TIL SLEKTSSTEVNE VEDR. SLEKTEN ELLINGSEN / RØDSAND
PÅ NYE DOVREFJELL HOTELL 6. – 8. SEPTEMBER 1985
Tekst: Nils Jonas Sigbjørnsen
Melodi: Jeg er en gammel teddybjørn
Så samles vi til slektsstevne fra liten og til stor
Og minnes våre opphav som ble født der opp i nord
Til Jonas og Kaspara vil nå våre tanker gå
I takk for at de sørget for å få de 17 små
Ja, de må tåle ”skylda” for at slekta ble så stor
Fra de fikk sådd det første frøet nord i Fiskefjord
Men utferdstrangen gjorde at de måtte skifte grunn
Til de tilslutt med 16 små slo rot i Kristiansund
Men Jonas måtte tidlig vandre bort fra denne jord
Kaspara ble alene – hun ble både far og mor
Tross mye strev og slit så fikk hun skikk på sine barn
Hun laget mat i haugevis og strikket på sitt garn
Og glede av det garnet har vi alle sammen fått
For labbene har varmet både fot og hjerte godt
Men en gang måtte også hennes livsgjerning ta slutt
Og båndene hun knyttet til oss blir nok aldri brutt
Og slekten den har spredt seg over hele Norges land
Og gutter fant sin pike og hver pike fant sin mann
Om mange er blitt borde underveis er fler’ igjen
Så slekten sprer seg fortsatt – ingenting kan stoppe den
Og her på denne samling treffes mange først i dag
Men flere vil nok skifte minner som de har i lag
Og alle går vi sammen slik at minnene vi får
På stevnet her skal følge oss med glede i alle år
Så derfor nå vi samles her i felles muntert lag
Er håpet at det laget her blir alles velbehag
Med moro, lek og latter både morgen, dag og kveld
Så gleden blir det store minnet her fra Dovrefjell
Må alle slektens grener knytte gode bånd
For godheten og gleden er jo i Kasparas ånd
SÅ HIPP HURRA FOR HENNE SOM VI HUSKER ALLER BEST!
Og som er grunnen til at vi kan holde denne fest.

