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2019-06-17 

Vilken kväll på Skeppet  

Efterlängtade var de och ingen blev besviken. 

 

Förberedelserna var många denna kväll så de som kom 17.20 blev tvungna att 

vänta ett tag innan de blev insläppta på Skeppet. Trycket var alltså ovanligt hårt på 

att få ta del av kvällens bejublade föreställning. 

Elisabeth Andersson hälsade alla välkomna klockan halv sju och därmed fick alla i 

god ordning hugga in på den ovanligt omfångsrika Pub-tallriken.  

Kväll gick under benämningen ”Sommarfest med underhållning av Pommac Duo”. 

Kalmarvägen 3, 746 31 Bålsta, Tel 0171-557 47                                                          www.spfseniorerna.se/habo 
Org.nr. 817001-1079                                                                                                     spfhabo@bktv.nu 

http://www.spfseniorerna.se/habo
mailto:spfhabo@bktv.nu


__________________________________________________________________________________ 
SPF Seniorerna Håbo - Pub-kväll i juni 2019     Sida 2 av 3 

Av ett hundra möjliga platser på 

Puben serverades det hela 117 

tallrikar! Programkommittén gör 

ett fantastiskt jobb vilket 

uppmärksammades av Bo 

Lundgren, vår ordförande och alla 

stämde in i en varm applåd dem till 

ära. 

Mycket prat och efter en timme 

tog Pommac Duo till ”orda” och 

drog igång kvällens underhållning. 

Många fötter och ben rörde sig för 

att inte tala om alla händer som 

klappade i takt (och kanske också 

annorledes).  

Mellansticken var också trevliga, historien om barnafödsel och andra incidenser i 

deras flackande runt Svea rike med avstickare till Norge. 

 

Jag tror att Pommac Duo verkligen uppskattar att spela för oss, alla på Skeppet har 

kommit för att lyssna, sjunga med eller på andra sätt visa sin uppskattning och inte 

för att prata sönder underhållningen.  

Stämningen steg låt för låt och när andra extranumret framfördes började 

mobilernas ficklampor att gunga med i samma tempo som låten. Vilken kväll vi 

hade tillsammans med Pommac Duo. 
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Hoppas alla känner sig välkomna till höstens första Pub-kväll den 8 augusti 2019 

med start 18.30. Egon Cederling och Lars-Olof Eklund kommer att bry våra 

hjärnor med ett trevligt musikquiz.  

Säger bara det – kan det bli mycket trevligare än som denna kväll? 

/Kent Magnusson 


