
PUBAFTON MED GITARRGODIS 

Kvällens begivenheter hade troligen föregåtts av ryktet ”Gitarrgänget” kommer 

och spelar och sjunger. Det kom 82 seniorer. Programkommittén fick trolla för 

att ost och tillbehör skulle räcka till alla och det gjorde det.  

Pubafton har blivit ett begrepp och det är kul att ta sig ner till Skeppet för lite 

samkväm och snacks med öl eller vin och vatten förstås.   

 

Efter att vi smakat lite av ost och dryck fick vi avnjuta en stunds gitarrspel. 

Det var 8 spelglada gitarrister, (2 saknades) som under cirka 2 år nu samlats en 

gång per vecka för att lära sig och förkovra sig i gitarrspel. Det märks att det 

är roligt för dom har blivit ”Så mycket bättre”. 

 

The Wilde rover blev inledningen på deras framträdande följt av Längtan till dig 

och Living Doll. Då blev det fart på publiken. Efter ytterligare några låtar var 

det dags för Kalle att framföra ”En gammal amazon”.  



  

Ett mysigt inslag med sång och gitarr-

spel. Han inte bara drog ner publikens 

jubel han drog ett extranummer också 

som gick ut på att ”Drick vin det håller 

magen och fysiken fin”. Det gjorde ju 

också succé förstås.  

Vi fick höra Have you ever seen the 

rain och Summer Wine.  

 

Nu var det dags för ytterligare solo-

nummer. Denna gång av Kent och Gö-

ran med Halleluja, och resten av 

gänget var med och ”doade”. 

Efter detta kom så sista låten Whis-

key in the jar.  

Det blev naturligtvis två extralåtar då 

publiken inte ville sluta applådera, pre-

cis som det skall vara på ett bra fram-

trädande. Vi fick nu till vår förtjusning 

lyssna på California Blue och sist Abi-

lene.  

 

Presentatör för kvällen var Bosse dessutom spelade Peter 

elbas och med i gruppen är två kvinnor, Birgit och Ali, med 

både sång och gitarrspel på repertoaren samt medverkade 

gjorde också Jan på gitarr. 

Kvällen avslutades i gemytlig anda där det inte saknades 

pratglädje.  

/ Yvonne Lindström  

Klicka här för videoklipp 
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