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Jeg kan se, der er tre bun-

ker blade med ti blade i 

hver. 

Hvor mange er der i alt? 

 

___________________ 

Efterår 

Jeg glæder mig - jo, det er vist! 

Jeg fylder år, men ej som sidst 

for syvti år er nået. 

Af hjertet ønsker jeg at se 

 

_____________________________________ 

til brunch med kaffe, vand og te. 

Jeg håber at I/du kommer. 

En særlig hilsen indtil da 

I/du kærligst her fra mig skal ha’,  

fra Birgit som I/du kender. 

Jeg glæder mig - jo, det er vist! 

Jeg fylder år, men ej som sidst 

for syvti år er nået. 

Af hjertet ønsker jeg at se 

 

_____________________________________ 

til brunch med kaffe, vand og te. 

Jeg håber at I/du kommer. 

En særlig hilsen indtil da 

I/du kærligst her fra mig skal ha’,  

fra Birgit som I/du kender. 

Sommer 

Name 5 colours you see: 

 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 



Ramadan 

Hvis solen går ned  

kl. 20.00 og står op  

kl. 6.00, hvor mange ti-

mer må jeg så spise? 

 

___________________ 

 

Jeg glæder mig - jo, det er vist! 

Jeg fylder år, men ej som sidst 

for syvti år er nået. 

Af hjertet ønsker jeg at se 

 

_____________________________________ 

til brunch med kaffe, vand og te. 

Jeg håber at I/du kommer. 

En særlig hilsen indtil da 

I/du kærligst her fra mig skal ha’,  

fra Birgit som I/du kender. 

Jeg glæder mig - jo, det er vist! 

Jeg fylder år, men ej som sidst 

for syvti år er nået. 

Af hjertet ønsker jeg at se 

 

_____________________________________ 

til brunch med kaffe, vand og te. 

Jeg håber at I/du kommer. 

En særlig hilsen indtil da 

I/du kærligst her fra mig skal ha’,  

fra Birgit som I/du kender. 

Jul 

Name 5 words about 

Christmas: 

 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 



Fastelavn er mit navn, 

navn’ord vil jeg have. 

Hvis jeg ik’ får 10 af dem, 

så laver jeg ballade. 

1.________ 6.____________ 

2.________7._____________ 

3.________ 8.____________ 

4.________ 9.____________ 

5.________ 10.___________ 

Fastelavn Påske 

Hop stavelserne i ordene: 

”Påskeharens søgen efter 

påskeæg.” 

Hvor mange hop, hoppede 

I? 

___________________ 


