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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej go´vänner!
Nedräkningen har börjat – vi närmar oss ett
nytt år och inte vilket år som helst, speciellt
om man spelar ukulele och är medlem i Ukuleleklubben.
Vi kommer att slå på stortrumman nästa år med en
jubileumsföreställning, festmåltid och dans till storband
– rena Nobelfesten vankas.
Detta är naturligtvis en milstolpe i Ukuleleklubbens
historia så vi satsar mycket kraft och resurser på att göra
denna kväll till ett minnesvärt ögonblick. Med detta blad
följer en inbjudan och hur Ni gör för att anmäla Er.
Har inget att ta på mej är naturligtvis Er första reflektion
– hur skall jag klä mej till en sådan här fin fest? ”Think
twice and end up once” var det en gång en klok person
som sa till mig. Vet ej vad det betyder och innebär men det
passar säkert in här.
Vi kommer att ha årsmötet strax innan själva
jubileumsföreställningen så det kommer att bli en lång
härlig dag för oss. Tänk på att motioner måste komma
styrelsen tillhanda innan årsskiftet för att kunna tas med på
årsmötet. Nytt denna gång är att ekonomisk berättelse och
verksamhetsberättelsen kommer att delas ut på årsmötet.
Närmast nu har vi ju hawaii-föreställningen som jag hoppas
att många anmält sig till. Ta på er lite blommor och kransar,
bastkjolar och ukulelar och släpp loss till skön musik och
surfingvågor. Glöm ej att ta med det goda festhumöret.
På klubbmötet nu i november är det så dags för tävlingen
”årets artist” med en namnplats på vår vandringspokal
som lockbete. Vi vill se både gamla och nya medlemmar
uppträda och förgylla kvällen med sin utstrålning.
Vi ses då
Lennie

Manusstopp till nästa Ukkeblad är den 2 februari
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Bilden visar det första gänget som tog intiativet till Ukuleleklubben och
är daterat den 25 januari 1997. Man bildade en interimstyrelse och kallade sig “Ukulele vänner i Göteborg”. Det gick ut upprop till Ukulelefantaster och kallade till det första klubbmötet som avhölls den 20 februari
1997.

Vem blir årets artist?

Ställ upp på öppen scen och bli årets artist! Uppmaningen går till alla som
är sugna på att stå på scen och framför allt till Ladiesarna, Bandet, U4U,
Best before, Kent, Nimrod osv............
Anmäl gärna till fröken Ucke om ni vill vara med, annars går det bra att
anmäla sig vid klubbträffen.
Väl mött!

Mona Ramstedt har lovat hjälpa till med att skaffa bonuspengar till
klubben genom att sälja Enjoy/Entertainmenthäftet för Ukulele Klubbens
räkning.
Enjoy Bonusguiden är ett oerhört populärt restaurang- och nöjeskort som
har sparat pengar åt sina medlemmar sedan 1990. Häftet kostar 395:-,
klubben får 75:-/ sålt häfte. Du kan ringa Mona på mobilnummer
0735-91 95 35 för att beställa häften (en bra julklapp!).

Kallelse

Styrelsen kallar hämed på detta sätt medlemmarna i UkuleleKubben till
ordinarie årsmöte den 20 januari 2007 i Colldins festvåning, Bellmansgatan 9 kl 16.30. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31/12.

Mona Ramstedt
tfn. 031-26 53 31
mob. 0735-91 95 35

Ingrid för 10 år sedan

Hans för 10 år sedan

Håkan för 10 år sedan. Han har varit
på alla klubbträffar.
Ann för 10 år sedan

Ett nytt festivalår närmar sig

Nästa års festival går av stapeln den 26 maj i Flunsåsparken.
Som vanligt behövs det sponsorer, och där spelar medlemmarnas insatser
stor roll. Med bifogade sponsoravtal kan ni sälja in fetivalen till arbetsgivare och vänner med egna företag och feta plånböcker.
Dessutom behöver vi förstås medhjälpare på alla möjliga plan.
Info om festivalen och vem som är asvarig för olika områden kommer att
finnas på hemsidan.

Första kluibbträffen

Glöm inte Hawaiiföreställningen den 23 november! Se förra numret.

