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Vid PUB kvällen den 7 februari blev stämningen så pass glädjefylld att det var nästan så att man skulle 

kunna känna att Skeppet kom i gungning. 2019-02-07 Efter en givande dag på PRO riks begav jag 

mig direkt till Skeppet för att avnjuta PRO Håbos PUB-kväll. 

Jag hade inte hört något om trubaduren Tobbe Gustafsson som skulle leverera levande sång till sin synt

med en hel orkester instoppad någonstans bland all elektronik.

Den inledande bilden.

Visar Kenneth Jonsson uppvisade en 

makalös talang på att spela ”luftgitarr”. Vilket 

många besökare tog efter medans andra 

nästan fick vika sig dubbla av  hejdlöst 

glädjefyllda skratt

Som vanligt var det en välbesökt tillställning med medlemmar från när och fjärran. 

Efter välkomnande och några inledande ord av Lennart, nöjes/reseansvarig m.m, åtnjöt 

deltagarna de himmelskt goda smörrebröden med valfri dryck.

Därefter kom Tobbe igång med sin underhållning. Men något stod inte rätt till med ljud- 

anläggningen. De ljud som Tobbe uppfattade bakom högtalaren var inte de ljud vi bland 

publiken hörde. Efter akut insats av Skeppets egen ljudtekniker ”Egon C.” så blev ljudet 

synkroniserat och välljudande.



Tobbes breda variation av musik 

och musikglädje avspeglade sig 

bland publiken som inte kunde få 

nog av hans musikaliska 

begåvning.

Det blev några extranummer som

Tobbe gav publiken, efter att de 

inte kunde sluta klappa sina 

händer och ropa ”en gång till”.

För de ansvariga blev det 

ytterligare drygt en timmes arbete

med att samla ihop, diska och

städa undan, hantera avfallet, 

sopa golv, vika ihop bord, ställa 

undan stolar, återställa lokalen i 

de skick den var innan och 

mycket annat innan de fick gå 

hem.

Ett arbete som ständigt måste 

göras och som vi besökare inte 

alltid ser. Men vi kan alla hjälpa 

till för att underlätta för dem.
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