Hostens put
53 personer hade anmalt sig till hostens evenemang
pa Henriksberg. Ingrid och Marga hade arrangerat det
hela och spontana reaktioner tydde pa att folk var nqjda.
Vad kan det annat bli med god mat, vin, trevligt sallskap och den hisnande utsikten av Goteborg Personalen
pa Henriksberg sa att det var trevligt att ha Ukuleleklubben dar och uppskattade musiken och sangen.
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Spelevinken & Mono ifull aktion.

Med detta nummer av Ukulelebladet sa vill jag passa
pa att tacka for mig och for det tva aren som "redaktor". Nastan samtliga bilder ar tagna av Eva Olivia,
stort tack! Morgan Kollberg har talmodigt stallt upp
som "originalare" nar Pagemakerprogrammet blivit

™8'
(Ordforandespalten)
Hej, ukulelevdnner!
Aret gar mot sitt slut - och min mandatperiod som
ordforande gdr darmed nt. Jag har varit ordforande
nu i sex dr. Pa drsmdtet,for tvd dr sedan, "lat jag mej
overtalas" att fortsatta en period till. Men nu a'r det
slut - det a'r day. for ndgon annan att ta over rodret.
Det a'r bara nyttigt medfornyelse i klubben! Men jag
a'r glad att jag la'mnar en vital och vd'lskott klubb.
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Tredje torsdagen kl. 19.oo i
Februari, mars, april, sept. okt.
och november. Kustens Hus
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Forra medlemsmotet.
Inte heller denna gang rvingades vi saga att det var fullt till dem
som ville anmala sig till medlemsmotet. 53 personer hade anmalt
sig. Det kom strax over 60. Programradet poangterar vikten av
att ni anmaler er per telefon om ni vill komma. Dels for att ni
skall fa en macka till kaffet, men ocksa ur brandsakerhetssynpunkt.
I lokalen far bara 70 personer vistas samtidigt. Fern personer var
pa medlemsmote for forsta gangen. En av dem hade till och med
modet att ga upp pa scenen och sjunga. Bra gjort Ann Bergstrom!
Nya ideer fran programradet kring lottforsaljningen och betalning for kaffet gjorde att allting flot sa smidigt.
Inga langa koer och mer tid for prat och kaffedrickning. Tva icke
foraktfulla saker pa ett medlemsmote. Plotsligt var han bara dar
pa scenen, Lennart Olsson fran Molndalsrevyn. Utkladd till kvinna
med nobel karaktar, underholl han oss med en monolog.
Harligt var det att fa skratta. Tank vad allting har utvecklats till forfining under tidens
gang. Det forsta programradet som arbetade med motena hade inga riktlinjer att ga efter
alls. Men alia lar av eventuella misstag och nu har vi fantastiska medlemsmoten dar
allting fungerar sa valoljat och smidigt. Tank ocksa pa det dar med ' Kvallens overraskning' vilket arbete programraden lagger ned pa att hitta ratt personer. Senaste motet gav
tid for mycket ukulelespel ocksa, det ar bara att instamma i det som nagon sa klokt sa
"Det ar ju darfor vi ar har!" I februari tar Ukulele Ladies over som programrad. Mycket
spel utlovas. Ukulelebandet tar hand om malajandet. Extra stora mackor utlovas.
a novembermotet skall hostens artist koras.
Vandringspriset verkar vara en atravard statyett
art ha hemma i bokhyllan. Manga va'ssar sakert
klorna i dagarna. Sag till nagon i programradet
nar ni kommer till motet att ni tanker medverka,
sa ordnar dem till en spelordning. Lycka till alia
medverkande

