
Pub-afton den 26 oktober

 ! ! Nu har vi allt slagit ett nytt rekord ! . ! ! Vi var över 90 gäster !! 
      Fortsätt gärna att komma!!

2017-10-26 Nu har vi allt slagit alla rekord !!! Jag tror det var 92 gäster !! Det ni ! Och 
så typiskt svenskar att vi alltid måste ha en förklaring på varför det går som det går och i
det här fallet måste jag nog allt skylla på Lennart !! Han är en fantastisk kille med 
massor med idéer. Kanske ni kommer ihåg för ett antal gånger sen, när han ville prova 
att servera varmkorv lite senare under kvällen, vilket jag ju inte alls trodde på, men som 
blev en sån succé ! Och nu kommer han alltså med den, som det visade sig, geniala idén
att byta ut ost- och korvbrickan mot smörrebröd. Det blev helt enkelt succé. Men 
Lennart, vet du verkligen vad du ställt till med ?

Bordfixare
Bord och stolar ska fram och det ska dukas för 100 
personer. Men med en fantastisk hjälp går det som en 
dans.  Och om ni tror att man gör 3 x 100 smörrebröd
på en kvart, då tror ni fel ! Som tur är har vi en 
fantastisk "stab" som hjälper till i köket och den här 
gången var där lite fler än vanligt. Där serverades, 
som sagt, 3 olika bröd, ett med lax, ett med räkor och
ett med rostbiff. Jaa ni, räkna med smörrebröd även 
i fortsättningen. 



Vi hade en nyhet till och det var Kennet Jonsson och Yvonne Vojbacke som ställde upp 
ett "chokladhjul". Vinsterna var allt från en vinflaska till choklad och det här verkade 
också populärt med tanke på kön som sakta ringlade fram till hjulet. Värt att testa fler 
gånger.

Så var det ju underhållning också förstås och som Lennart sa när han presenterade Malin
Artz, så kunde man njuta av hennes skönsång men även dansa till några av hennes låtar.
Men dansa ??? Ja, där undrar jag verkligen var man skulle ha dansat, för där fanns 
absolut ingen plats, hela lokalen togs upp av bord och stolar. Men Malin underhöll med 
låtar som, enligt henne, passade sådana gamlingar som oss, vad hon nu menade med 
det ??!!

Puben hade öppet till kl 22. Några gick förstås lite innan, men många satt kvar till efter 
22  och tydligt visade att dom gärna stannat ändå längre. Nu började dock vi som skulle 
återställa lokalen i ursprungligt skick att forsla bort bord och stolar och där måste jag allt
ge många en eloge, som stannade kvar och hjälpte till. Tack alla ni !!

Vid pennan och bakom kameran Monica V
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