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Ukuleleklubbens medlemstidning     september2005      Årgång 9
Ja, vad säger man. Vart tog sommaren 
vägen, vad hände med semesterledigheten?  
Varför går alltså mycket fortare idag än vad 
det gjorde igår?

När hösten gör entré och mörkret smyger sig 
inpå oss, så är det riktigt trevligt att tänka på alla klubbmöten 
och överraskningar som väntar oss ukkevänner.

Vad har vi nu att se fram mot? Jo, ett programråd 
som längtar efter att få bjuda oss på tre fullspäckade 
klubbmöten. Programrådsfunktionen har visat sig vara en 
kanongrej, då det alltid borgar för att medlemmarna själva 
serverar innehållet på varje klubbmöte. Vi får vad vi vill 
ha, så att säga. Malajerna står som vanligt beredda med 
nybryggt kaffe och välsmakande tilltugg.  

Det kommer att skickas ut tre nummer av Ukulelebladet. 
Vår redaktör Ulf behöver naturligtvis material att arbeta 
med så tveka inte att skicka in Dina funderingar, tankar och 
berättelser till honom. 

Vi har en hemlig resa att se fram emot i september. Christer 
har grejat och fejat, så den resan blir nog en höjdare.

Vi kommer under hösten att ta ställning till vårens 
aktiviteter, såsom Ukulelefeber på Redbergsteatern och 
hyllningsföreställning på Stenhammarsalen.  Vi kommer att 
undersöka intresset och möjligheterna och utgå därifrån.

Vi ses på mötet
Lennie

FESTIVALSUCCÉ

Fler än 1500 personer besökte Ukulelefestivalen i Flunsåsparken den 4 juni. Arrangemanget 
börjar bli välkänt och det känns som om UkuleleKlubben och festivalen har blivit 
etablerad. Beslutet att flytta till ”Flunsås” känns även nu med facit i hand helt rätt. Det är 
möjligheternas park och det finns mycket nytt att hitta på inför kommande festivaler. 

Att det var Stefan Ljungqvist som blev ”årets glädjespridare” är väl nu allmänt känt. Stefan 
förgyllde även med sin närvaro efterfesten på Axel Dahlströms Torg och vi som var där 
glömmer inte hans underbara stämma i ”Old man River” till ackompanjemang av Ray 
Bernard på Ukulele, man fick ”ståpäls”. 

Om vi backar till fredagen den 3:e juni så var det som vanligt ett gäng glada 
ukuleleentusiaster som deltog i paraden längs avenyn och gjorde reklam för ukulelen och 
vår festival. Härligt!!

Ett stort tack till alla er som medverkat till att festivalen blev så lyckad.   

Christer (stolt festivalgeneral)

Stefan Ljungqvist tar emot “Årets glädjespridare”-priset

Enkäten som kunde besvaras under våren redovisas 
nu på hemsidan. Ni som inte loggat in förut kan kon-
takta Christer A. för inloggningsuppgifter per telefon 
eller e-post.

Styrelsen vill ha e-post adresser från er som inte har 
den med på adressregistret. Detta är mycket viktigt 
för att kunna nå så många som möjligt på snabbaste 
sätt vid behov.
Skicka till info@ukulele.nu



KLUBBTRÄFFEN APRIL
Ukuleleklubbens jubileumsträff nr 50 blev också den mest besökta av alla träffar. Närmare 
100 medlemmar hade anmält sitt intresse, och det finns en av oss som har varit på alla, och 
det är Håkan Ask, tätt följd av Eva Olivia och Nimrod. 

Sista mötet varje termin brukar domineras av “Vårens artist” så ock denna. Vi fick bland 
annat bevittna en härlig buskisföreställning, där två gamla sjöbusar, spelade av Morgan 
Kollberg och Hans Taremark, mindes en förförisk Cubanska (Carina Hammarstrand).
Vann tävlingen gjorde dock Nimrod med en härlig version av “I´ll see you in my 
dreams”.

Ola löste elegant kaoset vid fikat genom att ta betalt redan vid entrén.

Vårens.....:

.....artist

.....husband

.....programråd

UNGDOMSRÅD
Klubben söker med ljus och lykta efter någon eller några som vill ägna sig åt klubbens 
nuvarande och framtida ungdomar. Är ni intresserade tag kontakt med någon i styrelsen.

Festivalbilder

Kurs i “praktisk” harmonilära
Vill du lära dej hur man pillar ut ackorden till din favoritlåt? Hur man “bygger upp” 
ackord? Hur ackord och tonarter hänger ihop. Transponering mm. 
Sex måndagar 17.45-19.30 (varannan vecka). Start 3/10
Ledare: Nimrod de Broen Anmälan: Vuxenskolan 031-707 18 02

Ladies

Tommy Blom

Ljunqvist och PerssonRay Bernard

Don efter person

Vi reser till hemlig ort den 
24/9.  Det är 35 st anmälda.
Några platser finns det kvar. 
Ring och anmäl till Christer på 
tel. 031 508807

Roddarn


