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Georgia

VUK-medlem Jon Egil Stavik
underholder barnehjemsbarn!
Jon Egil jobber som nødhjelpsleder i en
tverrkirkelig, privat stiftelse og reiser en del
i Øst-Europa for å hjelpe barn/gatebarn og
fengselsinnsatte: - I Georgia i april 2005
tok jeg med ukulelen for å glede de 200
barna på et barnehjem! Samt litt godterier
og brus! Jeg kan forsikre at det var høy
stemning! Barna her er foreldreløse, og
livsvilkårene dårlige. Vi har samarbeidet
med dette barnehjemmet i over fem år, og
pengene de får fra vår organisasjon dekker
matutgiftene. Vi har også satt i stand
dusjene og toalettene på hjemmet. Joda,
det nytter å hjelpe, og gjerne med ukulele!

Dristig VUK-kvartett første
søndag i advent på Fossnes!
En eksperimentelt innstilt kvartett stilte opp
og representerte VUK første søndag i
advent på Fossnes. Her var som alltid liv og
røre overalt; salgsboder, servering, åpne
verksteder og Stella Polaris som briljerte
med engler (se side 4) og gjøglerier, alt annet enn nisser - Fossnes er nissefritt! VUKkvartetten mente dette var anledningen til å
teste ut nye ideer! Med Pål og hans bass i
bakgrunnen foretok tre håndplukkede
ukulister eksperimentet, som i korthet gikk
ut på at de sang hver sin sang - samtidig!
Seansen foregikk utenfor Keramikkhuset,
fra høyre: Øyvind, som sang «Å, jeg vet en
Sæther» (Heidis tekst!), Heidi, som sang
«Kua mi, jeg takker deg» (da hun har
mange av dem hjemme på båsen i Holmestrand), og Freddie, som var på vei mot de
store høyder i «Norrønafolket, det vil fare!»
Hva Pål foretok seg i bakgrunnen er litt
usikkert... Bildet, tatt av Tønsbergs Blads
utsendte, er gjengitt med deres tillatelse.

Vennen Vukke i harnisk! >>>

Vår venn, den flyktige ukulist og bærplukker, har fått
melding fra Kemneren om at bærplukking er skattepliktig!! Det er i slike situasjoner at kreativiteten bråvåkner hos VV: Med direkte adresse til Kemneren har
han nå skrevet en ny vise: «Ta hela handa!» på melodien «Roll out the barrell» («Rull ut bærplukker`n»).
Nok et poetisk storverk fra VV`s ånd og hånd! Hans
første store hit, «Min ponni er over hos Olsen» (på
melodien «My Bonnie…») er anonymt anmeldt til
«Spellemanns ærespris»... Den inspirerte poet melder
for øvrig at bjørnebær kan plukkes helt til engler daler
ned i skjul… noe Kemneren ikke vet ... !

Viktige aktiviteter høsten 2005
28.08:
08.10:
12.10:
19.10:
12.11:
22.11:
27.11:
02.12:

Stokke Bygdetun
Trekkspilltreff, Golsfjellet (side 3)
Øyvind og Freddie i Drammen Viseklubb
Engveien-senteret, Stokke
Håndverkermarked, Fossnes
Hjerte- og lungsyke (LHL), Ramnes
1. søndag i advent, Fossnes (side 1)
VUK avslutningsfest, Loftet

Dessuten: To ganger arrangerte Freddie «Ord- og
toneslepp» på Loftet. Hyggelig, men for dårlig
oppslutning. Det må også legges til at vi i noen
tilfeller har måttet si nei eller utsette oppgaver.

Nytt ukulele-kurs
Øyvind starter nytt ukulele-kurs fra 9. januar.
Det er gratis for alle som har kjøpt ukulele av
ham og for de som har gått kurs før og vil repetere. For andre koster kurset kr. 250,-.
Mandag 9. januar kl. 18.30 - 21.15
Mandag 16. januar kl. 18.30 - 21.15
Tirsdag 24. januar kl. 18.30 - 21.15
Mandag 30. januar kl. 18.30 - 21.15
Tirsdag 31. januar kl. 18.00 - 21.00
Den siste kurskvelden er sammen med hele
ukulele-gjengen, for å føle hvordan det er å spille
mange sammen, med komp!
Du får med deg historikk, stemming, teknikker,
grep, greptabeller, litt musikkteori, masse artige
låter og hyggelig sosialt samvær!

