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UKULELEKLUBBENORDFÖRANDE HAR ORDET
Jag börjar med att tacka för förtroendet när ni valde mig 
till ordförande i UkuleleKlubben.Tillsammans skall vi 
nog kunna föra skeppet på fortsatt rak och stadig kurs.

Vi hade ett årsmöte som inte snubblade på några stora 
problem, utan tvärtom, Hans Taremark plöjde igenom 
dagordningen med fast hand.  Några redaktionella 
ändringar i stadgan noterades, Agne och Ann sjöng ut 
revisionsberättelsen i dur-ackord och därmed kunde 
styrelsen andas ut. Den nya styrelsen konstituerar sig vid 
nästa möte.

Framför oss har vi nu under våren tre klubbmöten på 
Redbergsteatern. Vi får se vad lokalbytet från  Kustens 
Hus ger vid handen när medlemmarna sagt sitt.  Det blir 
onekligen en stor förändring för oss alla, en förändring 
som är resultatet av att vi börjar bli många medlemmar i 
klubben.

Vi har också slottsskogsfestivalen som är under pro- 
duktion. Sponsringsarbetet går väldigt bra, heder åt bl.a. 
Ralph som genom sitt idoga arbete lyckats skrapa ihop 
mycket bidragspengar. Vi får anledning att återkomma 
med avrapporteringar om hur arbetet fortskrider.

Ni missade väl inte George Harrissons minneskonsert i 
Albert Hall som sändes i TV i början av Januari. Vi fick 
då se Paul McCartney och Joe Brown spela ukulele vilken 
var Georges absoluta favoritinstrument.  

Ja, för övrigt är vi på väg att lämna vinterklimatet bakom 
oss och samtidigt ta ett försiktigt kliv in i den svenska 
våren. Visst känns det bra även om vi får vara beredda på 
att en och annan snöflinga uppenbarar sig.

Er tillgivne Ordförande
Lennie 

Artister till festivalen…
Det börjar ordna sig så smått på artistfronten. Vi 
kan nog påstå att vi inte lider nån brist på artister - 
scenprogrammet är ju bara två-och–en–halv-timme långt! 
Först gäller det att spika ”dragplåstren” - affischen ska 
tryckas i mars. Sen kommer turen till övriga artister - bl a 
artister från UkuleleKlubben. Vi jobbar vidare…

Festivalkommittén/gm Nimrod (artistansvarig)
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Ukuleleklubbens Brakfest
Nu känner väl de flesta medlemmarna sig som hemma i 
festlokalen på Axel Dahlströms Torg. Många gånger har 
klubben förlagt sina olika festarrangemang där. Varje gång 
när man kommer hem efter en fest så tänker man att  –Det 
här var verkligen den roligaste festen Ukuleleklubben haft 
– Så även denna gång. 

Festkommittén bestod av Ewa Leyman, Christel Berver, 
Ann Rudenbrandt, Imo Olsson och Marga Jansson. 
Damerna hade träffats flera gånger och planerat dukning 
och diverse andra arrangemang. Trevligt blev det med 
koreograferad välkomstsång.  Startdrinken var lika stark 
som vanligt. Inte skall vi ändra på ett vinnande koncept. 

Cabarén höll hög klass när Bert som suverän konferencier 
lotsade oss genom föreställningen. Därefter kunde man 
se hur snabbt alla bord veks ihop och försvann under 
scenen. Många armar hjälptes åt att förvandla rummet 
till en danslokal. Kardborrbandet var kvällens husband, 
och visst är det härligt att få dansa till ’levande musik’. 
Ukulelefolket är en dansant skara som verkar gilla att 
festa loss. När sista dansen klingat ut och det var dags 
för det annars så trista städjobbet, då var det en mängd 
medlemmar som plockade samman stolar, sopade golv och 
plockade tombuteljer. Snabbt gick det och fint blev det. Så 
fint att inte minsta antydan till klagan kom från uthyraren 
av lokalen. Festkommittén tackar alla som med gott humör 
klockan 01.30 hjälpte till. 

Nästa gång vi möts i festsammanhang blir i juni. När 
festivalen är avklarad är det dags för nästa Brakfest. Säkert 
får man säga igen att ’ Det här var faktiskt den bästa fest 
Ukuleleklubben anordnat- / Marga för Ukulelebadet
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Ingrid och “jojje” rockar loss

Lennie ny ordförande
Efter många goda år i styrelsen valdes Lennie Zärnblom 
enhälligt och välförtjänt till ordförande för klubben.

Festivallotteri
Under årsfesten anord-
nades ett lotteri där våra 
tre CD-konstnärer Mari-
Anne Bogren(Skivetikett), 
Barbro Andrén(texthäfte) 
och Ewa Leyman (kon-
volutomslag) ställde sina 
alster till förfogande. 
Lotteriet inbring-ade flera 
tusen.Tack för bidragen!

Avgående reaktör och ordf



Den 16 november hade ukuleleklubben höstens sista träff  men första på Redbergsteatern. 
Det visade sig vara en härlig lokal att samla så många i. Vi alla fick en annan närhet till 
vad som hände på scen. Hur många som var där vet jag inte men fullt var det.
Som vanligt började vi med att sjunga kvällens aktuella låtar. Men mycket utav kvällen 
upptogs av hösten artist och bidragen var många. Men kvällens absoluta favoriter var 
jazzgossarna ( Christer, Tommie och Ulf ) som gjorde ett bejublat nummer av jazzgossen 
som också vann höstens vandringspris.

