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Ved Påskeudstilling på 
Karby friskole 2009.  

 

Det er en fornøjelse at mødes her, 
på skolen hvor påskeudstillingen er, 
og tænke tilbage på de to der var, 

og hvor mange der udstillingen gæstet har. 
At mødes med dem der brænder for ideen, 
selv om det sidst løb lidt ud i sneen, 
men nu skal vi tænke på næste påske, 
vil nye udstillere være med måske, 
vi håber de fleste ”gamle” er med, 
så bliver påskeudstillingen noget ved. 
 
Vi glæder os over den nye hjemmeside, 
med bålle ”Å”fik vi at vide, 
kan det lade sig gøre? Vi troede det ikke, 

Men se engang! Det udmærket virke, 
så nu kan der sidde folk helt nede i Rom, 
og se om her er noget, de synes om, 
måske der sidder en pige på Fyn, 
der får lyst til at gæste os her i byen, 
 
Vi snakker om, hvordan gik  sidste gang, 
vil man udstille endnu en gang, 
hvad har vi lært, hvad er en ommer, 
måske nye tiltag der også kommer. 
 
Vi nærmer os påsken, vi mødes igen, 
der sker ting i verden omkring såmmænd, 
vil nogen være med i krisetider? 
ja vi må se om man fortsat gider. 
 
Jo tilmeldinger kommer der er nye her , 
bekræfter at udstillingen er noget værd, 
vi tror på det hele falder på plas, 
at der kommer gæster her an’mas. 



 
Men hvorfor mon i disse krisetider, 
gå på udstilling, hvor mange mon gider? 
Ja det må jo vise sig når det er forbi, 
af grunde findes mange jeg mener fordi, 
når krisen kradser søges nye veje, 
så prøv noget andet end det du pleje, 
så kom og besøg vores skønne egn, 
Måske er den ligeså go’ som din egen. 
 
Velkommen skal lyde til hver en gæst, 
det kan være det her bli’r til  en fest, 
til en fest hører også et lille glas, 
har alle fået? så er det på plads.  
I Caffeen kan man få sig en kaffetår, 
før turen igen mod hjemmet går. 
 
 Skærtorsdag d. 9 april 2009.04.01 
 
  Henning Iversen. 
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