
Pub-afton 
den 13 oktober och jag var där och lyckades nog få ner ett par glas vin och minst 

en ost- och korvbricka. En hellyckad kväll alltså med ca 50 glada gäster trots 
knapphändig info. P g a datastrul (och många icke tryckbara ord har jag hört) 
blev helt enkelt PRO-tidningen försenad och därav lite dålig reklam. Men som 

sagt, trots detta så var vi ca 50 glada som lät oss väl smaka. Stämningen var 
på topp. 

  
Shuffleboardmattan rullades ut och det var många som ville  
prova hur det går till att spela, vilket Britten och Olof Pettersson 

gärna visade och informerade om. 
 

Lennart Olofsson ambulerade runt bland borden och drog lite roliga historier, 
rumsrena från början, men vartefter kvällen led blev historierna lite mer vågade, 
vad det nu kunde bero på. 

 
Höjdpunkten under kvällen var dock vår trollkarl!! 15-årige  

Albin, Abbe trollkarl som han själv kallar sig, gick runt bland  
borden och trollade både fram och bort kort till allas stora  

uppskattning, vilket hördes på applåderna från borden. Hur i  
hela friden han bar sig åt är och förblir en gåta. Jag försökte  
allt locka av honom åtminstone en trollkonst som jag tänkt att jag kunde briljera 

med bland barn och barnbarn, men se det gick inte alls det. 
 

Så blev det då dags att flytta tillbaka bord och stolar och återställa lokalen i sitt 
ursprungliga skick och det gick snabbt för vi fick väldigt bra hjälp och själva har 
vi ju en viss vana. 

 
Och till slut, som vanligt, hade vi en fantastisk kökspersonal. Utan Ulla Eklund 

och Gunnel Larsson skulle vi allt stått oss slätt. Och en som jag absolut inte får 
glömma är Lilly Olofsson, som faktiskt fanns överallt, ibland samtidigt tyckte jag. 
Hon hjälpte till vid baren, hon dukade av, hon t o m for iväg och handlade mer 

ost och ändå såg jag henne då och då sitta vid bordet med sina vänner. 
 

Festkommittén som sett till att det hela blev av; planerat, handlat, möblerat, 
dukat mm mm är Gun Mellström, Lennart Olofsson och jag själv.  
 

Så hoppas jag vi ses igen den 1 december. Då har vi årets  

sista pubafton och då blir det Country och Marita för hela  

slanten.  Annons finns i bladet !! 
 

Monica Vikström 

 

 

 


