
'Grete Henius

Dronningens Tvargade 31,

1302 Kobenhavn K.

P. S. Jeg hav&af talt
skulle vare den

med toast masteren at
sidste inden kaffen.

Den 21. november 2012.

mln sang s{s**s-

7.

Kere Ebbe Preisler.

tak for den interessante eftermiddag i gir i Ordrup Kirke.

Det var mi-g, der: kendte Klaus Al.brechtsen, oq1 jeo lovede at

sende dig en sang, jeg (blandt mange andre) har skrevet til

min gode ven, Ore-Nase-Halslage Steen Larsens fzdsel_sdag.

Her lidt anamnese: S.L. er meget ha). Vi kalder ham gamlinqen.

Han har god forstand pA vin. Satter prls p& store bryster og

biler. Har svart ved at finde vej uden en GPS. Hans kone Anne

Mari-e er meget energisk og dygtig og styrede kliniken med stor

perfektion.

De veligste hilsner

Hzt&
HeniusGrete



16. december L946
16. december 2005

Steen bliver fddt,
Steen bliver genf.6d,t.

t'Svantes Vise"

Oh, hvilken herlig dag
her i et festllgt ].ag
fejrer vl gamllngen Steen,
ham med de lange ben.
Skdnsang er lkke det varste man har.
R@m Jer, og g{x stertrnen k1ar.

Hvordan
Skebnen
Dengang
smilede
Tankte:
og hvad

mon det gik tiI ?
var nok p& spi1,
Steen tarsen blev fOdt,
morten s@dt.
"Den dreng bllver nok noget stort",
har han slden gjort.

Studier 1 flere 5r
fflrte til gode kir.
Leqre i 6rer og snot
hu hej, hvor gAr det godt.
Anne*Marie, det bedste han har,
fik klinikken k@rekIar.

Steen har en sarlig stil,
bryster og navnlig bil
mB tkke vare for sml,
D-sktl- og "Ro11s" kan gl.
Iiten uden Path-f inder gtr det dog ei,
han kan ikke finde vej.

Mad er det halve liv
godt .Eteen har kokke-viv.

Hun har tll genclald en mand,
som noget andet kan.
Han kender forskel pE trist medlcln
og en prima f laske vl-n.

Oh, hvllken herlig dag,
Op med det danske f1aq.
I{asser af dejl{ge tr
@nsker vi varrnt du f8r.
Kaffe er ikke det varste man har
og om ltdt er den nok klar.

- Gretchen,


