”Taube på något sätt””

Bästa Taube-vänner!
Sommaren och solen har mestadels lyst med sin
frånvaro. Fast nu verkar det ordna upp sig i alla fall.
Högtrycken har äntligen hittat oss!
Inom Sällskapet jobbar vi idogt vidare på att ta fram så
attraktiva aktiviteter som det är möjligt. De bör och
skall ha anknytning på något sätt till Evert Taube. Det
är inte så lätt. Tittar man på programmet från vårt
Sällskap i Stockholm så finns det oändligt mycket större
möjligheter att hitta dessa anknytningar. De har ju hela
skärgården som Evert besjunger och inte minst Gamla
Stan. De kan också ha minnesstunder vid Astri och
Evert Taubes grav på Maria Magdalenas kyrkogård.
Hur som helst så har vi gjort en utflykt till Kivik. Denna
vackra trakt har de inte i Stockholm. Utflykten i sig
tangerade väl inte Taube, men avslutningsvis den dagen
gjorde vår fina kör en konsert i Brösarps kyrka. Se
reportage om denna utflykt nedan.
Vi håller också på med planeringen av nästa års 20årsjubileum av Sällskapet. Lokal är bokad. Det blir
liksom vid 10-årsjubileumet på Rådhuset. Vi försöker
hitta någon som kan stå för underhållningen.
Karin Hanström

Gitarrkurs
Tyvärr var det ingen som anmälde
intresse att börja spela gitarr. Tänk så
trevligt att överraska vänner med att
ta fram gitarren och dra en låt gärna
då med Evert Taube som upphov. Vi
säger bara – skam den som ger sig!
Nu gör vi ett nytt försök. Vi provar till
hösten igen. Kursen är skräddarsydd
för Taubesällskapets medlemmar. Kursen omfattar 10
gånger à 60 minuter. Pris 2 000 kronor. Den arrangeras
genom Folkuniversitetet och lärare blir Göran Sergel. Är
du intresserad, kontakta Karin Hanström, 0763-47 41
70 och anmäl dig. Begränsat antal platser. Vi
återkommer till er som är intresserade med tid och plats
för kursen.

Café-träffar
Göran Eklund har undersökt med
stadens caféer om det finns något
som tänder på vår idé om caféträffar. Tyvärr kan vi ännu inte presentera någon trevlig
plats eftersom vi ännu inte lyckats fånga något cafés
intresse för denna geniala och trevliga idé.

På Gyllebogården, där vi brukar ha detta arrangemang, går det
inte längre att boka lokalen I nuläget står vi därför utan lokal. Vi
återkommer.

Utflykt 15 juli
Den utannonserade utflykten till Åhus ställdes in på grund av att
Bränneriet hade ett stort studiebesök den dagen och kunde
därför inte ta emot oss. Och det besöket var ju den stora
begivenheten för utflykten. Vi valde därför att istället ha årets
utflykt till Kivik och Brösarp istället. Mer om det nedan.

Utflykt 26 juli
Som nämnts, så anordnade en utflykt till Kivik i samband med
körens konsert i Brösarps kyrka. Ett 50-tal medlemmar följde
med på utflykten. Denna startade från Tuppen i Malmö 10.30
och efter att gjort några
kortare stopp för att hämta
upp fler passa-gerare
styrde vi kosan mot Kivik.
Ombord
höll
Jan-Åke Åkerlund i taktpinnen och såg till att vi
sjöng taubevisor efter de
fina sångböckerna, som vi
nu har.
Väl komna till Kivik var det
förbeställt, hos Buhres Fisk. antingen räkmacka eller sillamacka.
Det flöt fint och det gick snabbt att få ut smörgåsarna till oss.
Det största problemet var att vi skulle sitta utomhus och äta. Det
regnade och blåste kallt. Man fick hålla i tallrikarna medan man
åt. Komiskt minne efteråt, inte så kul
just då.
Efter det åkte vi till kungagraven i
Kivik. Vi fick på kaféet där en
värmande kopp kaffe med äppelkaka
eller chokladkaka. Mums! Medan
halva gruppen intog kaffe fick den
andra halvan en intressant lektion
om stenarna som står inne i graven.
Lektionen hölls av arkeologen
Ann-Louise. Sedan byttes vi vid.
Färden fortsatte sedan, i den tjusiga
bussen, till Kiviks Musteri. Där fick
vi fri tid att kolla på museet, olika
sorters äppelträd och inte minst gavs möjlighet att handla Årets
skörd, marmelader, äppelchutney och mycket mer.

