
UkuleleKlubben
s Nyhetsbrev 

Tjo vad det var livat i holken i torsdags! 2005 blir ett år fullt med  
aktiviteter i Klubben. 

Äntligen Nimrod. Du vann vandringspriset helt välförkänt med 

den fina låten ”See you in my dreams”. 4:a olika artistsam-

mansättningar ställde upp i ”vårens artist” och alla bidrog 

med att förhöja stämningen på klubbträffen.  

Vi tackar Britt-Marie och Pelle för ”värdskapet” under våren, 

ni har skött er med den äran.  Pelle ställer upp i programrådet 

i höst igen och har fått hjälp av Ann, men det behövs 3 perso-

ner till.  Malajerna har också skött sig utmärkt och den sista 

gången med nya grepp från Ola & Co var inte fel. Vi behöver 

malajer till novembermötet! Ställ upp, det är roligt! Skicka   

mail till margareta.svensson@volvo.com om du är intresserad.   
Vårens Artist, Nimrod de Broen  

Stort Grattis  

Senaste Klubbmötet 050421 Årgång 1, nummer 2,  05-05-03 

Du sätter väl upp affischer inför festivalen?  Kolla in på www.ukulele.nu för mer information 
om Festivalen.  OBS! Flyttad från Slottskogen till Flunsåsparken på den gröna ön Hisingen. 
Handen på hjärtat har du tyckt till om vår verksamhet? Vi behöver få in många fler enkäter.  

Har du frågor, kommentarer eller vill bli borttagen från utskickslistan, hör av dig till Christer 
via mail eller telefon på: christer@ukulele.nu eller 031-508807 

Kommer ni ihåg Ukulele Kids från  
festivalen 2003? 

Pubafton den 19/5 kl.18:30  
 
Marga och Ingrid ställer till fest. Härligt 
tjejer! Vi ser fram emot kvällen på 
Henriksberg.  
Glöm inte att uppge ditt namn vid 
inbetalningen  på 100 kr senast den 4/5. 
 

Ukulelefestival med 
efterfest den 4/6 2005!  

Anmäl dig till efterfesten genom att betala 
in på klubben postgiro senast den 4/5. 100 
kr för medlem och 150 kr för gäst. OBS!

Skriv för vem inbetalningen gäller! 

Hemlig resa!  
 

Vi åker till hemlig ort och utvecklar vår sång och vårt ukulelespelande. Vi kommer att ha en 
trevlig dag och lära oss lite nytt, därefter följer en oförglömlig lördag kväll i gemensamma 

vänners lag och kanske kan det bli någon trevlig överraskning vem vet?  
Söndagen går i lugnets tecken och var och en har några timmars fri tid innan hemfärd. 

 
Gemensam buss från Göteborg den 24/9 kl. 10:00,  övernattning på vandrarhem och åter i 

Göteborg söndag kl. 16:00. Priset är 500 kr/person  
Bindande anmälan skickas till christer@ukulele.nu samt  

inbetalning till klubbens postgiro senast den 30/6.  
 

Välkomna ! 
 

Ps. I priset ingår bussresa, enklare lunch vid framkomsten och middag på kvällen   
Egen dryck, frukostmat (söndag) lakan och handuk medtages.  


