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I I skoven sl«r}le være gild.e. ..
Et hjerteligt fIL, LY'«T
vi her tiL PREBEN,harfor fenten år tilbage gik
Me1.

åin

kære mor og far
og vented.r
storken Prebea hented.n

jo altså rund.t

ti1
og så blev motorcyklen solgt,
for som I vist forstår,
en barnevogn aødvead.ig var
i d.ette gIæd.ens år.
0g Prebens gIade fatter
fonrirret for onkriag,
for I kan stole på at
nutter satte han i sviag.
Der meget var at Wre
for Preben, skal I høre
og gutten voksed.' til og han
blev båd.e frisk og vaks
at køre løbehjul og cykle
n

1ærte Pretoen straks.
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Det gik
d.er

som. ly:r og tord.en om hjørner, <let er klalt, 'L$.i
var i 1ille Preben al-tså rigtig blevet fart.
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Preben kom bland.t and.et - d"a også ud. på landet,
Sønderager han hos moster og hos onkel kom,
her var d-er d.yr og karurerater, som han syntes om.
It,ten

til

Lutter leg er livet slet ikke e som vi ved,
en skønne d.ag med. lektierne i skolea Preben sled..
Men Preben sagen klared.' - og Bå en-prik han svarodt,
for Lektierne han kunne altid. i d.e år, d.er gik at paese sine pligter blev for Preben her en skik.
Iulen

vl sige så skørure ferier gik,
på tt(rygnhØj'r kan I stole på besøg d.e ofte fik.
Den kære Hans og Inger en veLkomst Preben bringer,
når han alene tog d.ertil i d.isse barndomsår, omlryggclig d.e var for han i disse glade år,

På SjæIland nå
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traktor og med- heste har Prebea c'l"er ekan lr:ørt,
ou det allerbed.ste har r sikkert ikke hørt.
3or tænk en d.ag d.et skete at han skr,rld.t hente 'tNete " ,
så 'tfulle" blev spænd.t for og mod- stationen så d.et
I kan vist nok forstå d.et var d.et store øjeb1ik, Sik,
For Prcben vi1 vl sige en tak for gæstfrihed,
hos jer, I kære fand.t han jo et dejligt feriested,
Meå
men

-.hyor Preben fat sql tage
vj- i barnd.omstid.en så,
og vore bed.ste ønsker skal på d.enne åag haa få.
Vi ønsker dlg TII L,YffiE og nange god.e år,
vi håber og vl tror at du d.e lyse veje går.
Din skål vi1 vi ud.bringe et leve for dig klingc
nned" vore varme ønsker på en neget festlig da',
Nu_følger

med. samme

for

ungd-omsd.age

energi,
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konflrmand"en PREBEN

vil vi råbe højt E'URRA.
,Q/

Utr og far.

