
Från arbetskamraterna till Lisbeth 50 år ! 
 

Tusentals gratulationer har strömmat in från olika håll med anledning  
av ditt inträde i 50+ världen. Här är ett urval från föreningslivet: 

  
 Hem och skolas undergrupp ”Kycklingmammorna” tackar dig för hårt arbete under 

många år. 
  

 Hembygdsföreningen ”Bergslagsflickorna” har valt in dig som ålderskvinna. 
  

 Föreningen ”Morotens vänner – bli brun och fin med karotin” vill skicka ett knippe i 
veckan livet ut. 

 
 Skånes ÅsaGåsa sällskap vill ha dig som hedersmedlem. 

 
 Friskis & Svettis ger dig livskort på alla pass i Sverige. 

 
 Skidsambundet Svarta Pisten erbjuder fri valla under året. 

 
 Skrinnarklubben ”Ispiken” överlämnar en påse med sin logga på att förvara torra 

kläder i. 
 

 Jogginggruppen ”Sunda ben- onda knän” skänker dig benvärmare i äkta kamelhår. 
  

 Kalorijägargruppen ”Antibakelsen” ser dig som en god förebild. Du får gratis BMI-
kurva. 

 
 Teveserien När & Fjärran ger dig en privat hemsida med semestertips året om, 

inklusive prislista och barnrabatter. 
  

 Bokklubben Läslustan vill skicka dig 10 böcker/vecka till priset av en bok. 
 Språkakademin ”Habla Esbanol” ger dig medlemskap utan inträdesprov. 

  
 Mammagruppen ”Full kontroll” i Kista ser dig som enastående och fullvärdig 

förebild. 
 

Cykelfrämjandets Giro Italia sponsrar dig med en keps att bäras med skärmen bakåt. 
  

 ”Universumresor” skänker dig senaste katalogen om långresor, t ex: Se Nicaragua by 
night, simma dig trött på Bali eller ta en kärlekssemester på månen i solnedgång. 

  
Barnmorskeförbundets undergrupp ”Vision” anser dig vara en mycket lyckad medlem 
med nyfikenhet, nytänkande i nya arbetsuppgifter som du villigt kastar dig över och vill 

erbjuda dig mer jobb i framtiden. 
 

  



 Hårvårdsfabrikanten Schwartzkopf vill hedra sin tuffa användare med nya exklusiva 
produkten ”just wild and red”. 

  
 Forskargruppen Permafrost inbjuder dig till hypersensibilisering av din frusenhet. 

Plats: Jukkasjärvis ishotell. Obs! Gratis isvatten under hela behandlingen. 
 

Kamratföreningen FC är tacksam att ha dig som medlem i vår lilla slutna orden med 
många hårda regler som du efterlever prickfritt. 


