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Hej alla Ukke-kompisar!

Till att börja med, vill jag tacka för 
det förtroende jag fick på årsmötet 
då jag blev vald till ordförande för 
Ukuleleklubben. Ett arbete som jag verkligen ser 
fram mot med allt vad det innebär.
Ett nytt Ukuleleår har börjat med en rivstart;
först ett årsmöte, som gick av stapeln första 
lördagen i februari.
Sedan festen.
Ni som inte var där, vi var ca 130 personer, missade 
bla artister från Cowboykvällen.
Alltnog, det bjöds på god mat, god dryck, god 
musikunderhållning, gott musicerande samt 
framförallt gott tjôt i glada vänners lag.
Vi i styrelsen ser gärna att DU som känner för att 
aktivt ta del i såväl programråd som kommande 
styrelsearbete tar kontakt med oss i styrelsen 
snarast möligt.
Det är ett arbete som är väldigt viktigt om vår klubb 
skall kunna drivas vidare i den form som den görs 
nu.
Nya förmågor på arenan emotses med stor 
tacksamhet och glädje således.
Vad jag ser framför mej är till att börja med tre 
ukke-träffar, dvs under februari, mars och april. 
Måhända kommer det något mer, i skrivande stund 
vet jag inte.
Under alla förhållanden är Ni alla (max 100) 
personer välkomna till årets första ukke-träff den 
21.e februari 2008, dvs klubbens första träff på dess 
elfte levnadsår.
Som en information bara, så kommer styrelsen 
att agera programråd såhär på första träffen. Lite 
ovanligt kanske, men vi kör på så det ryker och 
framför allt HÖRS!!!

Varma ukke-hälsningar

Sven

Manusstopp till nästa Ukuleleblad är den 27 feb

Årsmötet hölls 
inleddes med 
att avgående 
ordföranden 
Christer höll en 
kort introduktion 
samt lämnade 
över klubban till 
Hans Taremark 
som förtjänstfullt 
fortsatte som 
ordförande på 
årsmötet.
Mötet röstade 
enhälligt för att 
Sven Bojnert 
skulle väljas som 
ordförande och att 
Mimmi DeBroen skulle väljas in i styrelsen.
Den nya styrelsen består således av Milvor Magnemyr sekr, Monica 
Åström redaktör, Britt-Marie Jedenby kassör, Mimmi DeBroen ledamot, 
Hans Taremark suppleant samt Sven Bojnert ordförande.

Jag vill tacka den avgående styrelsen för det otroliga engagemang och 
arbete som de har lagt ner under årens lopp, ni är all heder värda.

Vad jag f.ö minns mest från årsmötet var revisorernas oreserverade 
hyllning till Britt-Marie i och med att revisionsberättelsen framfördes 
sjungande. Mycket snyggt och elegant. Bra jobbat!!

På efterfesten var vi ca 130 personer som i glada ukkevänners  lag tog 
del av såväl god mat och dryck och inte minst musikalisk samvaro.
Vi var många som sent omsider vandrade hemåt med ett lyckligt ukulele-
leende på läpparna.

Milvor Magnemyr, Monica Åström, Sven Bojnert, Britt-Marie Jendeby, 
Mimmi de Broen, Hans Taremark

ÅRSMÖTE OCH EFTERFEST



Country & Westernfeber på Redbergsteatern!!

We did it again!!   28/11-07 hade vi en fullsatt och fullspäckad kväll 
med massor av goa country & western-låtar framförda av klubbens 
egna “suveräna” artister! 
Det blev ett härligt blandat program med grupper, soloartister, 
linedance, allsång…!   Ett stort tack till Eva Olivia och Ukulele Ladies 
som ”ordnade” denna kvällen!!

Höstens sista klubbträff
Med utdelning av vandringspokalen

Som sig bör blev vi bjudna på glögg i Novemberkvällen när vi
uppsjungda och med lite rampfeber kom till klubbträffen
(vi hade anmält oss till årets artist, och var övertygade om att kamma 
hem priset).
Nu visade det sig att en Junior också ställde upp, så kvällens 
höjdpunkt blev när unge herr PONTUS BERTLING röstades fram som 
årets artist.
Han spelade ”super marion bros” med sånt fingerplock på ukken, så 
alla viskade i bänkraderna, vad ska det bli av den pojken.

                                                          
 Malajerna skötte sig även den här kvällen, 
jag brukar alltid gå en sväng genom köket för 
det är alltid någon malaj som står och kiknar 
av skratt.
visst är det märkligt att det kan vara så roligt 
att koka lite kaffe…
Till sist höstens programvärdar Tommie och 
Lennie  som har uppfunnit ”UKIDO” får alla 
applåder, ett jättetrevligt inslag där man ska 
skrika vilken låt det är, man får tänka snabbt 

om man vill vara först , men det bästa av allt är att vi alla får ju spela 
låten sen.
Dom trådlösa mickarna fungerade utmärkt 

Och sedan går vi hem , rusiga och nynnande …Wéll  MEET AGAIN… 

Rapportera gärna “kamratkurser” till Vuxenskolan!
Är ni en grupp som träffas regelbundet för att spela eller repa? Då är 
vi tacksamma om ni rapporterar verksamheten till Vuxenskolan. Detta 
gynnar nämligen klubben. 
     Klubben har ett samarbetsavtal med Vuxenskolan (SV) sedan flera 
år. SV står för kostnader (kopiering/frankering) i samband med våra 
utskick. Vår motprestation är just att vi rapporterar kamratkurser! 
Så här går det till:
Fyll i en namnlista (blankett) i början av terminen - en av er måste 
stå som ledare. Skicka in listan till SV i portofritt kuvert. Närvarolista 
kommer sedan i retur där man, sedan under terminens gång, fyller i 
närvaro/frånvaro… och skickar in efter avslutad kurs (oftast maj eller 
dec.). Nimrod har blanketter och kuvert.

Önskemål om kurser i vår/höst?
Klubben brukar ordna kurser för medlemmarna till förmånliga avgifter. 
Vi har ju en hel del duktiga ledarförmågor. Har du önskemål om kurs 
– eller har själv en idé om att leda en kurs? Kontakta mej, i så fall (se 
klubbinfo!).
Fr o m 2008 är Nimrod de Broen studieombud för klubben.

Så stod han där, vår nye ordförande. Lång, lugn och trygg.
Något för alla damerna i styrelsen att luta sig emot när 
det stormar. Någon programförklaring har vi inte fått från 
Sven. Det finns gott om tid att lägga upp färdriktningen, 
men det är nog som Sven själv säger:
            
                “ALLT HÄNGER PÅ MUSTASCHEN”

Ukulelebandet spelar country.                                                    Lycklig vinnare på senaste klubbträffen

Ukulelekommisionen i Stockholm anordnar en festival i april.
Deras hemsideadress är www.siuf.se


