
I dag til Fårup Skovhus vi alle her er kørt, 
for Gunnar han er nemlig fyldt 80 år – har vi hørt. 
En lille sang vi her har skrevet, 
om ting, som Gunnar har bedrevet. 
Det bli’r nu ikke lutter roser, 
men også mindre pæne gloser. 
 
Skønt nogle små skavanker er Gunnar frisk som få, 
at 80 han fylder kan man kun vanskeligt forstå. 
Med cykling, svømning, gymnastikken 
han holder orden på fysikken. 
I bowling ta’r han ofte kegler, 
en ”strike” han meget sjældent fejler. 
 
Er Gunnar økonomisk? Ja, det tror jeg I ved! 
Han dagligt går i Netto – i al sparsom’lighed. 
Som ene mand han ikke fråser, 
han spiser brød og sild på dåser. 
Et måltid varer ikke længe, 
og koster ikke mange penge. 

Men når til middagsselskab han inviterer hid, 
så bli’r der kokkereret – endskønt at det ta’r tid. 
Han steger bøffer med bearnaise, 
konstant om gæsterne han kræse. 
Serverer vin – så rask de skåler, 
skønt selv han ikke mer’ det tåler. 
 
I haven har han frugter, og koger ofte grød, 
han glemte den – det lugted’, da ud på pladen flød. 
Til Allerød han jævnligt drager, 
ej gennem lydmur mer’ han brager. 
Han bær og andre gode sager, 
fra haven bringer med til lager. 
 
Den ugentlige krydsord gi’r mange hovedbrud, 
og er der ord, der driller – familien står for skud. 
Ej porto på, når ind den bringes, 
i stedet op på cyklen springes. 
For nylig kom en mand i vejen, 
han nedlagt blev – var over stregen. 

Mel: Jeg har min hest … 



En rigtig samfundsrevser, kan han gå hen og bli’ 
når Henning G. med flere får skyld for pamperi. 
De ældres vilkår han ej priser, 
han sympati dem ofte viser. 
Kultur er godt – men hel’re mere 
til ældre folk at servicere. 
 
Skal vi nu ikke hylde vor Gunnar nok en gang, 
og råbe højt: ”Han leve!” straks efter denne sang? 
Så Gunnar – tak for alt, du gamle, 
fordi du alle ville samle 
til fest i dag –  og dejlig hygge. 
Vi ønsker dig et stort tillykke! 

Gunnars 
80 års fødselsdag 

 
Fårup Skovhus 

Den 8. august 2009 

”Gunnar – han længe leve” 
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