
Pubaftonen den 9 februari !!! 
 
Vad håller PRO på med är det säkert flera som undrar. Vad då håller på med? 
Jo, ni som varit observanta har säkert märkt att vi haft pub 9 februari och en stor fin 
annons om det i tidningen som delades ut den 10 februari !!! 
Vill bara tala om att det inte är festkommitténs fel utan tryckeriets !! Strul där alltså! 
Så tidningen blev försenad. Sånt händer, men som tur var hade vi ju en liten annons i bladet 
som kom ut i januari, så vi hade i alla fall ca 70 besökare eller gäster kanske det heter!  
 
Var det puben och ost- och korvbrickan eller varmkorven senare på kvällen som  
drog, eller var det Olle Eilestam!? Var det ost- och korvbrickan eller varmkorven 
som drog så fanns det absolut ingen anledning att bli besviken. Och Lennarts 
varmkorv, som jag inte trodde på, verkar ha blivit en succé. Man kan ju inte ha 
rätt jämt.  
Om det var Olle som drog så gick vi verkligen inte hem besvikna, han var lika  
bra som vanligt. En helt suverän musiker med en otrolig repertoar. Och den  
här gången hade han "förstärkning" med sig som en överraskning. Den inte  
helt okände engelsmannen Deri Rowlands. Och den ni, han sjöng och lät växel- 
vis som Frank Sinatra, Dean Martin, Louis Armstrong m fl, när han inte spexade  
och berättade nästan rumsrena historier. Och Olle han kunde inte göra annat 
än småle och mysa åt Deris tokerier! 
 
Det åts och dracks och dansades, pratades, skrattades och hölls igång (kan man skriva så? 
Nej säger dom som korrekturläser, jo säger jag som får skriva precis hur jag vill!) 
 
Tyvärr fick jag en liten fin vink vid 22 från Olle som säger att han ska spela sista dansen och 
även från övriga festarrangörer, att det var dags att börja plocka ihop. Jag och flera med mig 
hade gärna hållit på en stund till, men man måste ju ha full förståelse för att det faktiskt tar 
en stund för oss att återställa allt i ursprungligt skick. 
 
En, som vanligt, trevlig kväll alltså !! 
 
Och vet ni, det är snart pub igen, närmare bestämt den 30 mars och det kan ni redan nu läsa 
om i det här bladet !! 
 
Monica V 


