v'1 se. : : 
i

nt svar
med lei.f
lren den'
sådan et vel. med. de fleste bøTrt'
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på rede hånd"hun mangler ikke,
det sker hun taf r ert lille t'ørn,

slags -bing det kan vel a1le stikke'
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,Hos onkel Hans der kan hun traktor køre,
. hun er skam vaks det Yed vi aIle her,
' og rul skal I så også høre,
vl som bei;j-ent jo også hende sero

Can-can og jazz det kan hun rigti-g lide,
på mlleskøjter slår hun herreswlng,
og stlve skørter ja, det må I vide,
tre fire bær hun gratløst omkring.

§om pigespejder kan vi roligt s1ge,
hun elsker jo at komme med på tur,
d et eyder hlårl=iFtri'§s![..- &*.,:rå§](€ ",,-,p!. gq r...
der er jo dejligt i guds fri natur, 

"

I{uq har et rnund.held, der er af d.e triste,
t'Jeg glder ikke'rrsiger hun jo så,
og måske I om hende ikke vidste,
hun med brochure også nxrd.t kan gå.

JarT,ls d.et var jo hvad vi vl1le si-ge,
vi ønsker dig så skøn en ungdomsvår,
vl ber dig følge veje der er 1ige,
I'TII, IYKIG" og et hurra du så få"r.

onk ler ne"
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