
 
ROCK ON, STEN,  60 år     
Mel: Blues Brothers Gimme some lovin  
 (  Rekvisita: hatt, svarta solglasögon och skinnkavaj) 
 
Temperaturen åker upp, våra fötter rockar loss 
det är dags att sjunga upp, vår tribut till dagens boss 
Han e omtänksam och stilig, allt han gör är seriöst 
Han e envis, alltid hjälpsam, och han bjuder generöst 
(So glad you made it…) 
Så glad att han gjorde, fixa fest som han borde 
Grattis Stene 60 – du e super, cool, okey 
Grattis Stene 60 – säger aldrig nej 
Grattis du e toppen – every day 
 
Stelnar ej till gubbe om han så blir 82 
Trots de många, många åren känns han ännu inte grå 
Han e sportig, smärt och bildad, alltid pigg på äventyr 
å när trygga Sten e med, så går ju inget överstyr 
Så glad att han gjorde, fixa fest som han borde 
Grattis Stene 60 – du e super, cool, okey 
Grattis Stene 60 – säger aldrig nej 
Grattis du e toppen – every day 
 
 
 
Till Anna 40 år, från vännerna    
Mel: Sj, Sj gamle vän 
 

Anna, Anna bästa vän 
Du ska leva länge än 
Fast du inte själv det tro 
I dig en hypokondriker bo 
Anna, Anna 40 år 
Av rynkor syns det ej ett spår 
Det kändes faktiskt som igår, 
som du var 20 år.  
 
Mel: Fångad av en stormvind 
Jag är fångad i en golfsving 
Vill nå fram 
Liknar faktiskt Sörenstam 
Puttar, chippar bra som f-n 
Snackar när jag spelar 
slår ett slag 
Trots det har jag jättekoll 
när jag slår i väg min golfboll 

 
 
 
 



Farmor Astrid, 80 år  Mel: SJ, gamle vän 
 
Farmor, farmor kära vän 
Dags att fylla år igen 
Det är faktiskt ganska vasst 
Att fylla 80 bast. 
 
Passar barnbarn väldigt bra 
Vet ju bäst vad dom skall ha 
Blir det kanske något gnäll 
Med morot blir man snäll. 
 
När som någon fyller år 
Av dig man då en trisslott får 
Hittills ingen vinst däri 
Dock mera spelmani. 
 
Mat det lagar du så bra 
Kött och bullar vill vi ha 

Pannkakor med jordgubbssylt 
Vartenda hörn är fyllt. 
 
Glädje av din lott vi får 
Skafferiet fullt vart år 
Varifrån får du all kraft 
Till bönor, squash och saft? 
 
När vi alla firar jul 
Leker vi och har det kul 
Köttbullar det är ju bäst 
När släkten har julfest. 
 
Farmor farmor du är bäst 
Härligt med en jättefest 
Önskar dig en härlig dag 
Uti familjens lag. 

 
 
Till Arne, 80 år.  Mel: SJ, gamle vän 
 
Morfar, morfar gamle vän 
Dags att fylla år igen 
Efter varje år som gått 
Blir skägget mera grått 

Barnbarn är ju väldigt bra 
På fastlandet dom helst ska va 
Då blir det ej något stök 
Hemma i mitt kök 

På Konsumväg är upp och ner 
Ogräs syns nu mer och mer 
Morfar fint i trädgår´n gör 
Med sin sekatör 

Trädgår´n påtar du ju i 
Med en ständig frenesi 
Sen när jobbet väl är klart 
En tupplur känns rätt rart 

Pipan den är god att ha 
Frågan är vart den kan va 
Sammanbrottet nära är 
-men oj, den låg ju där! 
 
Morfar fyller 80 år 
Regnet ner i backen slår 
Men det deppar vi ej för 
Vi har ju gott humör 
 

Nu så har vi ätit klar 
Tomt det är i skål och fat 
Tack för denna fina fest 
Morfar du är bäst! 

