
 

 

 

 

 
Ved Asbjørns Konfirmation 

Den 20. maj 

2011 
Mel: Quangs sang 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  15. Du går skam i skole og du bliver åh så klog 

og det på trods du sjældent gider læse i  en bog, 

men lave mad, fysisk  og mat’matik er bare dig 

du cykler rundt i hele Skive det går som en leg. 

 

16. Du har din egen mening- og den holder du skam ved 

det uanset hvad vi beviser- som er skrevet ned 

og hvis man ikke lige mener, det du si’r kan gå 

så må man bare blive bedre til at ku forstå 

 

Men for pokker du kan sprog auf Deutsch bestellst ein tas’ kakao 

In English know precisely when and where and maybe how 

La’ mi rø’vær’ det er jo fransk det har din far fortalt 

men du er nu til Amrikansk – det’ sproget over alt. 

17.  Når du engang bli’r voksen vil du til Amerika 

for det de ikke har der- er det ikke værd at ha’ 

route sixty six er drømmen gerne i en kæmpe truck, 

du elsker Simpsons, ostekag’ og hardcore yankee rock 

-Så vi håber alle at din drøm bli’r opfyldt helt en dag 

de  bedste ønsker og tillykke skal du også ha’ 

husk på vi alle elsker dig hvad end i livet sker 

nu skal du ha et højt hurra fra alle sammen her 

 

Tillykke 

1 Nu er du konfirmeret  og nu skal du ha en sang, 

og her får du serveret – hvad du lavede engang. 

Så Asbjørn stort tillykke  -  fra os alle skal du ha’ 

og vi håber at du indtil nu –har haft en dejlig dag. 

 

2 Som lille var du også altid snu og vældig smart 

ku ik’ la’ vær’ at pille, strøg af sted i fulde fart. 

Men der var ikke grænser for hvad du fandt på af gæk  

fra børnehaven skete det en dag at du gik væk. 

 

Men hvad tænkte du mon på den lørdag hvor du pluds’lig gik 

vi ledte alle steder og gik næsten i panik 

Det lyned’ og det braged’ tel’fonen den var død 

du sad så trygt hos Aksels og de syn’s du var så sød 

 

3 Og Tc sang og nussed dig han syn’s du var så kær, 

han syn’s nu også af og til at du var til besvær 

Når alting var raseret - så gik han virklig kold, 

en søndag morgen tidlig når han ville kigge bold. 

 

4 Med Line ser du gerne film, til hygge er I go’ 

men I kan eksplodere ganske voldsomt begge to 

Med Tc er det rollespil og kamp og gameri 

som mindre var det havetraktor som I to ku’ li’ 

Men for fa’n hvor du og Malthe kan få alle sat i gang 

med genbrugstøj og fed make up – der er dømt ramasjang 

til rollespil I hygger jer, på alting har I styr 

når I går ind i verd’nen som en fyrste og vampyr. 

 

5 Hver morgen stod du tidligt op- så var du straks i gang 

du smadred’ mangt en glas og kop og fortsat’ dagen lang 

men Asbjørn det var altså noget værre griseri 

for mad og skår på stuegulvet,  ku vi ikke li’  

 



6 Du blev kaldt terroristen og du var da ganske go’ 

fik stjålet farmands kørekort og klipped’ det i to 

og mor blev muggen man kan næsten sige det gav koks 

du tog en saks og klipped’ strømmen i den nye box 

Men hvorfor sku’ vi så vækkes en november morgenstund 

af to små glade drenge, der ha’d honning om der’s mund 

og 120 nissegaver der var pakket ud 

kan det forundre at I fik en anelse skæld ud 

 

7 Du fik en føs’dagskag’ med flødeskum og syltetøj, 

den fejed’ du af bordet, så den ind i Jonny røg, 

Han skulle til at skænde - men du sagde i et nu: 

Hakuna og Matata – tag det bare roligt du. 

 

8 Med Malthe har du leget godt og lavet meget rod 

han kastede en ledning og dit ho’d blev fuld af blod 

I spilled med en globus og nu blev det Malthes tur 

men da du fik med strygejernet blev du ganske sur 

Men hvordan kan man ha’ brækket arm så tit som du har haft?  

Du drak af wc-rensen som om det had’ været saft 

og når du slås med Line – så sker det med det vons 

at Basse hapser i dig – han vil også ha en luns 

 

9 I atletik der var det svært at følge med de stor’ 

alligevel så blev du mester ligesom din bror 

du kæmped’ helt alene - det var derfor at du vandt 

og forrest på avisen vi vor lille løber fandt. 

 

10 Til Skiveløbet cykled du og tog famil’jen med 

og Tony, Henning Pia i pedalerne skam sled. 

men du blev træt for cyklen den var ikke særlig stor 

og derfor bytted du da bare cykel med din mor 

Men hvad fa’n kan du mene – far og mor hest de får lam? 

Du er fuld dansker – ikke tysk – ha’d du da tae’t en dram? 

Og mon at fuldskab er et skab som blot er proppet fuld? 

Ja alle dine sprogfinesser de er bare guld! 

 

11 Som lille var du oftest glad og smilende og blid 

Nu er du blevet teen, så si’r de man skal vær’ lidt strid: 

Vil ikke op om morg’nen og du er kun rigtig glad 

når du hver dag tre fire gange må ta’ brusebad 

 

12 Den man elsker tugter man og du er rigtig skrap 

da Malthe mente vores mis sku ha’ et bette klap! 

Du låst’ den i vor postkas’ men sagde det med et smil 

og tog den med til Stoholm godt gemt væk i vores bil. 

Men hvorfor  du lige skulle have katten ud at kør’ –  

Er li’så tosset som den dag den skulle være tør, 

i tørretumb’lern rulled den nok en halv times tid 

mon ikke katten mente Asbjørn lige var for strid 

 

13 Du hjælper gerne alle – ja men du skal bare li’ 

men det du skulle ta’r jo nemt en time eller ti 

placeret foran skærmen – med cam og headset på 

kan snakken let i timevis med med en canadier gå. 

 

14 Med Mikkel ta’r du gerne ud på dejlig køretur  

i timevis I roder rundt og ordner i hans skur. 

På mandeølejr har I vær’t med badning og med nørd- 

og hvis I skændes er det sikkert alle har det hørt- 

Og for fa’n hvor du og BT hygger - oftest med pc 

og det er sikkert hvor I er, ja der kan alting ske: 

Og alle husker sikkert – at BT blev så rød, 

da han sku’ ram’ en dåse men han dig i maven skød 

 


