
Adress
Ukuleleklubben c/o
Britt-Marie Jendeby
Turkosgatan 45
421 50 Västra Frölunda

Plusgiro:
43 832 41-9
Hemsida:
www.ukulele.nu
Red.: Hans Taremark
hans@klova.se
E-post
info@ukulele.nu
Fröken Ukke 
031-774 21 30

Styrelsen 2006
Ordf:Christer Andersson
0703 - 58 45 82
Kassör: Britt-Marie Jendeby
031 - 49 25 35
Sekr: Milvor Magnemyr
Ledamot: Christer Andersson
Ledamot: Ulf Leyman
Suppleant: Hans Taremark
Klubbens ambassadör
Nimrod de Broen
Tel: 031-13 96 88
nimrodmusik@telia.com

Studieombud
Christel Berver
031-50 85 55
Medlemskap
220:-/år (junior 110:-)

Ukulelebladet
Utkommer 6 nummer/år
Redaktör: Ulf Leyman
ulf@ewaleyman.com
031-51 60 53

ORDFÖRANDE HAR ORDET UKULELE
BLADET

februari 2007 årg 11                           

Manusstopp till nästa Ukkeblad är den 16     februari

Tack alla för förtroende att välja mig till ny 
ordförande. Det blir inte lätt att komma efter 
en så stark personlighet som Lennie men “en 
får göra så gött en kan”.

Vilken start det blev på det nya året! Jubileumsfesten var 
magnifik. Men detta kära medlemmar är bara början på ett 
år fullt med aktiviteter för alla glada ukulelefantaster. 
Vi har ett nytt programråd som kommer med massor av 
nya idéer i vår. Kanske kan det bli en pubkväll i början på 
maj. I slutet på samma månad har vi årets största händelse 
nämligen Ukulelefestivalen. Självklart räknar vi med fylld 
Flunsåspark eller hur? Till hösten är det dags för ett nytt 
programråd och vi planerar en ny ”hemlig resa” samt 
kanske en Banjoleleafton. Dessutom finns intresse för att 
genomföra en ny ”Ukulelefeber” med Country & Western 
tema. Om alla dessa ”bollar i luften” blir av vet vi ännu inte 
men de flesta kommer nog att hamna i rätt korg.      

Min önskan är, trots att vi börjar bli väldigt många i 
klubben, att vi precis som hittills skall lyckas upprätthålla 
den fina stämning som finns i klubben och att alla, nya 
som gamla, medlemmar skall känna sig välkomna. Jag vill 
avsluta med att citera vad en medlem skrivit i gästboken på 
vår hemsida: 
”Ukuleleklubben är något av det allra bästa som hänt i mitt 
liv. Hej alla glada, och tack för att ni finns.” 

Varmt välkomna till ett nytt år med Ukuleleklubben
Christer Andersson
Ordförande

Kurser i vår…
Jazz-1, onsdagar 17.45-19.30 (5 ggr/ varannan vecka) 
Start 7 februari. Avgift: 400:-_
Vi spelar goa jazzlåtar med härliga harmonier! Ledare: 
Nimrod de Broen, 031-139688
Kompkurs, onsdagar 17.45-19.30 (5 ggr/ varannan vecka) 
Start 14 februari. Avgift: 400:-
För att förbättra anslagsteknik och komp. Ledare: 
Nimrod de Broen, 031-139688

ÅRSMÖTE OCH JUBILEUMSFEST

Nya styrelsen: Milvor magnemyr sekr, Ulf Leyman, Britt-Marie Jendeby kassör,
Christer Andersson ordf, Monica Åström. Suppleanten Hans Taremark ej på bild.

Årsmötet hölls under Cristel Bervers säkra klubbslag i Colldins festlokaler på Bell-
mansgatan, och som vanligt var det ett stillsamt möte där avgående ordföranden Lennie 
med styrelse gavs ansvarsfrihet. Året för klubben har varit gott med god ekonomi och 
stor medlemsökning. I skrivande stund är vi 284  melemmar. Mötet hade att behandla 
ett förslag från styrelsen där Nimrod föreslogs att röstas till hedersmedlem. Så blev det 
också. Mötet röstade enhälligt på  att Nimrod efter förtjänstfullt arbete och som klubbens 
grundare blev hedersmedlem.             

Skiftande stilar från jubileumsföreställningen     



Jubileumsfesten var anordnad av Nimrod och Lennie som hade sett 
till så att det blev en riktig galakväll som vi som var där kunde glädjas åt. 
Festen var indelad i tre delar: Cabaré, middag och dans. 

Till cabarén hade man  inventerat musikaliska bidrag från de 10 år som 
klubben funnits. Undrar hur många musikstycken som utförts egentligen?
Det var en föreställning i ett rasande tempo med ca 20 nummer, och 
mycket uppskattat av publiken. 

Under den utsökta middagen fick vi en lektion i klubbens historia ledda av 
Hans Friberg med sedvanlig skicklighet och humor.

Avslutningen med dansen till Smoke rings storband fick en raketstart med 
i stort sett alla deltagare på dansgolvet på en gång.
Detta var en fest som sent skall glömmas. Kan vi inte göra så här varje år?

KLUBBTRÄFFEN I NOVEMBER

Entré till klubbträffarna
Styrelsen har beslutat att vi har en entréavgift till klubbträffarna på 20 kr.
I entréavgiften ingår fikat för kvällen.

Vilken lirare! Henry Esporlas sopade hem 
“Årets artist” hur enkelt som helst. Det är 
befriande att få höra melodispel på ukulelen, 
och det märks att Henry spelat på betydligt 
större scener än vår.
För övrigt utmärkte sig, i ett trevligt 
klubbmöte, malajerna som sjöng Hep stars 
gamla hit Malaysia med en ny text: malajer, 
vi är kvällens malajer...Dom fick för övrigt 
två röster i tävlingen fast dom inte tävlade.
Tack programråd och alla höstens malajer 
för allt arbete som bidragit till trivsamma 
klubbträffar.
På hemsidan kan ni se mer av Henry.

Hawaiiföreställningen blev en stor succé med knökfull salong och 
entusiastisk publik. Tack Eva Olivia, alla ladiesar och deltagare för en 
otrolig kväll.
Bilderna till Hawaiifesten finns på hemsidan.

Flunsåsparken lördagen den 26 maj!


