
Nu har det varit PUB-AFTON igen, närmare bestämt den 27 april. 
 

   
 

Av någon anledning trodde vi inte att det skulle komma så många gäster i kväll. Varför? Ja 
inte vet jag. Man brukar alltid skylla på vädret, det regnar så folk vill inte gå ut, solen skiner 
så folk vill påta i sina trädgårdar, det blåser och då känns det kallt. I dag har det verkligen 
varit blandat aprilväder, alltså sol till och från och så helt plötsligt en regnskur. Men vad det 
än berodde på så var vi drygt 60 personer på puben ! Och som vanligt verkade alla trivas och 
må bra. Ostbrickorna gick snabbt åt så Ulla och Gunnel gjorde nya vartefter och varmkorven 
tog slut. 
 
Underhållningen då! Jo vi hade bokat Olle Eilestam, men han fick tyvärr förhinder i sista 
stund. Han rekommenderade Pancho. Och det var inte helt fel minsann, det var en glad 
herre med härlig repertoar som verkligen gick bra att dansa till, och dansas det gjordes det. 
Dom två brukar tydligen spela "dubbelpiano" ibland, d v s dom spelar alltså på varsitt piano 
och sjunger tillsammans.  
Jag tyckte när jag såg Pancho att jag sett honom förut och det hade jag antagligen i 
pianobaren på Birka Cruises eller Cinderella, för där brukar han tydligen spela lite då och då. 
 
Och, som sagt, en mycket trevlig kväll blev det och de sista gästerna stannade ända till vi 
stängde kl 22. 
 
Det här var vårens  sista pubafton, men många kan se fram mot vårfesten som är den 6 maj. 
Jag kan tyvärr inte vara med där. Vi har haft en cirkel "Läs och lär om Italien" och några av 
oss åker till Italien den 5 maj, men jag är säker på att ni som anmält er till vårfesten kommer 
att ha lika roligt och trevligt utan mig och inte ens märka att jag inte är där. Få se om jag får 
höra efteråt "Va!? Var inte du där, det märkte jag inte" ?? 
 
Och så hoppas jag, att när ni läser det här har vi alla haft en jättefin sommar. 
 
Vid pennan Monica V 


