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Sista utgåvan för Ukkebladet för i år, 
dvs 2009. Detta år har varit ett positivt 
omtumlande år på alla sätt;

ni kommer väl ihåg träffen på Medborgarhuset i 
Gamlestaden där James Hill och Anne var kvällens 
överraskning. Vilken stämning! Därefter följde en 
konsert med James och Anne, med en efterföljande 
workshop. Vi som var där fick ett oförglömligt minne 
med oss hem.
Världsmästare kunde vi titulera oss, efter ett synnerligen 
lyckat försök i anslutning till Göteborgsvarvet.

Paraden på Avenyn med efterföljande konsert på 
Pustervik var en sann upplevelse för såväl öra som 
öga. Till sist hade vi så Festivalen med tillhörande 
efterfest, som var synnerligen lyckad. Hade vi 
tur med vädret,     eller?

Som om inte detta vore nog, så har vi haft ett antal 
klubbträffar, och ett minne från en av träffarna, var när 
Ulf Leyman spelade på sin ena krycka på öppen scen. 
Sent kommer jag att glömma detta.

Jag ser således fram mot sista träffen för i år, då vi 
”ÅRETS ARTIST” skall utses. Anmälan kan göras till 
Fröken Ukke, via mail eller direkt till programrådet på 
träffen. Kom igen, visa alla vad just DU kan.

Dessutom vill jag redan nu be er vika lördagen 
den 16.e januari 2010 för ett årsmöte med 
efterföljande brakfest. Mer information om det kommer 
senare.

Ukkehälsningar
Sven

Oktoberkvällens Klubbträff...
Ett 90-tal medlemmar kom, spelade och 
sjöng, Ni som inte var där missade fyra 
får-ladies i kul halmhattar

I lilla ukkeskolan fick vi inblick i hur 
man kan spela spanska toner på ukken. 
Bra sätt att träna upp snabba accordbyten 
och fingerspel.

Den här gången vågade tyvärr ingen upp 
på rullande artist
Tack även till malajer som förutom 
korven bjöd på säkert 50-tal hembakade 
sockerkakor.
Vi vandrade hem i natten med Eva 
Olivias skönsjungande We´ll meet again 
i minnet.                
                                

 Monica vid pennan.
                                       
       

Kvällens överraskning var Jazzpiraterna 
som kommer från södra skärgården, 
dom spelade gladjazz och ett instrument 
var Tenorbanjo.
Dom avslutade med låten i min lilla 
värld av blommor i jazzstuk.

Jazzido var kvällens höjdpunkt, vi gissade 
låtar och fick en gottpåse i pris och sen 
spelade alla låten.

Kvällens programråd - Eva, Sylva, Leif (bas)              
Sven, Anita och Marianne.

Jazzpiraterna - Leif Melldahl, Lasse Collin, Fe-
lix Collin och Mathias Gustavsson. Fyra killar 
det svänger gott om!

Hej alla Ukke-vänner!

  Nästa manus-

stopp är 4 februari

            2010! 
Min sköna, 

får jag lo
v?

Mmm Ska vi ta en vals? Eller vill ni rocka loss? Jag kan ALLT!!



Så gott som alla gruppmedlemmarna har 
börjat sitt ukulelespelande med kurser i 
Vuxenskolans regi och mycket snart 
funnit att här finns en glädje som inte får 
stanna inom kurslokalerna.

Med en signaturmelodi som börjar :
”Vårt ukkegäng, vi bor i Lerum… och 
som avslutas med ”…och vill du själv bli 
en av oss…” har gruppen kastat sig ut i 
det lokala kulturlivet under det outtalade 
mottot hellre roligt än rätt och fått en 
härlig respons vid sina framträdande.

 Alla ukulelespelare känner igen sig när 
man säger att publiken spricker upp i 
leenden när ukulelemusiken hörs, så 
även Ukulerum som kan konstatera en 
ständig tillströmning av nya medlem-
mar.