 
 
 



 
Mel: When Iʼm sixtyfour 
Hur ska den bli, min äldreomsorg 
When Iʼm sixtyfour 
Kommer ni att skicka hit en hemsamarit 
Som städar, dammar, tvättar min skit 
Får jag nån fotvård, handlar nån mat 
Till vårt reservat 
Får jag nån färdtjänst, lockas mitt hår 
When Iʼm sixtyfour 
 
Får man ha julgran med levande ljus 
i ett servicehus? 
Får man sitta uppe efter klockan sju? 
Får man gå till sängs med sin fru? 
 

Får man bli gramse, får man bli ilsk 
Kanske lite pilsk. 
Får man ta nubben,  
kanske ett rus, 
i ett servicehus? 
 
Ja, hur ska den bli, min äldreomsorg 
When Iʼm sixtyfour.  
Får jag va vaken, får jag gå naken 
När jag fyller år 
Får jag va naken, 
Vifta på baken, 
When Iʼm sixtyfour

Till Jenny, 18 år  
Mel: Hakuna Matata  
Vi älskar vår Jenny 
En tjej som är bra 
Vi älskar vår Jenny 
Tanken på dig gör en glaʼ 
Vilken härlig tjej,  
18 e en häftig grej 
Hakuna Matata 
 
När Jenny var ett litet barn 

Då var hon ett kesobarn 
Nu är du härligt fri 
kan leva din egen filosofi 
Hakuna Matata  
Inga bekymmer,   du ska va lycklig varje 
dag.   
Det förtjänar du,  
som e 18 nu 
Vi älskar vår Jenny! 



John, 50 år   Mel: Käre John 
 
Käre John.. första halvlek har blåsts av.            Alla 
Käre John…Då förminskas alla krav.  
Nya tider följer nu - och livets fröjder väntar ju. 
Dags att luta sig tillbaks …käre John! 
 
Lille John... vi minns dina första steg.            Syskon 
Lille John….gullig var du när du teg. 
När vi for ifrån Japan - du hade växt av bara.. den. 
Dags med syskonfostran nu…lille John. 
 
Värste John…Norrland blev sig aldrig likt…        Ingifta 
Terrorism - fanns det ingen juridik? 
Prästens barn kom visst på sne´ - många sakna´ vingar me´ .. 
Tur att länsman var så blind.. värste John 
 
Du S:t John.. på Fjellis tog du din student.        Alla 
Du S:t John..stal ikoner det är känt! 
Knappast from, men alltmer smart - kanske blir han advokat. 
Vaknat ur sin sköna sömn har du .. S:t John. 
 
Nu du John.. kunnig blir du i vår lag.            Alla 
Nu du John…paragrafer varje da´ 
Å på marknan´ blir du het.. 
På Celsiusskalan vad vi vet. - Lag och avtal i kubik - nu du John. 
 
Snälle John.. varför bär du aggression? 
Snälle John .. säljer vapen till nation? 
Säg hur blir snart vår natur - när du jagar många djur! 
Fånga morötter i bur bör- snälle John. 
 
Förar´ John.. när du närmar dig pension - 
Förar´ John ..Saab blir passande passion. 
Pansarplåt och rationell - i dess tröghet blir man säll. 
Å med turbo går det fort.. förar John. 
 
Grattis John.. vår hyllning får du nu motta´ 
Grattis John . . femtio är man ej var dag. 
Allt gott för var dag som går - önskar vi att du nu får. 
Så vi hurrar och vi säger: Grattis John!! 

 
 



Till Lennart 75 år 
Mel: Det går en dans på Sunnanö 
 
Här är det fest i Tureberg, här fylls det många år. 
Och farfar fyller sjuttiofem. Ja, tänk vad tiden går. 
Herr Lindberg, det är ju Ni, som aldrig äldre blir 
Trots alla år som går och går. Det har vi hört, tihi! 
Trots alla år som går och går. Det har vi hört, tihi! 
 
