Hemsidan
Den nya versionen av klubbens hemsida har varit iging en
tid, och vara duktiga hemsidemakare Laban och Mikael
har lagt ner mycket arbete pa den. For att fa hemsidan annu
battre behover dom hjalp frin alia oss andra. Har du tips
pa hur den kan bli annu battre, kontakta ovannamda. Och
vad ar en hemsida utan bilder? Skicka bilder fran vara fester och spelningar! Pi tal om bilder si blev vi ju fotade pa
senaste klubbtraffen. Tanken ar att vi skall kunna logga in
pa ett medlemsgalleri pi hemsidan, si kom pa nasta klubbtraff sa du kan bli fotad. Du som inte har mqjlighet att
komma, skicka ett foto till redaktionen.

CD-skivan
Senast den 16 oktober vill CD-trojkan Laban, Eva Olivia
och Nimrod veta vilka personer som vill medverka pa klubbens nya CD. Ni kan ringa Eva tel. 775 78 99, mobil 073 572
1835. Eller anmal er pa klubbtraffen. Tank efter vilka latar
ni vill ha med. Fundera ocksi" pi om ni vill ha komp, vi har
bas och trummor till fbrfbgande. Klubbens egen 'Fame
Factory' startar pi sondagar i november. Sedan ger CDkommitten besked om vem som far den aran att vara med.
Inspelning sker i januari, februari och eventuellt mars.

Hej Ukkevanner.
Ja, di ar vi iging igen. Det nya programridet visade upp
sig med den aran pi forsta klubbtraffen. Vilket harligt
blugrass-band som underholl oss. Apropi programrid, de
som har varit programrid tidigare uppskattar nog mer an
andra att bara kunna luta sig tillbaka. Dom vet ocksi att det
ligger en del jobb bakom klubbtraffarna. Fantastiskt att vi
nu har si minga duktiga medlemmar i klubben. Lite fbrvinande att si fi stallde upp i Oppen seen sist. Till nasta klubbtraff vill vi se fler bidrag pi scenen. Det ar ju sarskilt viktigt nu nar vi fbrbereder oss for inspelningen av vira nya
CD- De fargglada ukkarna frin Kina har blivit omittligt
populara. De ar ett perfekt nyborjarinstrument, och valgjorda trots det liga priset. Musikaffaren JAM koper in en
container i taget frin Kina, som saljs slut pi nigra minader. Sedan tar det kanske ett halvir innan nasta sandning
kommer. Jag kopte 24 ukkar i somras, si nu har vi till
priser pi klubbtraffarna bade i host och i vir.
Nimrod
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del inte att fortranga langre och litsas som ingenting. Det ar morkt redan klockan
sju pi kvallen. Aven om man valdigt gama vill si kan man inte langre saga att det ar
sensommar. Det ar host. Sa ar det bara! Det galler att hitta nigot positivt med detta. Svirt si
dar direkt, men med lite eftertanke si gir det. Just dar var ordet. Hosten ar tiden for eftertanke. Vi fir tid att sanka takten och besinna oss. Tid till eftertanksamhet. Det ligger nagot
stort och fridfullt i det. Hosten ar ocksi planernas, foresatsernas, viljornas och beslutens tid.
Kanske skall man gi den dar kursen man tankt pi si lange. Eller verkligen trana pi ukulelen
tjugo minuter varje kvall, fore Rapport. Se dar, si snabbt blev hosten mojligheternas tid.
Red.
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Kvallens succegrupp - Florence and the Nightinggales
Forra medlemsmotet
et var farre manniskor som kommit till Kustens Hus an det brukar vara nar vi har
'medlemstraff. Kanske det vackra vadret gjorde sitt. De som var dar fick skada det nya
golvet och konstatera att det inte knarrar. En ny ljusramp var ocksi installerad. Skont for
alia som stir pi scenen att slippa bli helt blandade av lampor. Det nya programridet med
Margareta, Eva, Christian och Tommie klarade premiarloppet helt galant. Som kvallens
overraskning farms bluegrass-bandet 'Florence and the Nightinggales' som gjorde stormande
succe. Minga sa efterit att de var det basta de hort pi lange. Tack for det programridet.

Programradet
Infor varens klubbmoten behovs ett nytt programrad. Finns det nagra oprovade krafter med
goda ideer som vill anta utmaningen. En nyhet infbr 2004 ar att programradet far 1500:- per
termin att fritt disponeras for 'kvallens artist' eller nagot gott att ata eller dricka till publiken. Kanske blir det lattare att lata goda ideer blomma nar man har pengar att rora sig med.
Vi later oss garna overraskas!

En lagom rund och genomklok man i sina basta ar
Morgan Kollberg
11

Eva, Christian, Margareta & Tommie

Arsmotet
Den 17 januari ar det dags for Ukuleleklubbens arsmote. Forhoppningsvis blir det samma
lokal som fb'rra aret, den pa Axel Dahlstroms torg. Valberedningen, Mari Ann, Ingrid och
Mimi borjar sitt arbete i november med att hitta personer som ar sugna pa styrelseuppdrag.
Den som kanner sig manad och vill lagga lite extra tid pa fbreningsarbete far garna kontakta
nagon av damerna.