Le med Ukulerum
*Bästa Vänner*, 
nu är det dax att beställa 
*Enjoyguiden för 2010* 
Priset är som tidigare 395:- 
varav 75:- går till 
*Ukulelekubben i Göteborg*.
Den som beställer tidigt får med 
*Bonusguiden*, ett häfte med rabatter till 
många butiker i Göteborg.
Mer information hittar ni på www.
enjoyguiden.se

Anders & Mona Ramstedt 
Mob. 0735-919535
mona.ramstedt@gmail.com
 

Enjoyguiden  

BLADNING - Ukulele bladet...
Tiden, om det nu finns någon sådan, går i allmänhet väldigt fort. När man tror att en händelse 
inträffade för några år sedan så är det inte ovanligt att det i verkligheten gått kanske både 5 och 10 
år! Jag tror att vi alla har upplevt detta. Om man nu börjar analysera hur länge sedan jag lovade att 
ställa upp och blada Ukulele Bladet så visar det sig att det är bortåt 5 år sedan! 

Det blir 30 gånger, med några få avdrag för 
tillfällen som jag haft förhinder. Jösses! Och tar 
man och omvandlar det i timmar så blir det ungefär 
200 timmar, eller 12.000 minuter, eller 720.000 
sekunder! 

Nu kan kanske läsaren tänka negativt om detta, 
men det har varit trevliga sekunder. Flera olika 
människor har under åren varit vänliga att hjälpa 
till. Ett stort tack till dessa, inga nämnda eller 
glömda. 

Men en person vill jag särskilt tacka som de 3 senaste åren har stått vid min sida och etiketterat alla 
drygt 300 kuverten varje gång samt blada alla dessa med allehanda innehåll, och det är min hustru, 
Eeva. Vi har de senaste åren gjort allt arbete hemma tillsammans med ett eller flera glas gott vin! Så 
om ni fått ”snedögda” papper i kuvertet någon gång kan det bero på att det varit mer än ett glas.

Nu tycker Eeva och jag att det är dags att lämna över till andra att sköta de så viktiga utskicken till 
våra 320 medlemmar i klubben, så vi bugar och bockar för att vi haft förtroendet att sköta detta och 
önskar de nya bladarna lycka till i fortsättningen.

                                                                                                                                          Ralph och Eeva

Full fart på ukulelelirandet i Lerum. Det är underbart med entusiaster i farten!

Stort tack till Ralph och Eeva! 

    
  Medlemsrabatter i musikaffärer!
   Glöm inte att nyttja vår klubbrabatt.
   Visa upp ditt medlemskort. 

   Följande musikaffärer ger oss 10-20%  
   rabatt!  Kan skilja något mellan olika  
   affärer.  

• Jam                  
• Gitarren               
• Harris, Mölndal               
• Gefab               
• Mug
• Musikbörsen          

                                        

Missa inte..

Bland medlemmarna märks speciellt An-
nelie Westerlund som leder Vuxensko-
lans ukulelekurser i Lerum och är den 
som lärt upp så gott som hela gruppen.

Med fäste i Lerum finns en ukulelespelande grupp med det nästan självskrivna 
namnet ”Ukulerum”.

Gruppen har haft en rad framträdande, 
främst inom Lerums kommun, och var 
förstås med vid världsrekordförsöket i 
maj i år. Du kanske såg (och hörde) oss i 
våra vinröda skjortor.

Och för att avsluta med en lätt 
travestering från Lerums Tidning ” nej, 
nu rycker det i spelfingrarna igen. Det 
går inte att skriva mer, musiken måste 

Hans Alvebratt
Ukulerum 

 hemsida: www.ukulerum.org

Ukulerum har Matti Tiks som ordförande 
och Eva Holmberg som sekreterare och 
räknar idag, enligt senaste medlemsför-
teckningen, 27 medlemmar. 

Snygg logga!

Jonas kommer till nästa klubbträff att ta med CDs med 
Hot In Hats till hugade spekulanter. 100:- styck.

Passa på!


