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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej alla Ukulelefans.
Jag saknar er allihop. Det är rent ut
sagt tråkigt och det känns uppriktigt
tomt att behöva missa alla höstens
träffar men så är livet ibland. Vi har snart avslutat
ett mycket innehållsrikt jubileumsår. Ett år fyllt med
aktiviteter och en massa kul, eller hur? Nu närmar
sig ett nytt år och du som medlem i klubben kommer
inte att bli utan godbitar 2008 heller, det törs jag
redan nu utlova. Vi börjar med ett årsmöte, med
efterföljande traditionsenliga ”Brakfest” den 2/2 på
Bellmansgatan 9 med start kl. 18:00. Information
kommer på hemsidan. Anmälan kommer att
kunna ske via fröken Ukke både på telefon och
via hemsidan från och med i början på december.
Tag chansen och gör er stämma hörd och kom till
årsmötet. Tänk på att motioner måste vara styrelsen
tillhanda innan årsskiftet för att kunna tas med på
årsmötet. Ekonomi- och verksamhetsberättelsen
kommer att delas ut på årsmötet. Med detta utskick
finns årets enkät. Tag nu chansen och tyck till och
hjälp därmed styrelsen att förbättra verksamheten
inför nästa år.
Nu närmast har vi nästa klubbmöte och sedan
kommer ju ”Ukulelefeber” på Redbergsteatern den
28/11. Föreställningen lär redan vara utsåld och vi
kommer att göra allt för att visa vår omvärld vad
vi kan, eller hur? På klubbmötet nu i november
är det så dags för tävlingen ”årets artist” med en
namnplats på vår vandringspokal som lockbete.
Christer

Manusstopp till nästa Ukuleleblad är den 8 feb.
Redaktörens slutord

Detta var det sista numret med mig som redaktör.
Tack, för att ni haft tålamod med felstavningar och
mörka bilder. Hoppas också att ni haft glädje av
bladet under den tid jag varit redaktör. Nu återstår
det bara att önska den nya redaktören lycka till.
Ulf leyman
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Vilka Ukelirare!

Britt-Marie har vid förfrågan om inte deras ukuleleband ville uppträda
på öppen scen sagt: Det är värre än döden! Döden måste vara rätt
go´i deras ögon. För Ukelirarna gjorde ett strålande framträdande.
Dom var med både på “öppen scen”, och var kvällens överraskning
samtidigt. Nu hör det till saken att det inte var första gången som
lirarna stod på en scen. Dom är ute ganska så ofta och spelar i olika
sammanhang, varvid inkomsterna oavkortat går till synskadades riksförbund (totalt ca 30.000:- hittills).
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Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i Ukuleleklubben till
Årsmöte den 2/2 2008
Plats: Bellmansgatan 9 kl.18.00
Därefter Brakfest

Sehr Gemütlich Brükoreise 27 sept.-1 okt. 2007.
Förväntning lyste i 42 par ögon, när vi gick på Stena Scandinavica.
När vi samlats ombord kom Ukkarna fram och vi drog igång i baren, till
övriga passagerares applåder.
Efter en god natts sömn och en härlig frukost, tog bussen oss genom ett
regnigt Tyskland. Vid 18-tiden var vi i Hörblach, nära Würtzburg och
Gasthof Schwarzes Ross. Ute regnade det men inne var det varmt och
mysigt. Det blev en trevlig kväll med mat, spel och sång i hotellets matsal.
På lördag morgon var det uppehåll och efter frukost åkte vi med bussen
till Kitzingen och Brükofabriken. Där blev vi mottagna med „stora famnen“.
Hela familjen Pfeiffer mötte oss med „champagne“. Vi fick se de olika
momenten i tillverkningen av en Ukulele, allt medan „champagnen“ fylldes
på. Man använder många olika träslag som kan kombineras till unika Ukkar.
Från början gjorde Brüko gitarrer, men nu tillverkas mest Ukulele, också
av olika slag, sopran-, baryton- osv, samt en 6 strängad variant, en liten
„gitarr“.
Sedan bjöds vi på „snacks“, en lunch med „kasslerkorv“ i tjocka
skivor med bröd, inlagd gurka och öl. Det smakade mums i Brükos lager.
Så var det dags för att känna och prova på Ukkarna. Generösa Brücko bytte
strängar på våra gamla Ukkar. Gratis! Inte att undra på att 25-30 Ukulele
lämnade ”barnkammaren” och följde med till Sverige.
På em var det vinprovning på programmet. Pfeiffers följde med oss till
Gasthof zum Schwan i Sommerach. Det blev provsmakning av 6 olika
viner. En del riktigt goda. Efter det kom det in Speck, Wurst und Käse.
På hotellet igen var vi ganska mätta och otörstiga. Men eftersom Brüko´s
hade bokat matsalen för oss, samlades vi där och tackade familjen Pfeiffer
för en mycket trevlig dag, med spel och sång av kända och okända förmågor
i klubben.
Hemresan blev betydligt lugnare. Vi var mätta på intryck efter ett fantastiskt
mottagande av familjen Pfeiffer.
Ett stort TACK till Monica, Ulf, Ewa och alla Ni andra som gjorde resan möjlig.
Det blev en riktig ”höjdarresa”.

Lunch på Brukofabriken med Brukoburgare

Valberedningen har börjat sitt arbete. Tag gärna kontakt med dem.
Den består av:
Ralph Söderström

Mona Ramstedt
Morgan Kollberg

Lill Emanuelson

Johannes och Hubert Pfeiffer
Blivande ukuleler

Mer bilder från resan
och klubbträffen på
hemsidan

Läktarbild från senaste klubbträffen

