
SPFs månadsmöte i samlingssalen Trädgården 11 mars 2020.

Ordförare Roy Olausson inledde mötet med att hälsa deltagarna hjärtligt välkomna. 
Första punkten var fika, kaffe med fralla. Till skillnad från tidigare möten var inte alla 
platser fyllda. Kanske var det Coronaviruset som spökade (Ironi).
Ordföraren påminde om kommande vårmötet på hotell Bogesund den 19:e maj.  Kan bli  
att det blir uppskjutet pga. just Corona. Vi återkommer om detta längre fram. 
Deltagarna fick sedan rösta om lite ordningsfrågor innan det var dags att släppa fram 
eftermiddagens underhållare, Andreas Ljung.

Han berättade lite om sig själv hur han föddes in i denna form av 
underhållning. Han fick tidigt följa med sin far, Den berömde 
Mats Ljung på hans revyer, med bondkomik och även annat som 
han drev i egen regi.
Pappan var en mycket känd o uppskattade revyartist i 
Västergötland, speciellt i Skaraborg. Ja han hade även sina revyer 
i andra delar av Sverige.
Andreas kom att medverka  4 gånger i sin fars revyer. Mats avled 
väldigt tidigt endast 54 år gammal. 
Vi som fått förmånen att se Mats Ljung uppträda kan konstatera 
att äpplet faller inte långt från trädet. Andreas har fått mycket 
gener av sin far vad det gäller komik.  Många lustiga skämt som 
lockade till skratt.

Några exempel på Andreas skämt  som egentligen inte kan återges med rättvisa. Hans  
inlevelse i berättandet som utfördes på Andreas eget tungomål ”Skaraborgska”: 
Är Johan gefter? Nä men han har en arger hunn.

En dam som bantar fick rådet att bara inta 1200 kalorier per dag. Ställer en motfråga. 
Skall jag  ta det före eller efter meddan?

En skolelev klagar på maten för husmor. Han tyckte det var för mycket fisk. Husmor frågar 
då vad han vill ha för något. Jag vill ha kött, älgkött vore bra. Husmor svarade. Tror han 
att jag hinner och gå ut och jaga?  Nähä! Men feska dä hinner ho.

Andreas ställer en fråga i publiken: Finns det några mansgrisar här? Nej svaras det.
Andreas:  Hm! Jag hörde bara svar från männen.

Andreas motto. Ett gott skratt förlänger livet

Andreas började sitt framförande med en gammal schlager, ”leende guldbruna ögon”. 
Varvade sedan uppträdandet med underfundiga o roliga historier, många från hans 
hembygd som är i Skaraborg. Lite allsång också där publiken fick vara med  i refrängen.  

Efter denna underhållning avslutades mötet med dragning på lotteriet

/Tommy Hall

Andreas Ljung


