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Norges nationaldag på Skeppet! 

Visst fanns det små 

fina flaggor istuckna i 

maten på de extra 

goda tallrikarna men 

det var inte bara 

norska! Även ölen var 

omringad av olika 

flaggor. 

 

Innan kvällens Pub-

afton hittades ett 

klipp på Facebook 

som var lite 

överraskande.  

Kan hålla med om att 

den 18 maj 2017 var 

en riktigt trevlig 

kväll. Hur blir det nu, 

den 17 maj 2018? 

Det var i alla fall slutsålt 

långt innan sista anmälnings-

dagen och ett 25-tal stod på 

väntelistan. Bara två 

återbud av alla de 130 

anmälda. Vilket jobb de 

måste ha haft i köket för 

att preparera alla tallrikar. 

Tack snälla ni! 
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Efter sedvanlig genomgång av utrymningsvägar och återsamlingsplats 

smakade tallrikarna och drickat riktigt gott och stämningen var snart 

på topp. Alla var riktigt förväntansfulla inför kvällens underhållning. 

 

En del hade tagit med några gäster vilket är riktigt trevligt och gav 

föreningen möjlighet att värva några nya medlemmar. De har nu 

möjlighet att ta del av hela vårt gedigna program.  

Pure Malt ville absolut ha var sin kopp kaffe innan de började spela, 

vilket naturligtvis fixades bums av Programkommittén. 

Strax stod hela bandet på scenen, det vill säga Dan på bas, Stefan på 

gitarr, Robin på allehanda instrument, bland annat säckpipa. Lena med 

sitt dragspel och Isak på bongotrummor. Isak var inte med förra 

året men passade riktigt bra in i bandet. 

Man kan nog förstå att de tyckte om att spela för oss förra året och 

i år var applåderna och busvisslingarna minst lika många och långa 

som då.  

Man kan ju undra vad de tänker skriva på Facebook efter den här 

kvällen? 
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På fredagen hittades följande lilla kommentar på Facebook och den 

stämmer nog med de upplevelser vi hade under denna fantastiska 

kväll på Skeppet. 

 

Hör gärna av dig till 

Programkommittén om du 

tycker att de skall åter-

komma nästa år igen! 

Jag hör av mig i vilket 

fall! 

 

 

Kent Magnusson 


