
Ved Karolines konfirmation d. 26. april 2013 
 
 

Mel.: Jeg har min hest 
 
 

Så blev du konfirmeret, du gi'r os nok et smil, 
for du har ventet længe på dagen i april. 

Du sidder glad og velfornøjet, 
er bare superflot i tøjet. 

Har sat dit hår og lagt makeuppen, 
så du er absolut på toppen. 

 
En superaktiv pige -og det var li' fra start, 

med 100 kilometer du kørte højt i fart. 
Hvorfor sku' man da sidde stille, 
når man ku' drøne rundt og pille? 
Hvis du er ik' i gang med noget, 

du keder dig, har vi forstået! 
 

Din søster spilled' håndbold, men du sku' ikke, nej!! 
Med Linda tur i hallen, -og pluds'lig knap så sej. 

Du har jo spillet lige siden, 
er blevet supergod med tiden. 

Du spiller nemlig med de vakse 
vi hepper alle på TEAM FAXE! 

 
Du hygger dig med Katja, ser film og snakker godt 

om intr'essante emner, om både stort og småt.  
Nu er du også blevet større, 

og ved jo snart, hvad man skal gøre. 
Vi ser dig faktisk aldrig fejle 

med hår og cremer, sko og negle!! 
 

Forkæle andre men'sker du rigtig gerne vil 
at ordne moars fødder det er du dygtig til. 

Og far får ofte en tår kaffe, 
selv chokolade kan du skaffe. 

Ja, du er alle tiders pige, 
det ved vi, alle her vil sige. 

 
Vi har to søde katte i fællesskabets ånd. 

Med ham den mest umulig', du har et særligt bånd. 
Du gerne Bølle vil behage, 

og det 'kun dig, som må ham ae. 
Men du er også glad for Agnes, 
hun elsker også, når hun favnes. 

 
Du kaldes ofte Karo, ja det er logisk valgt. 
Veninden Caroline bli'r Caro også kaldt. 

Karo/Caro kan ikke stoppe, 
når de er sammen ud' at shoppe. 
En masse snak og grin der lyder,  
og mange ord fra munden flyder. 

 



Du elsker sol og varme, ja det er favorit, 
en ferie nede sydpå er bar' det største hit. 

Du elsker bar' de varme ferier, 
herhjemme bru'r du tid på serier. 

Reality, -du alle kender 
foruden Beverly og Venner. 

 
Trods du er ret energisk, så kniber det jo lidt 

med lektier og med vær'lset, for det er knap så fedt! 
Selvstændig, sød, så det er herligt, 

ja du er noget ganske særligt. 
De bedste ønsker her på dagen, 

en SKÅL for dig er hovedsagen! 
 

Mor og Far 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


