
dlemsavgiften for 2002.
Vi formodar att det ar ett misstag eller forbiseende fran Er
sida. So: brukar det sfa i kravbrev nar man vill uttrycka sig
milt och inte stota sig med nagon. Kanske skulle var kdre
kassor vilja skdrpa tonen en aning nar han ber er som
inte betalat in medlemsavgiften att omgaende gora
detta. Februari var den manad som gallde for betalning.
Det ar ungefar 40 medlemmar som nu mdste betala,
annars blir man helt enkelt struken ur medlemsmatrikeln.
Det vore val stor skada, eller hur?

till alia som varit malajer

i or

Qbtort tack till alia a.

6 var det det dar med malajer igen.
Utan gott kaffe och mackor blir det val inget riktigt
medlemsmote, eller? Skall vi borja med att ha termos
och smorgaspaket med oss hemifr6n? Tank vad det
skall prassla nar alia fiskar upp sina paket. Lot oss an-
vanda tiden till viktigare saker p6 motena an att
ragga upp malajer.
Om Du annu inte upplevt det stora med att vara ma-
laj, och inte fatt se gladjen i en medlems ogon nar
han/hon softer tanderna i den mackan just du gjort.
Tag chansen och skriv upp er p6 listan over hastens
kokspersonal!

OS,'6 var det redan april och klockorna ar om-
stallda pd sommartid. En citronfjaril ar iakttagen pa
ett fonsterbleck. Tre tussilagon ar plockade med tva
centimeters stjalkar och placerade i en aggkopp
mitt pa bordet. Man blir varm i hjartat nar man ser
dem. Det ar nu man bestammer sig for att verkligen
ta vara pa: v6ren och den annalkande sommaren.
Inte en skon dag far ga till spillo, aldrig sitta inne en
rosaskimrande kvall. Samma varje ar. Sedan far man
suckande konstatera att det gick alltfor fort. Som ett
ogonblick kort var varen. Hastigt skenar livets hdstar,
som Eroding skrev en g6ng. Nu gor Ukulelebladet ett
uppehall och ateruppsfar forst i September. Skon var
och sommar alia ukulelevanner!
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Forra medlemsmotet

Golvet knarrar forfarligt, ljuset pd
scenen blandar den som upp-
trader och luften tar slut efter en
timma. S6: ar det pa: Kustens Hus. Men vad
gor det? Det ar ju Ukulelemote. Det var 56
personer som ringt och anmalt sig till klubb-
motet. Fern personer valkomnades pa: sitt
premiarmote.
Guldtlan ar ett efterldngtat inslag i program-
met. Rolf Ekelund som var p6 sitt andra
medlemsmote gick hem med agg och ny
svart ukulele. Tank att han knep bade forsta
och andrapriset! Grattistilldig! Kvallens
overraskning var Peter Hellman. Han har

spelat med flera band i Goteborg.
Alia vi som alskar Beatles fick en hog-
tidsstund nar Peter sjong flankerad av
Evorna - Samuelson och Skyborn. S6
var det da textskrivartdvlingen som
skulle avgoras. Jonas, Karl-Erik och
Nimrod hade snickrat ihop varsin text
till Oh Susanna. Det var ockso: i den
ordningen herrarna fick sfa p6 pris-
pallen. Grattis och roligt att ni anstra-
nger er. Vi fick veto att det blir festival
arrange-mang i Stenhammarsalen
nasta ar igen. Det blir en kvdll i Ge-
orge Formbys anda. Jonas ar ansvarij
och gdsterna ffan George Formby
Society i England skall hjalpa till att

sprida glans over den kvallen.
Tank att vi far se Andy Eastwood
pa scenen. Vilken kvall det kar
bli.

Festivalkommitten.
Tanka sig sa galant det gick att
fa ihop en festivalkommitte.
Festivalgeneralen Christer

I Andersson har samlat
en stab av entusiaster
kring sig. Ralf och Nim
rod med m6ng6rig
vana av festival-
arbete, tillsammans
med Inga-Lill Emanu-
elsson, Monika Astrom

och Ulf Leyman. Dar har ni truppen som
skall fora skutan i hamn ar 2003. Kommit-
ten har sitt forsta arbetsmote redan i
april. Riktigt mycket lycka till.



Videon.
Nu dr dntligen videon frdn fdrra festiva-
len fdrdigredigerad. Den finns att kopa
for 150: - Det kommer att finnas en
bestdllningslista pa medlemsmdtet. Ro-
ligt att ha som ett minne for alia som var
med da det begav sig.

Angaende Thomas Allander
Styrelsen har per brev meddelat Thomas
Allander att nan inte langre ar Ukulele-
klubbens hedersmedlem. I brevet fram-
gdr att det inte varit ett helt Idtt beslut
att fatta men att det ar en konsekvens
av den polemik som pdgdtt mellan ho-
nom och Klubben. Thomas har valt att
inte kommentera brevet.

Pubafton
For ndgra veckor sedan hade George Formby Society en traff pa Restaurang Minus.
Det var en vdldigt trevlig kvdll med mycket god stdmning, sager de som var ddr.
Bland gdsterna den kvdllen fanns Ingrid Broms. Hon hade sd dvermdttan roligt att hon
genast bestdmde sig att alia borde fd ha en s6 rolig kvdll.

