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Så kunde vi då genomföra ett 

första månadsmöte, tack 

vare att vi kan hålla till i 

Medborgarhuset uppe på 

Hägerstensåsen.  

Deltagarantalet var ju 

begränsat och alla satt med 

rejäla avstånd i den rymliga 

salen. 

 

Vice ordförande Margareta 

hälsade välkommen och 

lämnade lite information om 

läget. Bland annat att alla 

förändringar i programmet 

meddelas löpande på 

hemsidan.  

 

Sen blev det dags för vår 

klubbmästare Britt-Marie att 

presentera dagens under-

hållare. 

Den från början aviserade 

artisten Björn Hemstad hade 

tackat nej på grund av 

coronapandemin, men Britt-

Marie hade lyckats få tag på 

fullgoda ersättare, nämligen 

”New Generation”.  

De kallar sitt program för 

”När popen kom till Sverige” 

och det innebar idel 

nostalgilåtar från 60-talet. 

 

De spelglade herrarna riv-

startade med en Elvislåt, sen 

blev det Paul Anka och The 

Shadows (med gitarrsolo och 

allt).  



 

 

 

 

Publiken var med på noterna, 

sjöng eller nynnade med och 

stampade takten.  

Många tänkte nog tillbaka på 

ungdomens många danser till 

denna musik… 

 

 

 

 

 

Lasse varvade musiken med 

lite mellansnack och några 

fräckisar, som höjde 

stämningen ännu mer. 

 

De fortsatte med låtar av The 

Beatles och The Searchers, 

sen Jay Epaes ikoniska “Putti 

Putti” och därefter Tom Mick 

& Maniacks “Someone`s 

Taken Maria Away”.  

Tom var ju ingen annan än 

Tommy Körberg, som efter 

segern i Melodifestivalen 

1969 åkte runt i folkparkerna. 

Redan då fanns New 

Generation med och de har 

sedan under åren spelat med 

de flesta stora namnen inom 

popmusiken. 

 

De fortsatte nu med låtar av 

Tages och Shanes innan de 

rundade av med Procol 

Harums ”A Whiter Shade of 

Pale”. 



 

 

 

 

Poplåtarna skulle ju vara på engelska 

då det begav sig, men Britt-Marie 

vädjade om en låt med svensk text som 

extranummer och det blev Lalla 

Hanssons ”Anna och jag”. 

 

Applåderna blev många och varma 

efter denna härliga nostalgistund. 

 

 

 

Här har vi från vänster Micke Areklev 

(gitarr), Lasse Lindros (bas och 

mellansnack), Lars ”Slarre” Landegren 

(sång) och Leif ”Palle” Palmér 

(keyboard), när de hade blivit 

avtackade efter väl förrättat värv. 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet avslutades med lottdragning.  

Alla hade fått varsitt fint vykort med ett 

nummer på.  

Första och andra pris var de två fina 

glaskulor som Gunilla Kihlgren blåste 

under studiebesöket på glashyttan 23/9 

(Se rapporten därifrån under 

Minnesbilder). 

Kerstin och Ulla skötte lottdragningen 

och Stig vann den ena glaskulan. 