De 4 malajerna gjorde ett fantastsikt jobb för denna stora 
skara som måste varit ett rekord och bjöd på hembakat 
bröd, grillad kyckling och hembakta kakor. Alla blev vi 
mätta och belåtna.

Även Bert skall ha en eloge för sitt initiativ till att 
fotografera av klubblåtarna och visa dem på vita duken 
så att alla verkligen kan vara med och spela. Bra ide Bert. 
Och så blev det en julsång som fick avsluta kvällen under 
ledning av Nimrod.

Höstens sista Ukuleleträff blev en fullträff 

Handfasta jazzgossar

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan ger verkligen resultat. Klubben får 
utnyttja SV:s resurser när det gäller utskick och kopiering. En förutsättning för det är 
att vi anordnar cirkelkurser för medlemmarna. Under 2004 ökade antalet studietimmar 
från Ukuleleklubben. (Har ni idéer om egna cirklar tag då kontakt med Christel Berver 
som är studieombud).
I höstas tog vi ytterligare ett steg i vårt samarbete när vi tillsammans anordnade Uku-
lelefebern på Redbergsteatern inför betalande publik. Fullsatt, och succé givetvis. Det 
är fantastiskt roligt, spännande och utvecklande för oss amatörer att få vara med på 
scenföreställningar. Vi ser fram emot en fortsättning.

Hög temp på Ukulelefebern

Ukuleleklubben med på stödgala  
Vid en stödgala för flodvågens offer, med många välkända artister bl.a Uno Svennings-
son, Lasse Brandeby och Lasse Kronér var Ukuleleklubben representerade av “Tre 
gubbar”. Galan inbringade nära 50.000:-

Ny redaktion för Ukulelebladet 
Det blir inte lätt at ta över efter Eva Olivia och Laban som ansvarig för “Bladet”. 
Men med samlade krafter av flera medlemmar skall det nog gå vägen i år med. 
Förutom styrelsens bidrag har Marga Jansson Eva Olivia och Mari-Anne Bogren 
bidragit med texter och foton. Vi vill ha fler som skickar in bidrag! Vi vill även ha 
synpunkter på bladet. Ris och ros (helst ros). Skicka era bidrag och synpunkter till 
ulf@ewaleyman.com.
Ulf Leyman 



Ukulele-4-U spelar på Cafe Kom 3 mars!
Kom gärna och lyssna på oss, torsdagen den 
3/3 kl. 20-21.30 på Cafe Kom, Olivedalsgatan
Fri entré! Mat & dryck till låga priser. Kom 
gärna i god tid!
Hälsningar
Mimmi, Ewa, Ulf, Nimrod & Mikael

Minnesord om Inge-Gerd Holmstrand.
Ni som var på UkuleleFeber på Redbergsteatern i november såg säkert Inge-Gerd 
ligga lite vid sidan om, på en madrass… Trots att hon var svårt sjuk i skelettcancer 
ville hon absolut inte missa konserten. Jag ringde henne dagen efteråt - hon tyckte 
den var jättebra och var också glad för alla som kom fram och pratade med henne. 
En vecka senare var hon död.

Hennes stora intresse i livet var dans - men efter sjukdomen - övertog ukulelen den 
rollen. Jag fick Inge-Gerd som elev och hon blev snart medlem i klubben. Förra 
året ordnade hon några kurskvällar, för sig och sina kolleger, på Ugglumsskolan i 
Sävedalen. När hon blev för trött - la hon sig på sin tältsäng, men följde ändå med... 
När vi spelade Hasse-å-Tages BLÅ STETSON HATT – och det lät riktigt bra - såg 
jag hur nöjd Inge-Gerd var…  

Jag har sällan träffat på en sådan positiv person som Inge-Gerd. Trots sin svåra 
sjukdom ordnade hon roliga saker för andra! Och hon hade många vänner – inte 
minst Gunilla Hagström (också medlem i klubben) som hjälpte henne på ett 
fantastiskt sätt. 

Gunilla berättar: Vi väntade på färdtjänst som skulle ta oss till Redbergsteatern 
(UkuleleFeber), men vi förstod att det hade blivit nån miss! I stället körde jag 
Inge-Gerd i flygande fläng på hennes rullstol uppför Ånäsbacken med madrass och 
allt. Alltmedan Inge- Gerd sjöng och trallade! Och efter konserten bar det iväg 
hemåt igen med rullstolen – nu Inge-Gerd, sjungande på Hans Fribergs låt från 
konsertkvällen: ”Honung - dina kyssar är som honung…” 

Nimrod

Obs!Obs!Obs!Obs!Obs!Obs!Obs!

Missa inte vårens nya dagar för 
klubbträffarna!!!
Torsdag den 17/2 kl.19.00
Onsdag den  16/3 kl 19.00
Torsdag den 21/4 kl. 19.00

Workshop: “Ukulele-instrumental”!
Vill du lära dej hur man spelar melodier på ukulele? Vi spelar
roliga låtar - helt instrumentalt! 
Du kanske har hört mej och Mikael köra lite instrumentalt på
ukulele i klubben...
Söndag, 27 februari kl 10-14. Kursavgift: 200:- Anmälan till
Nimrod, 13 96 88.

Eric Clpton började med Ukulele


