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ORDFÖRANDE HAR ORDET
MEDLEMSTIDNINGEN

November 2005  årg 9
Hej medlemmar
Nu har vi ställt om klockorna och mörkret 
har befäst sin ställning.  Härligt, eller hur??

Oktobermötet gick i glädjens tecken.  
Bra idé att möblera med bord och duk, hög mysfaktor. 
Programrådet och malajerna skötte denna kväll på ett 
utmärkt sätt (vi får hoppas att Pelle som inte kunde deltaga 
på scenen denna gång är på G till novembermötet).

På novembermötet är det dags att välja nya medlemmar till 
programråd och malajer för våren nästa år. Det skall även 
väljas folk till årsmötet. Om ni händelsevis kan dra en liten 
trudilutt på ukulelen så glöm ej att anmäla er till höstens 
artist där vandringspokalen hägrar.

Ett år går fort och nästa år går vi in i klubbens nionde 
verksamhetsår.
Vi ses på mötet,   Lennie 

KOMPKURS
En intensivkurs för att utveckla din  komp- och 
anslagsteknik.
Söndag 27 november kl 9.30-15.00
Lokal: Erik Dahlbergsg. 15 (Vuxenskolan)
Ledare: Nimrod de Broen
Kostnad: 200 kr/deltagare (max 8 deltagare) Fika & frukt 
ingår.
Anmälan: Nimrod, 031-13 96 88 eller på klubbträffen

LEDARUTBILDNING (UKULELE)
Är du intresserad att hålla en nybörjarkurs i vår? Som du 
vet är det många som vill lära sig spela ukulele. Men det 
råder en akut brist på lärare..! 
Lördag-söndag 21-22 januari kl 9.30-15.00
Lokal: Erik Dahlbergsg. 15 (Vuxenskolan)
Ledare: Nimrod de Broen
Avgift: gratis för medlemmar i klubben (max 8 deltagare)
Anmälan: Nimrod, 031-13 96 88 eller på klubbträffen

Manusstopp till nästa Ukuleleblad är 
den 2 feb 2006

VILKET DRAG PÅ KLUBBTRÄFFEN!

Uppemot hundra medlemmar bänkade sig för klubbträffen i oktober, och det var ingen 
som gick därifrån besviken. Efter sedvanligt tryck i klubblåtarna, kom kvällens över-
raskning, nämligen klass 8 från Brunnsboskolans musikklasser, under ledning av Anne 
Johansson. De levererade en kavalkad av sånger med känsla och med humor, t.o.m uku-
lelespel, och det var gott om ståpäls i lokalen.
Öppen scen inleddes med far och son Bertling. Pontus ukulelespel blir bättre för varje 
gång man hör honom, var skall detta sluta? Tack för den uppvisningen!
Kvällens utmaning bestod i att Lennie och undertecknad i ett svagt ögonblick lovade att 
var och en skulle uppträda helt ensam på scen. Det kändes så fint att stå inför alla och 
glömma av texten, och efteråt känna att det inte var så farligt- testa själva. Lennie klarade 
givetvis sin del av utmaningen med bravur.
OLA och KENT! Mer behövs egentligen inte sägas. Efter Kents uppvakting av födelse-
dagsgsbarnet Ola (grattis i efterhand)  fick vi en uppvisning i den högre skolan. Kan man  
få önska en KENT-OLA varje klubbträff?
                                                                                         redaktör Leyman



LÄR KÄNNA THOMAS SALMÉN

Faktaruta:
Ålder: bästa åldern
Familj: Sambo med Lena som snart skall börja spela ukulele samt två söner 23 o 25 år. En 
av dem fick en ukulele i födelsedagspresent alldeles just i dagarna. Han tycker det är ett 
jätteroligt instrument.
Arbetar med: Projektledare inom  3G  hos Ericsson i Mölndal
Bor: I Blå staden på Hisingen
Intressen: Golfspelare, ukulelespelare och bokslukare
Favoritmat: Chili Con Carne och Vaniljyoughurt ( ! ?)
Favoritdryck: Vin , rött eller vitt 
Bra egenskaper: Lugn och sansad
Dåliga egenskaper: Har föööör lång stubin.( Hmm)

Denne trygge och lågmälde man kommer ursprungligen 
från Västerås och hamnade som så många andra 
teknikintresserade unga grabbar på Chalmers. Efter 
examen där blev det en tur runt landet med boplatser 
lite här och där. Så småningom blev längtan tillbaka till 
Göteborg för stor och återigen blev han västkustbo.
Men- han håller på Västerås i alla lägen, i alla 
sporter, även om han numera också har lite känslor 
för ÖIS också . (Blev detta rätt Thomas ? )
Musiken då? Som ung ville han spela gitarr men 
de ansåg att han var för liten för detta instrument. 
Därför blev det mandolin och piano i stället. 
Ukulelen kom in i hans liv 1999 då han gick en 
kurs för- ja vem tror ni?- Nimrod!
Och så började det rulla på. Thomas  är med
i bandet sedan  2001 och trivs utmärkt med det
och sliter nu med att lära sig fingerspel och
en massa svåra ackord tillsammans med Jonas
och Jeanette.
Det han gillar mest i musikväg är Jazzinspirerade
låtar och gärna blues- rockmix.
Han tycker själv att han är en fyrkantig
och ordningsam person som inte bjuder på några överraskningar. Jag tycker att han är 
härligt lugn och positiv  och en klar tillgång i gruppen tillsammans med  alla vi andra som 
gör allt för att synas och höras i alla lägen…..Och du Thomas inte står du still när du spelar 
i bandet.
Då öser du på – det har vi alla sett!
Tack för att vi fick lära känna dig!
Christel

grym på triangeln

Häng med till Ukulelefestivalen
i Oswestry, England 22-23 april 2006!

Se: www.theukuleleman.com

Vi är flera från klubben, (förutom Ukulele Ladies som ska uppträda) som
planerar att åka till festivalen. Vi räknar med att vara borta

torsdag 20/4 - måndag 24/4  (billigast flyg dessa dagar), bo på
bed & breakfast alt. enklare hotell.

Anmälan, som är bindande, 
till Mona Ramstedt, mail: mona.ramstedt@spray.se tel: 26 53 31 

eller Ann Toreskog, mail: ann.toreskog@comhem.se , tel: 25 29 21
eller på sista ukketräffen i november, dock senast torsdagen den 24 november!

Häng mé & möt Ukkevåren i England!
Ann & Mona

ÅRSMÖTET
Tidpunkten för årsmötet är nu bestämt till den 28 januari 2006. Börja redan nu fundera på 
motioner till årsmötet. Om ni har förslag på nya styrelsemedlemmar, består valberednin-
gen av Nimrod, Ralf Söderström och Imo Olsson.

Hemsidan
Det händer en hel del på medlemssidorna. En helt ny med-
lemssida är under konstruktion. Gå in och kolla och kom-
mentera. Kan du inte logga in? Kontakta Christer på 
christer@ukulele.nu, så fixar han det.

“Man utvecklas som människa varje gång man 
står på scenen”
Stefan Bertlings svar på sin egen fråga om varför 
man utsätter sig för detta.


