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Mel.: Der er et Land Naar vi i Dag er ind.budt her som Gæster
saa vil vi gerne g1æde d.isse to,
ror- clens 9g Aja_ er det jo, vi fester,
ja rler i dereå lykketigå Bo.
De feroogtyve har- f tagt tilbage,
pB.1ykke1lg. var for jer de Aår,
Grund f havde !æppe ti1 at -----e-'
klage,
f§e_1,
havde sikkert taal-eiige
Kaar.
Fra SjæIlands Ø til Lollands Uh.rld d.en fede
d,l l.jste,i din Ungdoms glade Aar,
'
ej 1ænge du behØvede at fede
efter hende, som du skulde naa;
det var maaske en stille sommer Aften.
lnøjt sin Tritle
lyo1_I"ttergalen
en Åften, som f ofte før har haft "foe,
deå.
'
hvor stlIIe du dln Aja ti1 d.1g drog.

,

Og. Tiden Sik, et
I 'gjorde Alvor a
kunde Hjemmet rigtigt hlgge,
9g,Aia
det
viser
yiser sig jo rigtigf
rigtigl hår :-"5åe.
-E'or HJemmet Jens han kunde rigtigt strid.e,
han tog sin førn og han var giad"i SinA,
t^lte+ n-an$en
men
mangen Tørn var ikke af de blide,
blide"
det skul,de
skulde S&år
ei blind.
Såår derfor var han ;j-bi
rnange. Maader haver Jens sin Vi-rke,
faa
hvor han kan $øTe Nytte er han med, '
'

i Byenå egen Kirke,
iI §ogneraad,
§yge.Lcassen med vi a1le ved..
I'or Badloen kan_han rigtig kæ}e,
i K1uppel'.l dertil trormaåd
[an jo'er,
nu v1I yi- ej ved dette mere d.iæler'
vi nævnt har nu det som han har såa kær.
Af Børn f fik to.Sønner og en Datter,
f -dog vlst megen GIæde fik, --'
1{ 9"*
ad Aare skete det jo atteri
98 s9,
Eru
Axelsen hun gi'r et fiffe Nik:
fg6l der kom iif- verAurr,
!o raske Børn
beggg-g1ade
1 jer f,avn,--.---'
T^foq_dum
os
saa
Ønske, åt i deres trbr<ien
+ao
de
stræbe vil tii deres esen Garm"
Gid Lykken maa for stedse hos ier være.
d-"t ønsker vi af Hjertet for jå*-tol'*-'
-i*"".
komme åos jer e" ååne,
:f11
!?lq"t
sr.aa over dem en stor og krafti-g-Bro.

Et Hurra høit det skal der-io"-]""-iya",
af ed.ers Veåner, som tilsted.e €rr
saa eders Hiærter rigtigt vil
=iå fryde,
Hurra! Hurrå! r staaf
gjært8
"6=t
"*i;Hjerteligt tii. lykke fra M. og S.
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