nom sjukvarden pa Rehnstromska rapporterar Ingrid, Annika och Leif att man
bar en originell form av friskvard. Man spelar namligen ukulele. Det hela borjade
med en medarbetare som spelat ukulele i nagra ar - i det tysta (relativt tyst). For
nagot ar sedan borjade en ny medarbetare pa mottagningen och hans favoritinstrument
var ukulele. Han inbjods till ett arsmote i Ukuleleklubben och sedan tog det hela
fart. Lite lobbyverksamhet i korridorerna och dartill ett erbjudande fran JAM om ett
"sexpack" fick andra musiktalanger pa mottagningen att tanda till. Pa lunchrasterna
samlades nio personer som ovade pa D och A7, d.v.s. Tom Dooley m.m. Det hela lat
sa bra att man redan efter en manad gjorde det forsta framtradandet pa ett femtioarskalas. Visst kommer man langt med D, A7 och G. Sa smaningom startades en "kamratcirkel" i Vuxenskolans regi. Nar friskvardssatsningen pa kliniken drog igang erbjods de anstallda olika aktiviteter. Men stavgang och jogging passar inte alia sa
ukulelespel infordes som friskvard istallet. Detta innebar att man fick mqjlighet att
spela regelbundet pa arbetsplatsen och alia har numera sin egen "tjansteukulele".
Gruppen sager sig ha mest vana vid en aning intima spelningar. Arbetsgruppen
bestar av cirka 20 personer, varav halften spelar ukulele, aterstar alltsa 10 som publik. Men de tar tillfallena i akt att spela och sjunga vid diverse festligheter som
dyker upp och tycker sjalva att de gar fran klarhet till klarhet.
et kom ett mail i host fran en kvinna i Lerum, innehallande en desperat onskan
Sa har stod det:
"Jag heter Kerstin Hogman och kanner att jag maste fa lara mig att spela ukulele,
annars blir jag olycklig for resten av mitt liv! Jag har hort er, Ukulelebandet, dels pa
Visans vanner i Goteborg (jag ar sekreterare dar) dels pa Biblioteket i Lerum. Ni ser
sa underbart lyckliga ut nar ni spelar. Vill du vara snail och tala om for mig vart jag
vander mig for en nyborjarkurs, gama pa helgen. Ring eller maila, jag tror det gaiter livet".
Sa kan den alltsa gripa tag i manniskor, den lille ukulelen. Klart att vi inte kan lamna
Kerstin at ett bittert ode och bli olycklig resten av livet. Hon har blivit erbjuden kurs
i ukulelespel, saklart.

Vi skall ha ett riktigt vackert konvolut till klubbens nya CD. Darfor utlyses harmed en
tavling som helt enkelt heter: Gor Klubbens skivomslag. Det finns manga kanda
talanger i klubben som tecknar och malar. Sakert finns det manga i de djupa lagren
som vill visa framfb'tterna. Nu har ni alia chansen. Tag fram vattenfargerna och fantasin och skapa. Den som ar intresserad av att vara med ringer till Eva Olivia 775 78 99
och far mer upplysningar. Forslaget till omslaget skall vara kvadratiskt malat och
inskickat senast den 17 januari.

Jag ar en mycket lycklig man
Livet ar som en standig sondag!

Ulfs pappa var riksspeleman pa fiol. mamman
var sangerska, morfar var operettsangare, broderna spelade en hel massa olika instrument,
sa nog finns det musikaliskt pabra.
-Sjdlv spelade jag ingenting, vdgade aldrig
upptrdda och trodde inte altjag kunde ndgonting.
Tragglade lite gitarr och lite piano men det
blev liksom ingenting, sager Ulf. Han har tagit en grundlig revansch. Han star dar pa scenen sa avspand med sin ukulele. -Tank att det
skulle ta 50 ar innan man stod pa scenen. Han
sager att nar han forsta gangen spelade ukulele sa kandes det ratt och gott i kroppen.- Ja,
det var mitt instrument, det visstejag direkt.
Gode vannen Christer introducerade ukken for
Ulf och Eva. -Christer var med i Ukuleleklubben, jag fick inte vara med for det var
medlemsstoppjagfickstapa vantelistan. Men
sa upphdvdes delta mdrkliga stopp och jag och
Eva blev medlemmar. Ganska snart sa blev paret Leyman medlemmar i Ukulelebandet. -Det
var sd himla kul. Det ar vdl en klyscha det dar
med livet fore och efter ukulelen. Men for mig
sd stammer det. Tank alia goa manniskor man
Idrt kdnna. Det blev ett nytt salt att leva , det
dar med att vara ute med Bandet och spela.

Ulf sager att det ar samma gemenskap han ka'nde
nar han som ung grabb var med i idrottssammanhang. Kanslan av samhorighet. En nya
musikkonstellation ar under bildande. Gruppen
som inte har nagot namn a'nnu bestar av paren
Leyman och de Broen. -VI hade en spelningpa
Allegdrden, och fick tvd nya. Fantastiskt, sager
Ulf. Ulf berattar att han under langa timmar i
dialysbehandling har ukulelen med sig. -Jag
drar en lat for mina medpatienter, det blir alltid uppskattat. Ulfberattade under intervjun att
han vantat pa en ny njure i flera ar. For bara
nagra dagar sedan fick jag veta att Ulf ar nyopererad och har fatt en ny njure. Eva sa att nai
Ulf vaknade efter narkosen sa tog han fram
ukulelen. Ulf hade planer pi att starta en nyboi jarkurs i ukulele for skoterskorna pi dialysavdelningen. 'The Kiddnies' skall gruppen
heta. EftersomUlf
befinner sig pa
Sahlgrenska
just nu sa blir
val ingen forvinad om vardpersonalen gar
omkring med
en ukulele

yman

