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C l a fa S konfirmarion q.Mai zoLz
Melodi: Der bor en bager....

L.

I dag bli'r Clara jo konfirmeret

og mange gæster er inviteret

om hende samlet vi er til fest

hun er så fin og er hædersgæst

3.

Men tiden iler og bliver borte,

de barndomsår er så alt for korte.

Men minder har vi så mange af,

vi nogle af dem ta'r frem i dag

5.

Som Pippi l-angstrømp
du var så herlig
For os du er
noget ganske særlig.

Med tøj 0g hår
i det rette look
0g med lidt fregner
ja, du var smuk

2.

Vi husker dengang du kom til Verden,

og vi har fulgt dig i al din færden.

Vi stadig husker dit første blik,

dengang du øje på farmor fik.

4.

Forkølet Clara en dag var blevet,

og hen til stolen så alt blev hevet

og telefonen hun måtte ha'

ja, hvor mon har hun dog dette fra?

Clara 1 år
Clara 2 år
Clara 3 år
Clara 4 år
Clara 5 år
Clara 6 år
Clara 7 år
Clara 8 år
Clara 9 år
Clara 1"0 år
Clara l-1 år
Clara 12 år
Clara 13 år

Clara 14 år



6.

Når dukkehuset det blev for lille
Du brugte gulvet-du har jo snilde

lde og skitser lå rundt omkring

Vi andres gang blev så mer til spring.

B.

I fasters køkken du residered',

og meget mad herfra blev leveret.

Du bagte kager og laved' is

vi alle smagte - naturligvis

9.

I haven havde vi gode stunder

Du leged'kØbmand - og vi var kunder

Og når du dankortet fra os fik
-" er det på beløbet?" , du spurgte kvik.

7.

Da lillebror han så kom tilVerden,

du fulgte Thomas i al hans færden

Din omsorg for ham var vældig stor

i dig han havde en ekstra mor
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SKAL

L1.

Men tiden går, vi vil
gerne sige,

du er en dygtig og
dejlig pige

Vi alt det bedste her

Ønsken d ig,

mår nu du går ud på

livets væj

12.

Nu vilvi slutte med denne vise

Vor kære Clara vi vil dig vil prise

Tillykke Ønsker vi dig i dag
og nu vil vi råbe et højt

Stort tillykke

10.

Vi også minder har med fra Skagen

At bage muffins - ja, det var sagen

Et maleri blev det også til,

for gode minder vitakke vil.

Fra Farmor & Faster HURRA
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