Att sitta stilla i en stol, är ingenting för Dig. 
Du håller fart med hunden din och nåʼn föreningsgrej. 
Att håret fått sin patina, och synen mindre skärpt,  
/: så ska det vaʼ vid dina år – det klär en pensionär :/ 
 
Nu är det dags att rota runt, i minnenas arkiv 
Sortera bra från strunt till sånʼt han gjorde av sitt liv. 
Han båten rustat varje vår, till Kannan färden gått 
/: Vid nästan fyllda sjuttiofem, trots Brazil dåligt mått. :/ 
 
Men vi vill inte måla nu, en alltför glättig bild, 
Av den tid som börjar nu. Men den är god och mild. 
När Bosse Larsson och Tellemar blir kryddor i hans liv. 
/: Och så finns det bildkorsord och andra tidsfördriv. :/ 
 
 
Ninni 50 år  Melodi "Mors lille Olle" 
  
Snygg smal och slimmad med svallande 
hår 
Så såg vår Ninni ut år efter år 
50 år gångna och still going strong 
Samma snygga hår o samma snygga 
omfång 
  
Omtyckt av alla är Ninni kära du 
som vän o som mamma, som kompis o fru 
Behöver vi hjälp kommer Ninni förbi 
Ge mer än ta, det är hennes melodi 
  
När Ninni lagar mat så kan allting ske 
Mixer och Micro, ja blanda och ge 
Ibland är det lyckat ibland blir det snett 
Tur Lasse är en hejare att fixa dagens rätt 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Skicklig i yrket är Ninni som få 
Rätta läxorna hemma, med TV:n på 
Söndagsångest plågar, ibland blir det 
stopp 
Men måndag morgon åter, vår Ninni är på 
topp 
  
Linnea o svärmor får ofta skjuts 
men kanske de hellre ibland åker buss 
Den lilla "Gullan" kör i 142 
Säkerhetsbältet, det måste man ha på 
Vi tackar nu Ninni 
För du är ju toppen 
Trevlig o gullig och klar uti knoppen 
50 år fyllda, det kan ingen se 
Nästa gång, vi firar hundra, se till att ni är 
mé 



Till HGT Gratulerar på födelsedagen 
  

Musik: Beatles, I saw her standing there  

Låt mig ta lite ton, till en gratulation 

Till en man som nått en rätt nivå av ålder 
Åldern som gör tinningarna lite grå  
Men ändå långt från sixtyfour. 
 
Ålder gör en vass, å man är inte kass 
Även om nån´ gång ens minne sviker. 
Kanske - kissar man långsamt ,  
men tänker som en blixt. 
 
SO BE PROUD HGP - TO ETERNITY 
BE AWARE OF THE WONDER OF 
LIVING 

 
Å låt mig ge Dig ett råd, så här till ett 
ackord 
Ge varje vecka en hel sabbat 
Då får Ditt liv – säkerhet och frid, 
som ett autoliv. 
 
Å visst är det sant, ja riktigt important 
Att glädjas åt sin härliga familj 
Så ta Din herdestav - med all åldersrätt 
Sen mot målet rätt och slätt! 
 
SO BE PROUD… 
 

 
 
 



FÖDELSEDAGSHYLLNINGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mel:Vintern rasat  
Kära Gun så lyssna nu till sången 
Som vi framför bara just till dig 
Nu så sjunger hela konkarongen 
Till den allra mest fantastiska tjej 
Snart är våren här och blomstrar och spirar 
Guldet i ditt hår har solens glans 
Vi vill vara med när dagen du firar 
Vi är dina hängivnaste fans! 
 
Nu grönskar det… 
Kära Gun hon är av en särskild sort som alltid lyser klar 
Kom med, kom med och känn hur hennes aura liksom drar 
Till närhet och till viktigt prat om livet i sin komplexitet 
Om kärlek, barnbarn och farmorsskap samt val av omtänksamhet 
 
Hej tomtegubbar… 
Hej allesammans är ni redo – för nu så börjar kalaset 
Hej allesammans är det säkert att ni fått något i  glaset? 
Ett litet glas och mycket mat, det är precis sosomvi vill ha’t 
Höj allesammans högra armen och sedan tömmer vi glaset! 
 
Alla fåglar kommit ren… 
Kära Gunsan kommit en bit, ut i själva livet 
Vilken fröjd se blicken så klar, uppleva att drivet 
Verkar.lever, sprudlar och far 
Starkt som uti ungdomens dar 
Kunskapen dock vuxit har 
Sprider fröjd åt alla. 


