
PUB-afton den 1 december 2016

2016-12-01 Här kan du se 
dokumentet i PDF

Yeehaw som cowboys´en ropar, det 

har jag hört i westernfilmer och det 

var precis vad som hände här. Det 

var alltså country för nästan hela 

slanten med  Marita Vikström som 

cowgirl !!! Klackarna i taket och full 

fart, det var bara hästen och lasson 

som saknades.

Hon bjöd på en mycket varierad repertoar och med en del önskemål från publiken, men fortfarande med

tonvikt på country som var temat för kvällen. Fina låtar från 60-70-talet varvat med mer modernt 

framfördes till gitarr och munspel. Inte slapp hon heller denna gången undan från att joddla! Något som 

blivit till en tradition när Marita uppträder hos oss! Många sjöng med i igenkännande refränger  och när 

sen ett par tog steget att börja dansa följde andra efter och det blev snart trångt på dansgolvet.

Ost-och korvbrickan kunde vi inte heller 

klaga på. Lennart hade bestämt vad som 

skulle serveras och det ska han få fortsätta 

med.  Vin, öl och alkoholfritt fanns att köpa 

och jag lovar att det var fler som absolut inte 

köpte alkoholfritt !! Stämningen steg under 

kvällen och det var nog både vin/öl och 

musik som bidrog till det.

Lennart hade också bestämt att han ville testa att servera varmkorv senare på kvällen. Nej, nej,  sa jag, 

det tror jag inte alls går hem, men......!!!     Det gjorde det!   Nästa pubafton blir det förmodligen ost- och 

korvbricka och senare under kvällen varmkorv med bröd.
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Som tack för en jättefin underhållning överlämnade Kjell Dufvenberg en flaska gott och fint vin till 

Marita!! Varför vin och inte som brukligt blommor?

På 80+-lunchen i våras var det Marita som underhöll och eftersom Kjell visste att hon bor drygt 15 mil 

från Bålsta misstänkte han att Marita skulle ha svårt att frakta en bukett blommor ända hem, så han 

valde att lämna en kruka i st. Han överlämnade en hibiskus med orden att han skulle kolla framöver om 

hon lyckats hålla den vid liv. Nu passade han på att fråga och Marita erkände att hon verkligen försökt, 

att hon t o m bett om hjälp, men att den nog inte var så mycket att beundra nu, ett par små korta 

stänglar med ett par blad på, men den var vid liv!!

Alltså kan man starkt misstänka att Kjell skaffat sig lite förhandsinformation och tyckte att en vinare är 

att föredra framför hibiskusar !!

Nästan alla stannade till kl 22 när Marita avslutade kvällen med sista dansen som blev Elvis, Good night

sweet heart!! Och jag tror att vi alla kan skriva under på att det här blev en riktigt lyckad pubafton.

Vi klarat säger Egon och Marita när ljudanläggningen är på

plats och fungerar

Drygt 70 gäster kom till årets sista pub-afton



Några glada damer som precis haft ett litet samtal med 

Marita, kanske önskat någon låt eller.. ?

Tack publiken för en trevlig kväll hälsar Marita

Vid pennan Monica Vikström
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