Det er dejligt at se jer alle til udstilling her,
vi har haft lidt travlt, men det er det værd,
det har gået med mail og møder på rad,
men når det så lykkes, så bliver jeg glad.
Det spændende var med skolen her,
når den nu lukker. Hvor kan vi vær '?
Men se det lykkedes endnu en gang,
det er rart, vi igen kan synge vor sang.
Se nu er det med pladsen på plads,
af udstillere har der jo meldt sig en mas',
for uden dem vil der ingen udstilling være,
vi så det tydelig sidste år desværre.
Blandt de kunstnere, der her stiller op,
jeg synes, kvaliteten er helt i top,
og de der udstiller deres hobby ting,
det hele er flot her rundt omkring.

Så nu kan vi sige: ”så langt så godt”,
der mangler dog noget, det ved vi jo godt,
for, for, at i højere enhed det hele går op,
er det jo nødvendigt, at mange møder op,
og for dem der kommer, er det åbenbar,
der venter en oplevelse stor og rar,
For kommer man her til billede kik,
både malede, og nogle der er taget med klik,
der er stentøj og lertøj og knipleting,
og noget der er syet med forskellige sting,
der er moseeg der har ligget i tusinde år,
der er drejet i træ, der er fældet ”i går”,
og flotte ting er flettet i pil,
jeg synes, det hele er i fineste stil.
Jeg tror, jeg har fået det meste med,
hvis ikke, vær sød, bær over dermed.
Til bestyrelse og medhjælpere en tak der går,

det er godt at arbejde sammen igen i år.
Så nu velkommen til alle, der udstiller i år,
og velkommen de gæster, der kommer og går.
Men før I går, så kik lige forbi,
det lille cafeteria der ude fordi,
der kan man kaffe og kage købe.
Så må I gerne en lille risiko løbe,
der er fine præmier i vort lille lotteri,
så det er værd at deltage i.
Til dig Michael også en stor velkommen her,
du får nu en opgave, den er ikke så svær,
men her skal du se, er den røde snor,
jeg kan godt se, din forundring den er stor,
men når du har sagt det, du på hjerte har,
så er her en saks, der er klippeklar,
med den skal du klippe snoren,
til den ”bedste” udstilling her i Norden.
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