
 

 

Ved Ruth's 80 års fødselsdag den 24. august 2019

Mel.: Flickorna frå Småland

I dag vi samletertil fest — vi hejser voresflag —

Vi fejrer Ruth som rundede de 80 forleden dag -

 

Hvorer det skøntat se,I alle er i godt humør —

Detbli'r en lystig dag - på festen sætter det kulør —

Lad os hilse på hinanden - den ska' ikke ha' forlidt —

Hvad gør det, om I går hen og bli'r en lille smule svedt —

For så snupperI da bare - ja en ekstralille én —

Det gør ikke spor,hvis festen skulle slutte lidt sen.

Skønt Ruth har været pensioneri 22 år —

Så er hun stadig i vigør — utroligt hvad hun når —

På Herning Sygehus har hun et job hos Røde Kors -

Hunviservej for alle også dem fra Thy og Mors -

-Og eksamensvagter har hun faktisk ret såmangeaf= ——

Og hunspiller bridge - det gør hun faktisk ja hveranden dag —

 

Og hvis andre, derer bidt afbridge — de søger substitut —

ja så fatter de mobilen - ringerstraksefter Ruth.

Gymnasiet her i Herning har en flittig arkivar —

For det er Ruth — huner så glad, hun stadig jobbet har -

Hvis Folkebladet skriver nyt om skolen, er hun vaks -

Så klipper hun artiklen ud — hun har den bedste saks —

Huner glad for hendes gamle arbejdsplads - det ka' I tro —

For der følger mange goder med — ja,til os begge to —

Fribilletter til den årlige revy — vialtid får —

Ruthfår flotte julegaver - ja, hver eneste år.

Hvisvi får gæster, dækker hun et bord - det gør hun godt —

De valgte farver matcher fint — hvorer det bare flot —

Først vælger hun jo farven på den dug, hunvil ha på -

Skallys og servietter være grønneeller blå?

Men der hører også blomstertil — hvad farve skal de ha?

Røde, hvide, gule - gerne lime, som hun jo holderaf -

Mentil daglig slapper Ruth lidt af — vort bord er knapsåflot-

Koldskål kræver ikke meget — men det smager nu godt.

Ruth eleker cin mahil I nu kan den hare ikke mer' -
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Ruth elsker sin mobil — nu kan den bare ikke mer-
Jeg blev så glad, men vidste godt - butikkerne har fler' -
Så glæden den var kort - en splinter ny hun måtte ha' -
Detskete her forleden på den runde fødselsdag -
Orgletspiller meget fint — nu kan hunatter ringetit —
Hunhar heller aldrig nogensinde været ud'aftrit -
Google - sende smser - klarer hun i fornem stil -
Ja, hvis ikke at mobilen liggeri voresbil.

I ved måske,jeg ej er inviter't til fest i dag -
Så skal Ruth nu alligevel et stort TILLYKKE ha’-
Stortak for al din omsorg og især opmærksomhed -
Hvadskulle jeg dog gøre uden dig - I ved besked.
Som den bedste hjemmehjælper burde du ha årets pris —
Men måsikkert nøjes med en omgang suppe,steg og is —
Menen daglig kryds og tværs du garanteretaltid når -
Du kan altid væresikker på du hjælp fra migfår.

 

  
Nuer detvist påtide,vi får sluttet denne sang -
Viskal jo passe på - den ikke bli'r for trist og lang -
Menførvi alle sammenstyrter ud på husets das -
Så skal vi op at stå - men huskatfatte jeres glas -
Lad os råbe et HURRA,for Ruth hun længe leve ska —
For det har hunjo fortjentat få på hendes fødselsdag -
TakfordiI alle kom i dag og fejred’ Ruth som gæst -
Uden jer - så var der heller ikke blevet en fest.

 


