Daniels tale til sin konfirmation den 30. april 2011
Jeg vil godt starte med at sige tak til alle jer gæster for at komme og
fejre mig på denne store dag.
Og tak til alle de flotte sange, taler og gaver jeg har fået.
Käte, til dig vil jeg godt lige sige, jeg er rigtig glad for at have mødt
dig og din familie. I er søde alle sammen.
Så vil jeg godt sige til alle venner og familie, at I er sgu dejlige alle
sammen.
Farfar og Grete, og hvis der er nogen, der vil sige det til farmor, når de
ser hende, så vil jeg bare lige sige, I bor jo på Fyn og det er lidt langt
herfra, så jeg får jo ikke set jer så meget, og det er jeg rigtig ked af,
og jeg håber i fremtiden, at vi vil ses noget mere.
Til mormor vil jeg godt sige tak for alle de ferie-dage jeg har sovet hos
dig, det var altid rigtig hyggeligt, at gå ned i byen og købe en is, og
spise middag med hele familien om aftenen.
Og det bringer mig så videre til Marianne og Maibritt, I driller mig lidt
syns jeg, men det er altid sjovt, og når vi sad og spiste sagde I altid:
"Daniel, spis dine kartofler, ellers får du ikke noget slik". Men jeg vil
også sige tak for alle de gode timer hvor vi har set Dragonheart, og
den med dværgene, det var en fornøjelse at sidde og spise chips med
jer, og det håber jeg vil ske mange gange endnu.
Lotte og Hannah, jer vil jeg godt takke for alle de gange I er kommet
ind til os og vi er taget i Zoo eller i Tivoli, og sidst var vi jo ude og se
håndbold, det er altid rigtig hyggeligt, og det håber jeg snart vi gør
igen.
Nicolai, jeg vil bare lige sige at jeg synes det er rigtig hyggeligt, når vi
er alene hjemme og spiser pizza, og ser film, eller også bare når vi
spiller fodbold eller FIFA, og så håber jeg snart du kommer hjem fra
Holstebro, så vi kan gøre det igen.
Så vil jeg selvfølgelig sige tak til min mor og far, for at have været der,
og støttet mig i alle årene. Vi havde jo engang et lille problem med
skolen, for mange år siden, men der var i der og hjalp mig. Så vi kom
hurtigt og flot over det, det vil jeg også sige tak for, det var nemlig
noget der har gjort mig til den jeg er. I har været nogen gode
forældre, og opdraget mig godt. I har også altid været der, hvis jeg
ville sige noget, og jeg har altid været ærlig med jer, og det er jeg
glad for jeg har kunnet være. Så syns jeg vi skal give en hånd til min
mor og far, for at have arrangeret denne flotte fest, mange tak .. (klap
klap klap) .. og I skal vide at jeg elsker jer.
Og til alle, tak for 13 gode år, og jeg håber vi vil få mange flere. Skål!

