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Melodi ”White Christmas” eller efter evne...
Jan læser Holberg's ”Peder Paars”
og hans underlige rejse til Aars.
350 sider med alle ord på vers,
det har sat sig i hans sind på tværs,
om end hvert vers tager ham en time,
så alt skal med vold og magt rime.

Peder Paars efter Aars skuer
men det er Anholt som luer,

Her var oktober fin med sol
men kong vinter tidligt gol
og kom i november med sneen hvid,
så Jan med sneskovlen kom i strid,
med vejr til sulemad og fyldte vomme
måtte vi se landet i juledragt komme

En 2taksmotor på en skovl
stinker værre end svovl

Hvorledes skal jeg fremstå slank
og prydelig fra lænd til skank ,
når alt er én stor delle,
som kommer af at juleøl at bælle
Om vi dog bare spise gad
lidt mindre af den gode mad

Hvad siger Du til en stor
kold fadbajer?
 Ingenting, jeg drikker den
bare som jeg plejer.

At mødes i den 47ende uge,
det ville mig ganske godt hue
Men i 2009 var der 5 meter høje bølger
den slags min lyst til rejse dølger
I 2010 måtte jeg atter lide savn
da ”Hvidehøj” med sne levede op til sit navn
Vores jul skal ikke handle om gaver og lir,
men om den tid vi hinanden gir,
Sende julehilsen vi også når
med håb om alle lidt juleøl får
selv om det giver tykke maver
som på selvtilfredsheden gnaver
De fedeste julehilsner vi sender her
med håb om mange gæster vi ser.
Vi takker jer alle for året der gik
og alle de dejlige minder vi fik.
Vi håber I en glædelig jul får,
samt et meget bedre nytår.
Kærlig hilsen Vibe og Jan

Kollegaerne fra BBC mødes,
de behøver ikke at nødes

Skynd dig at sende til dine venner,
inden de små postkasser som store ender

”Beerbelly” som gave er kommen,
til dem der mangler vommen

Bagsiden: Vinteren kommer 2010

28ende oktober, banan og figen står med grønne blade

28ende november, de grønne har deres blade måtte lade

En meter sne er ingen sag!

3die december: Hvor er bilen blevet af?

