
P  r  o  l  o  g. 
Ved 

Påskeudstilling 2010.  
 
 Hvor tiden dog løber så hurtig af sted, 
vi prøver efter evne at godt følge med, 
vi pludselig opdager at nu er det tid, 
At tænke på næste påskeudstillingstid, 
 
Der findes en tid, der findes et sted, 
virkelig, der kommer en del der er med, 
så snakkes der frem og lidt tilbage, 
men alle ser frem til påskens dage, 
for selv om det koster en del besvær, 
så synes vi alle, at det er det værd, 
vi husker jo alle den stemning der er, 
når vi alle tingene på pladserne ser, 
når velkomsten lyder til hver en gæst, 
når åbningstalen lyder, ja så er der fest, 
når alle har fået et lille glas vin, 

        ja så er stemningen  rigtig fin, 
 så kan vi alle gå lidt omkring, 
 og se på de mange fine ting, 
 en lille snak man får med en ven, 
 åh er han også til udstilling igen, 
 det var da hyggelig at mødes her. 
 Der er noget nyt, hvad mon der sker, 
      
 Med det in mente så tager vi fat, 
 vi arbejder ikke på det dag og nat, 

men der er  meget at tænke på,  
der er opgaver store og opgaver små, 
vi håber det hele vi husket har, 
mange spørgsmål har fået et svar. 
 
Vi nærmer os påsken det er rar, 
vi er også ved at være klar, 
skillevægene er blevet sat op, 
og udstilerne møder talrigt op, 
folk fra Salling og folk fra Thy. 
Vi er glade for de gæster vor by. 



Der er nye tiltag i det vi ser, 
Og alle skal være velkommen her. 
Vi håber at alle har fået en plads, 
men også at alle har fået et glas, 
For udstillingen skal åbnes med maner, 
Til det er kommet en minister her. 
 
Velkommen kære Inger så glade vi er 
Fordi du kunne afse lidt tid til os her, 
På trods af din travle ministerpost, 
At gøre det godt er for dig et must 
Beskæftigelse det er jo også en kunst, 
Særlig når der ikke er den bedste gunst, 
 
Men du har lovet at sige et par ord, 
jeg tror vi har en forventning stor, 
og nu er det slut med at høre på mig, 
Så hermed giver jer ordet til dig. 

 
Skærtorsdag den 1. april 2010.  
 Henning Iversen. 
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