
PRO PUB kväll 0404

Vårens sista PUB blev den mest besökta PUB kvällen, med ett nytt rekord på 139 besökare och lika 

många smörrebröd tallrikar. 

2019-04-12 Det är med stor glädje och tacksamhet som jag besöker PRO Håbo PUB kvällar, Den 

atmosfär av gemenskap och vänskap som råder där är mycket upplyftande. Det gör att den gråa 

vardagen blir till en sommarblommande äng.

Redan vid entrén möttes jag av trevligt bemötande och fick en välkomstbiljett av Kjell. En biljett som 

skulle kunna ge mig en av de tre utlottade fribiljetterna till nästa PUB kväll. 

Att finna mig en plats denna kväll var inte så enkelt då hela lokalen och rummet intill var fyllt av 

förväntansfulla medlemmar. Efter en stunds letande fick jag plats vid ett av borden där en stol var 

ledig. Kring bordet satt det redan flera par som jag uppfattade att kände varandra, medan jag inte 

kände några av dem. Men bara efter en liten stund så gav de mig beröm för hur jag lyckats få till 

medlemstidningen. Jag underströk att vi är en redaktionsgrupp som tillsammans skapar den. Men var

tacksam för deras positiva åsikt.

Lennart Olofsson inledde PUB kvällen.med att informera om att denna kväll slagit 

tidigare besöksrekord det var idag 139 deltagare. Det var viktigt om det skulle börja brinna att följa 

Lennart och Olle. En viktig information som måste förmedlas då det osannolika ibland kan bli en 

obehaglig sanning.



Bilden ovanför visar några av de tallrikar med tre smörrebröd som varje besökare med god aptit åt. 

En tradition som flera har tagit efter.

Pommac Duo stod för kvällens musikaliska underhållning med sina egna tolkningar av en stor 

variation av artister, som tillfredsställde de flesta former av populärmusik.

På uppmaning av Lennart i inledningen blev det under deras framträdande helt tyst så att en 

knappnål som föll till golvet skulle ha hörts.

Efter deras framträdande erhöll de en lång stående ovation som visade publikens uppskattning för 

deras fantastiskt musikaliska uppträdande.
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