I anledning af at vi nu samles til slægtsfest for 6. gang.
Han Herred 6. – 8. september 2013

Her har vi gården – den lå i ly af kirken,
Her Kristine, Nikolaus de havde deres virken.
Sengen den har knirket godt,
Elleve børn de fik så småt.
Her er hele molevitten Og med storken der i midten.
Brødre og søstre, svogre og –inder
Fætre, kusiner - Graafamilieminder.
De er ej glemt,
Og vi festligt stemt.
Vi er jo alle i samme båd!
Her har vi onkler og fastre der maler,
Alle ku´ de noget, kreative selskabstaler.
De ku´ væve, de ku´ sy,
Skrive sang om Kirkely.
Sengen den har knirket godt,
Resultatet – det blev flot.
Her er hele molevitten Og med storken stolt i midten.

1987
Her er alle samlet til første fest på gården,
Kaffebord i haven – sikke én familiemorgen.
Vi fik hilst på børn og mænner,
Og en del vi ikke kender.
De ku´ væve, de ku´ sy.
Der gik ry om dem i Thy.
Sengen den har knirket godt,
Selv om vejret det var gråt.
Her er hele molevitten Hvor blev storken af i midten?

Og som flokken voksed´ og spredte sig i verden,
Hvem ka´ følge med i alles gøren og færden?
Éen blev bonde, én blev nordmand,
Er der osse nogen på Sjælland?
Vi fik hilst på børn og mænner,
Og set Lines første tænder.
De ku´ væve, de ku´ sy,
Næsen blev ej sat i sky.
Sengen den har knirket godt,
You know: some like it hot!
Her er hele molevitten Og med storken pænt i midten.

1996
Her er en kugle og her er en kølle,
Vi drog op til Himmerland og lod os ret fortrylle.
Det var Larsens gode tilbud,
Det var dyst i bedste festskrud.
Éen blev murer, én blev formand,
Det var vist ikke én fra Sjælland?
Vi fik hilst på børn og mænner
Der blev flittigt rystet hænder.
De ku´ male, de ku´ sy,
Indtil hanens kykliky.
Sengen den har knirket godt,
Ej til lyst var det blot.
Det er hele molevitten –
Og med storken godt i midten.
Brødre og søstre, svogre og –inder
Fætre, kusiner - Graafamilieminder.
De er ej glemt,
Og vi festligt stemt.
Vi er jo alle i samme båd!

2000
Her er en borg, den har set mange sejre?
Nu i aften også Graafamilien vi skal fejre.
Hvem skal næste fest mon holde?
Ved det ikke - stik mig to kolde!
Ska´ det vær´ jyder eller svensker?
Eller ska´ vi ha´ en italiensker?
Nu må dem fra Sjælland hvile,
Hvis I takker, vil vi smile.
Vi er samlet her til fest,
Alle mand er med som gæst –
Sig med Graa kan ingen måle –
Lad os derfor alle skåle:
For hele molevitten
Og for storken der i midten.
2004
Først en tur på Mommer, så en tur i laden
så sku’ storken atter gennem hele kavalkaden.
Morten klapped’ som en ko,
der taber kasser – han var sgu go’.
Der var lejrbål og rock
Der blev dystet – vi ku’ ik’ få nok.
Himmerland var hole in one
Det var ik’ jen å Vollekon – tes
Der var dem der drog til Sverrig
de var nok en smule nysgerrig?
Vi fik hilst på børn og mænner
Men der mangled’ et par gråænder.
De ku’ male, de ku’ sy,
Vesløs var ingen soveby.
Sengen den har knirket godt,
Gulvet må være blevet en smule skråt.
Det er hele molevitten –
Og med storken lige i midten.

2008
Her ses et kuld helt uden jyder og svensker’
hvem er mon dog alle disse dejlige men’sker?
Udkantsdanmark helt mod øst
de holdt fest ved Udsholt kyst.
Morten klapped’ som en ko,
der blev talt kinesisk i den gamle lo
Der var film om gamle minder
og de unge fik røde kinder.
Inger slog en proper strike
Hun burde have vundet en mountainbike.
De blev spredt for alle vinde
Mon vi hinanden igen kan finde?
Vi fik hilst på børn og mænner
nogen med knap så mange tænder.
De ku’ male, de ku’ sy,
de ku’ synge i vilden sky
Sengen den har knirket godt
der blev ikke dømt for overtrådt.
Her er hele molevitten
Kan I se storken dér i midten?
2013
Han Herred center – plantage med møller
fugle i Kærup og kro med mad og øller
Vi kan svømme, løbe, gå
Stafetten må ej gå i stå.
Det var hele molevitten
Hvor flyver storken hen i midten?
Brødre og søstre, svogre og –inder
Fætre, kusiner - Graafamilieminder.
De er ej glemt,
Og vi festligt stemt.
Vi er jo alle i samme båd!