Spillekvelder våren 2006
Uke 1:
Uke 3:
Uke 5:
Uke 7:
Uke 9:
Uke 11:
Uke 13:
Uke 15:
Uke 17:
Uke 19:
Uke 21:
Uke 23:
Uke 25:

Spillekveld tirsdag 3. januar
Spillekveld tirsdag 17. januar
Spillekveld tirsdag 31. januar
Spillekveld tirsdag 14. februar
Spillekveld tirsdag 28. februar
Årsmøte først kl. 18.00
Spillekveld tirsdag 14. mars
Spillekveld tirsdag 28. mars
Spillekveld tirsdag 11. april
Spillekveld tirsdag 25. april
Spillekveld tirsdag 9. mai
Spillekveld tirsdag 23. mai
Spillekveld tirsdag 6. juni
Spillekveld tirsdag 20. juni

Festligheter og opptredener for øvrig vil det bli
informert om etterhvert. Spillekveldene holdes på
Loftet fra kl. 18.00. Møt helst før for stemming
av instrumentene! I kaffepausen er fritt fram for
egne innslag! Interesserte/nysgjerrige kan gjerne
stikke innom bortimot 20.00-tiden, da spreller vi
mest ... Musikalsk leder: Øyvind
Innkalling til VUK årsmøte
28. februar på «Loftet» kl.18.00.
Øvelsen starter umiddelbart etterpå.
Forslag senest 31. januar.

Medlemmer ved årsskiftet: 37

1.963 VUK-timer i 2005!
VUK er gruppemedlem av Norsk
Viseforum (landsbevegelsen) og vi er
bedt om å rapportere inn våre aktiviteter, timespesifisert.
Det blir en hel del: Kurs, spillekvelder,
oppdrag, forberedelser, administrativt
etc. Vi endte på 1.963 timer!
Da kan det passe godt å illustrere oppsummeringen med dette omproviserte
«sceneshowet» på vår sceneplatting.
Bildet er fra spillekvelden 23.08.2005.

Vært på «Loftet»?

En veiviser inn til
LOFTET. Innerst i
rommet skimtes vår
lille sceneplatting.
Til høyre for scenen
en dør inn til «VUK media senter» der Ukulele-post´n lages.
Legg merke til «greptavla» til venstre over vinduene, den er
praktisk når noen har glemt et grep eller tre ...

Anne Karis «annerledes-butikk» på Fossnes er vel verdt et besøk!
I samme bygg som Loftet, men fra hovedinngangen på langsiden, har Anne Kari en trivelig butikk der
hun selger produkter fra håndverkerne på Fossnes, og fra andre aktører i Vestfold og ellers i landet. Her
kan du også få litt smått å bite i, en kopp kaffe eller te, samt en del miljøvennlige og økologiske
husholdningsvarer. Lokalene kan også brukes til flere formål: kurs, møteplass, underholdning m.m.
Kvinnegruppa ved flyktningmottaket samler seg her med forskjellig håndarbeid. Anne Kari er selv aktiv
med bunadssøm, og brukes ulike steder som instruktør. Åpningstidene ut februar er hver tirsdag og
torsdag kl. 11.00 - 16.00, men Anne Kari kan være fleksibel, bare ring henne, 924 08 035 eller
33 36 17 56. Når det er arrangementer på Fossnes vil hun også holde oppe på søndager. Fra mars og
utover blir åpningstidene utvidet. Et besøk kan anbefales, dette er en «stressless» butikkopplevelse!

VUK´ere på trekkspilltreff!

På trekkspilltreff på Oset høyfjellshotell på Golsfjellet 7. - 9. oktober 2005 var også VUK´ere med:
Gjertrud, Ingrid, Anna Marie, Inge, Jytte, Perny,
Øyvind, samt John på gitar. Trygve Grønnstad
kompet oss på bassgitar, på sparket. Vi albuet oss
opp på scenen midt på lørdagen og framførte 3
låter. Det låt fint som vanlig, særlig «Jambolaya»
svingte skikkelig og publikum lot seg rive med;
smilene spratt fram, mange tok bilder, og sannelig
var det ikke en del som danset også!
Da vi var ferdig på scenen var det noen VUK´ere
som syntes dette var så gøy at de ikke ønsket å gå
av scenen. GØY - med store bokstver!

