
Faddergruppe 1

Fra
Jonas EL, Eirik, Eline, Silje

Til
Daniel, Henrik, Eline, Eveline



Til Eline
Hei! Jeg synes det er veldig gøy at jeg fikk deg som fadderbarn. Du er 
skikkelig snill og morsom, også er du flink til å slå hjul. 

Du er: Kul, snill, morsom, omsorgsfull og flink i turn!

Vits: Hvilket dyr på Nordpolen har 2 pukler?
Svar: En kamel som har gått seg bort
Vits: Hvorfor er det så bråkete i fjøset?
Svar: Alle kuene har horn

Det er kjempegøy å være med deg, og elsker klemmene dine!

Fra: Eline og alle de andre fadderne dine
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Til Daniel fra Eirik og de andre fadderene dine.

Jeg synes du er ganske god i fotball du er også ganske rask, 
det skjønner jeg ikke. Du er også sykt kul, du er veldig tøff, jeg 
skulle ønske jeg var like tøff som deg. 
Jeg var ganske heldig at jeg fikk deg som fadderbarn. Jeg 
synes at du er bedre enn meg i fotball og jeg er jo 11 år. 

Nå skal jeg fortelle deg en vits den går sånn så det her,
Petter: Pappa,Pappa jeg scorte 2 mål på kampen 
Pappa: Hva ble stillingen ?
Petter: 1-1



♡Til Eveline♡

Hei, Eveline! Vi syns det er veldig gøy at vi fikk deg som fadderbarn. 
Du er snill, kul, morsom og mye mer!

Elsker å være med deg!
Veldig kul
Eventyrlysten
Lystig
Inkluderende
Nydelig
Energisk

Du er veldig gøy å være med og jeg gleder meg til jeg kan se deg 
igjen♡
Hilsen Silje og de andre fadderne dine!



Til Henrik Vi er heldige at vi har fått deg som fadderbarn. Du er snill, kul, 
morsom, sterk, god i fotball og mye mer.

Lille Per skulle kjøpe julegave i en  lekebutikk, der sto en stor blå 
lekebil, han tok den ned og gikk til kassa, da sa damen i kassen: det 
blir 150 kroner, 
Per gir henne lekepenger. D
a sa damen: har du ikke ekte penger lille venn" 
Per: nei men er ikke dette en lekebutikk da? 

Hilsen Jonas og dine andre faddere.