Enkat igen.
I april foil enkatundersokningen i glomska, men nu ar det tillfalle att tycka till igen. Nu har
ni antligen mqjlighet att sitta hemma och tycka i lugn och ro. Tank over svaren och skriv,
for det ar viktigt att styrelsen far medlemmarnas uppriktiga uppfattning. Nytt for i ar ar att
ni kan maila svaren. Enkelt och smidigt. E-posta till ingalill@.privat.utfors.se eller ta med
er lappen till medlemsmotet. Jo, man far vara anonym om man vill.

Vandringspriset
I november ar det dags for en ny omgang 'kvallens artist' och det atravarda vandringspriset.
I april hade vi hela 10 olika framtradanden med hog klass. Redan nu kan ni borja tanka pa
om ni har en sang pa gang. Repa sangen och modet och ta klivet upp pa scenen pa Kustens
Hus.

Fotogalleri.
Forra motet kunde man se Eva Olivia ivrigt fotografera villiga personer till ett fotogalleri
som skall finnas p& hemsidan. Det firms till enbart for medlemmar, som med en kod gar in
och kikar pii alia de som har latit sig fotograferas. For det ar saklart frivilligt. Kanske bra om
man glomt vem man satt bredvid pS senaste motet.

tt epitet som galler 'Karlsson pa Taket' men som lika garna kan galla Morgan Kollberg.
Har har vi en klurig gubbe, en 'T Tppfinnar^M-Jg^^|-|shitter praktiska 16'sningar p& de
fiesta av vardagslivets sma prpW&^parti!s§|tr sig aiska friluftsliv med kariotpaddling. Nar
man har nojet att med egna ogefffjeskada hans kanot sa undrar man var^dltlrni^kommer in
i bilden. Denna farkosl; som ar svar aft artbestamma, har j3ttelika|^lifener langs sy||;|)|p?som
skall stabilisera det hela. Vill man sa gar det att resa ett talt pa mitte||Dm kraftemallf sMloch
paddlin^^^^||rna kanns slaka-'feswdet'en-liten batteridriven motor ombord som helt tyst for
den||||lppinover vattnet. Ni forstar att vi pratar 'Klurig gubbe' Fran delta vidunder har en
gg|||P?5 cm. havats in, bildbevis firms for den som inte tror p& de skrivna orden.
Pfiragan hur musiken kom in i livet svarar Morgan -Far spelade fiol. Jag fick ocksa lara mig,
jag gick i musikskolan i tva ar-. Sedan kom rocken och revolutionerade allt. Fiollddan gomdes
och hippfaktorn ho'jdes med hjalp av gitarren, som blev en kar van och standig fbljeslagare
Jag larde mig spela sjalv
%
CTj 7i bildade ett garageband som hette 'Enemies'. Vi fick faktiskt 2 spelningarpf s^^||ser.
V Trummi;>en hade inga egna trummor. Men vi byggde snabbt trummor,al; 0fixa}ia%i-kar
forseddajned plastiock (Undrar vein som kom pa det?) Pa 70-vocK-80Ji||en^ var Morgan
trubadjir ocJi-airsarigsleSate^^ett otal fester och pubkvallar Medf ingljiiinsstamma ledde
Mojpipsangen pa skidresor tillTJsterrike. Akademiska.kor^o:::|a|>Haft;'Klorgan som mcdlcm
un|irnagra dr. ^et var roligt, sager hanv::ffiOT;regirtQiiWWr kanske inte riktigt min grej.
Morgan ar medlmi nummer 13 i Ukuleleklu : t>beni ; och har varit med sedan starten. -Jag har
medlemsmoten 2 gdpger , det ar alltid lika kul att traffa spelkamrater. Det
bar| varit borta
med ukulelen, ,-jag gick fyra terminer hos Nimrod. Ytterligare ett nytt
var en rolig utma
aning for ett par ar sedan. Da hade Morgan gatt tre terminer pa en kurs
instrument blev en
dar haXbyggde en egen luta. Denna visade han stolt upp pa ett medlemsmote. For tvd ar sedan
blev Morgan^garejill det liila torp i Bohuslan som hans farfar blev tilldelad som indelt soldat
i slutet av 1 800-talet. -Min far och hans sju syskon ar fodda i det huset, sager Morgan, sa det
betyder mycket for mig. Dar hamtar jag kraft och har tid for eftertanke. Dar firms ocksa alltid
ukulelen framme. Han kallar ukulelen 'en trogen van som alltid finns med'
Jag fragar om han har nagon egen musikidol Da tittar han pa mig med outgrundlig blick och
sedan forstar jag att fragan var overflodig. Det ar ELVIS, saklart.