Til Eyvind og hans Storfamilie på Fossnes!
Fossnes-skulptøren Eyvind
Kornstad døde brått 6.
desember 2005, bare 58 år
gammel. Jeg tror han ville
likt at disse minneord
illustreres med Stella Polaris´
englekor fra 1. søndag i advent, altså få dager før han
døde. Jeg tror han ville strålt
opp på sin lune måte og
avlevert en kjapp replikk!
Eyvind kalte selv Fossnes-folket sin Storfamilie, og de svarte ham tilbake:
I løpet av en halvtime etter at dødsbudskapet kom samlet de seg alle i Randi
Werge Bøyesens atelier, og der ble de lenge sammen... og Signe Hultgren
sørget for risgrøt til alle... Så besluttet de at hunden Ingo, Eyvinds trofaste følgesvenn, som var 15 år og nesten blind og døv, burde følge sin herre samme dag, veterinær ble budsent. Så gikk de løs i Eyvinds atelier og ryddet og vasket, før her skulle
holdes gravøl, må vite! Så pyntet de i kirken. Og hvilken fin stund det ble! Her var
mange personlige innslag fra Storfamilien, ord og toner! Sokneprest Terje Bestul
hadde selv vært skulptørelev hos Eyvind, han sa bl.a. at hadde det stått til Eyvind
hadde det ikke vært 5, men 10 millioner nordmenn! Eyvind åpnet gjerne sitt atelier for flyktninger som ønsket å utfolde sin kunst... Selv er jeg hyppig innom Fossnes og traff som regel Eyvind og Ingo, for de gikk tur svært ofte. Eyvind hørte til de
som syntes ukulele ble litt skarpt i klangen, så han ba pent om å få slippe. Derfor
var det min alminnelige kommentar at «nå må du være snill gutt, ellers kommer
jeg og spiller for deg!» Noen ganger så jeg ikke Eyvind ... da speidet jeg etter
ham... Eyvind kunne vært så mangt: Han var maskiningeniør, tjenestegjorde på
ubåt, hadde dykker-, flyver- og kystskippersertifikater. Men nei da, det var skulptør
han ville være! Gravølet ble formidabelt, masse folk og forsyningstjenesten glimrende organisert av Storfamilien. Jeg brakte til kakemomsen Eyvinds hus en real
bløtkake, samt «ukuleleboller» fra VUK. På egne vegne hadde jeg vært innom et
herværende monopol, jeg håper Storfamilien fikk seg en mimrekveld i Eyvinds
ånd etterhvert... Det slår meg at kanskje er Fossnes virkelighetens svar på Kardemomme by! I alle fall kan man bli Fossnes-fan av mindre. Selvsagt stilte de opp,
Eyvind! Drabelig honnør til Storfamilien!
Freddie

VESTFOLD
UKULELE
KLUBB

FORMANN
ØYVIND Sæther
Tlf. 33 39 69 55
901 43 001
saether.oyvind@c2i.net
SEKR./KASSERER
RANDI Salomonsen
Tlf. 33 37 54 60
957 94 483
randi.salomonsen@c2i.net

ANSV. REDAKTØR
FREDDIE Langrind
Tlf. 481 44 047
f-langri@online.no

UANSV. RED. SEKR.
VENNEN VUKKE
p.t. bærmittert
l
UKULELE-POST´N
utkommer 2 ganger pr. år
med et opplag på ca. 200 eks.
NB!
Flere og flere mottar
direkte til PC, A4, farger.
l

Drammen Viseklubb

Internasjonalt

Våre venner i Drammen har viseklubbkvelder på disse datoer i vårsemesteret: 10. januar, 7. februar,
7. mars, 4. april, 2. mai, 30. mai og
13. juni. Disse kveldene på Gamle
Solberg Spinderi, Solbergelva er
åpne for gjester, og her er allsang og
åpen scene. Skal vi ta en tur en dag?

I medlemsbladet til Ukuleleklubben, Gøteborg, leser vi om
«Ukulelefestival» i Owestry, England, 22. - 23. april 2006. Svenske
«Ukulele ladies» skal opptre, og de
får følge av flere klubbmedlemmer.
Vi syns bare vi ville nevne det ...
Se: «www.theukuleleman.com»

VUK er gruppemedlem
av Norsk Viseforum
www.viseforum.no
Fossnes Senter huser oss:
www.fossnes.no
Info om ukulele og VUK
finner du på Øyvinds side:
http://home.c2i.net/saethero

