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2018-11-12 

De spelade på Puben i november 

men vad kallas ”bandet”? Frågan dök upp när Bosse Lundgren och 

hans gitarrkompisar spelade för oss på Skeppet. 

Bosse sa att de länge har funderat på ett bra namn och bad om 

förslag men inget hördes. 
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”Bandet” som är en studiecirkel på Skeppet består av 11 glada 

gitarrister men bara två av dessa är damer. Dessa damer (och 

naturligtvis herrarna också) efterlyser fler av det ”täckta könet”. 

Innan underhållningen avåts en god Pub-tallrik med stor aptit och 

allehanda drycker slank nog ned. På väggen visades kvällens 

frågesport om oktober. Bland de 10 frågorna fanns nog några 

knepigheter men många hade många rätt. 

Bosse tog sedan till orda och introducerade sina gitarrister och vi 

fick höra många gamla örhängen och några mindre kända stycken. 

Kickan och Aili gjorde sig riktigt bra som Owe Törnqvists Dagny. 

Publiken var med på tonerna under ett flertal örhängen och det blev 

till och med en del allsång. 

Under pausen fanns möjlighet att fylla på glasen för att släcka 

törsten efter allt sjungande. Det blev några tallrikar över som en del 

hugade spekulanter gärna satte tänderna i. 

Vi fick höra och sjunga med i ett fint potpurri på diverse svenska 

örhängen. Kickan spelade ett flertal solon på sitt dragspel och det 

uppskattades verkligen av publiken. 
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Naturligtvis önskades ett 

speciellt avslutningsnummer med 

Karl-Åke och gissa vilken låt det 

var… 

En gammal Amazon, naturligtvis! 

PS 

Programkommittén har beslutat 

att från 2019 blir det obligatorisk 

anmälan till Pub-kvällarna så att 

ingen blir utan den smakrika 

tallriken. De hoppas på er 

förståelse!  

 

/Kent Magnusson som tackar Programkommittén för  en trevlig kväll! 

 


