Ved Alberts konfirmation d. 24. marts 2013
Mel.: Fra Engeland til Skotland

Så blev du konfirmeret, ja du er blevet stor.
Et dejligt barnebarn og søn og herlig storebror.
Du har jo længe glædet dig til dagen her,
og du skal rigtig fejres, for du ér det hele værd.
Du hygged' dig med morfar dengang i København,
det nød I begge to, I af hinanden havde gavn.
Og da I flytted', rigtig godt med dig det gik,
for du var kvik, social og hurtigt mange venner fik.
Har altid elsket fodbold, især Real Madrid,
og til en fodboldsnak med morfar har du altid tid.
De sjove stævner har der været mange af,
og ikke mindst dengang da holdet guldet hjem ku' ta'.
På el-guitar du øver, og du er blevet god,
at spille solo til koncert du intet har imod.
Ja, faktisk ér dit band og venner og tv
jo sjovere end pligter, kan vi temlig hurtigt se!
Med Jeppe fik du lavet en tre-retters menu,
forældrene blev inviter't, og næsen var i sky.
Så flot, men sikket slid, det fik I begge lært.
At rydde op derefter er da helt urim'lig svært!
Vi samles jo i skoven til boller eller grill,
hvis pølserne ta'r tid, så bli'r du rastløs mer' end mild.
I nyder ferier helst med stor aktivitet,
Italien, USA, men mest Bornholm I fir' har set.
På travetur til Gudhjem du klatred', gjorde spring,
at være i bevægel-se gør heller ingenting.
Du misted' dog balancen, hvad man godt ku' spå
og røg i Østersøen uden tørt at tage på!
Du holder af Camille, hun holder jo af dig.
I driller tit hinanden -så'n en bror- og søsterleg.
Har hun veninder, er der ikke no'en debat,
du ryster bar' på ho'det af det tøsepigepjat.

Så kærlig, sød, betænksom og ho'det virker godt.
Du løser en konflikt og engagerer dig, hvor flot!
De bedste ønsker skal du ha' fra os i dag,
en SKÅL og et TIL LYKKE, vi vil alle glasset ta'.

Mormor og morfar