Eftersom Ingrid ar en handlingskraftig kvinna sd talade hon med restaurangdgarinnan
om att hyra hela stdllet och bjuda in medlemmarna i Ukuleleklubben. Ddrfdr, alia
musikvdnner och trakterare av diverse instrument sd dr ni vdlkomna till
Restaurang Minus, 2: a Langgatan 46 torsdag den 23 maj klockan 19.00.

Ingrid utlovar en fantastisk kvdll som sent skall gldmmas. (Vem kan motstd en sddan
utfdstelse?) For 100 SEK fdr man sallad, brod ett glas dl eller vin. Vegetariskt alternativ
finns ocksd, sag till ndr ni anmdler er. Sd tag nu med er instrument och en god van
och mot upp. Anmal er senast den 17.5 p6 telefon till Ingrid 27 37 05, Marl Ann
42 41 82 eller Eva O. 775 78 99.

Det handler om Gullholmen.
Cirka 30 personer har anmdlt sig till spelldger pd Gullholmen. Ni kan betala de 200 kro-
norna ndr ni kommer from till on. Ni som planerar att dta middag pd Idrdagskvdllen pd
restaurangen fdr menyfdrslag pd medlemsmotet. Klart dr att en trerdtters middag kos-
tar 289:-, en tvdrdtters kostar 189:- och frukosten gdr pd 45:- Om ni har fdrslag pd kur-
ser till den helgen sd fdr ni gdrna hdra av er till Christel Server pd Utbildningsmdklarna
telefon 508 555. Mer information om resvdg, bdttider och annat praktiskt fdr ni pd mo-
tet.

Medlemsenkat.
Sd var det dags igen for Ukuleleklubbens medlemsenkdt. Att fd vara med om en en-
kdtundersdkning dr ndgot vi alia skall ta allvarsamt och hdgtidligt pd. Det dr ju en fdrfi-
nad form av demokrati.

Har har alia ratten att uttrycka sin dsikt. Dessutom fdr man vara alldeles anonym om
man vill. Alltsd dr detta ndgot vi alia skall utnyttja. Tag chansen och tyck till om
Ukuleleklubben. Vad har varit bra, vad har varit mindre bra under det gdngna dret?
Hur kan klubben bli dnnu bdttre? Viktigt dr att vi alia framfdr vdra dsikter. Konstruktiv
kritik kan leda Ukuleleklubben framdt, mot nya hojder.

Sitt nu hemma vid koksbordet och tyck till i lugn och ro. Sedan kommer det svdra,
ndmligen att komma ihdg att ta med sig pappret till klubbtrdffen den 18.4. Ni som
inte kommer dd vill ni naturligtvis skicka enkdten till Nimrod. Visst det gdr jdttebra!

Ola Troedsson
En pratglad mangsysslare som gillar att roa sina medmdnniskor.

Han pratade i tvd timmar, hdmtade andan och sa:
-Nu har jag bara ndmnt lite av det jag varit med om. Mycket har nan fdrvisso hun-
nit med. Han har varit billjettforsdljare pd Sdrobanan, intendent pd Svenska Lloyds
Englandsbdtar, Idrare pd Stretereds internat, skogsarbetare, fotograf, filmare, gdtt
pd teaterskola. Pd Vasa sjukhus arbetade han mdnga dr. Ola var med och ar-
rangerade programmet ndr sjukhuset tirade 100-drs jubileum. Pd samtliga arbets-
platser har Ola snabbt hamnat pd avdelningen for spex- och underhdllning.
-Vi hade himla skoj pd vdra personalfester, sager han. Musiken finns i generna,
pappa musicerade ocksd. -Jag fick min fdrsta ukulele av pappa 1951.

Redan 1949 mdttes Kent Schdnstrdm och
Ola. -Vi underholl vdra kamrater runt
Idgerelden pd scoutldgret i Lerum. Jag
kunde en massa Povelsdnger utantill,
favoriten var Johanssons
Boogie Woogie vals. Senare i
livet var vi med som upp-
vdrmare i den fdrsta Kndpp
Upp revyn pd Cirkus i Gdte-
borg. Det var ddr som jag
trdffade Martin Ljung. Det
motet resulterade i att jag
fick vara spdkskrivare dt Martin. -Jag
skrev texter som Martin Ljung framforde i
monologform. -Jag dkte ofta till ABC-
teatret i Kdpenhamn och hdmtade inspi-
ration.
Hur dr det med musikaliska upplevelser
Ola? Danny Kay pd Palladium 1957
gldmmer jag aldrig, liksom SvenAsmund-
sen pd Liseberg i bdrjan av 60-talet.

Man har varit
med om sa

mycket javla
roligt!

-Sven har vi for dvrigt haft nojet att ha
pd Dahlheimers Hus flera gdnger. Han
var en stor musiker. Han har haft
mycket roligt det forstdr man ndr man
hor honom berdtta med stor inlevelse.

Ukuleleklubben dd? Hur gick
det till. -Kent var medlem
och sa till mig att jag ocksd
mdste vara med. -Ukulelen
har varit ett roligt komple-
ment till alia pjdser och revy
nummer som jag haft han om.

Nu kommer fotoalbumen from och det
mesta finns dokumenterat.
-Det ddr, sager Ola och pekar pd ett
foto, det dr jag ndr jag hoppade Bungy
jumpfrdn Eriksbergskranen 1996. Jag
blev inte fdrvdnad, klart att han gjort
det ocksd.