Sedan var det dags för körens konsert i Brösarps kyrka. Den
var, som vanligt mycket, mycket bra. Körmedlemmarna fick
många lovord av publiken efteråt. Nämnas kan att körens

ordförande, Ingegerd Håkansson, hade fått ett mejl från
ett barnbarn till en man som skulle fylla 85 år. Hon
hade frågat vad han önskade sig. Han önskade att få
komma till Brösarp och lyssna till Taubekören i Skåne.
Rörande! Som en hälsning från kören fick han en ros
överlämnad av Ingegerd. Efter konserten, var det åter
sol och värme och ett trött sällskap som ställde kosan
mot Malmö igen.
Tack Karl-Erik Holm som
sydde ihop arrangemanget.
Och tack till Torgils Andersson,
som förtjänstfullt hade fixat
denna fina buss. Och inte
minst tack till Jan-Åke
Åkerlund, som höll glädjen högt i busstaket!

många medlemmar i vår kör och ur Sällskapet som följde med
till Lübeck, men de som var med har berättat varmt om hur
trevligt det var. Än en gång ska vi tacka Torgils Andersson för att
han såg till att denna resa genomfördes!

Hamnfestivalen i Limhamn

20-års jubileum 2016
Som vi tidigare berättat så firar Taubesällskapet i Skåne
20-års jubileum 2016. Vi har bokat Rådhuset,
Knutssalen, den 29 oktober. Notera detta datum redan
nu så återkommer vi med detta i kommande blad
framöver.

--ooOoo--

Taubekören
Inspelning
Kören har under våren gjort en inspelning av några
sånger. Ett medley av dessa finns på körens hemsida
www.taubekoren.se.

Tuppen 6 juni

(eller är det kanske PÅ Limhamn?)
Den 1 augusti sken solen från en molnfri himmel och värmen
var tillbaka. Det var ju tur eftersom denna körkonsert skedde
under bar himmel. Många var det som stannade till och lyssnade
till Taubes fina sånger. Dock var det en fiskargubbe som mitt i
Min älskling absolut måste gå rakt igenom kören till en dörr
bakom för att ställa in sin fisk i kylrummet. Det blev inte så
populärt vare sig hos kören eller dess publik. Publiken buade åt
honom när han gick därifrån. Så nu har kören även upplevt
detta. Mycket ska man vara med om.

Katrinetorps Gård
Den 9 augusti var det dags för körens
årligen återkommande konsert på
Katrinetorp. Solstrålarna letade sig ner
genom lövverket i parken och
publiken strömmade till redan en timme före konsertstart. Alla
angelägna att få bästa platsen. Publiken såg ut att stortrivas
denna underbara dag och det till Evert Taubes fina visor, som
verkligen hör sommaren till. Efter konserten satt det fint med
en kopp kaffe från det utsökta kaféet.

15-års jubileum 2015
Inte nog med att Sällskapet fyller 20 år nästa år så fyller Kören
15 år i år. Körens festkommitté funderar på hur man ska fira
detta.

Traditionsenligt sjöng kören på Tuppen i Malmö den 6
juni, dvs på nationaldagen.

--ooOoo-Åhus Kyrka
En konsert genomfördes den 15 juli i Åhus kyrka. Det
var en överväldigad publik som kom fram efteråt och
framförde sin positiva kritik till kören. Konserter med
en sådan publik dessutom i en kyrka är väldigt kul och
tillfredsställande.
Efteråt var det några som smet iväg till torget för att
njuta att den goda Otto-glassen i nybakade rån. Mums!

Lübeck 9-10 juni
Taubekören i Stockholm hade aviserat att man gärna
ville komma ner till vår kör. Vi var inte sena att hänga
på. När det väl kom till kritan så var det tyvärr inte så

Evert lever – som ros
I Taubebladet 3/2014 presteras en ros vid namn Evert
Taube. Dess vidare öden förtjänar att berättas. Först dock
bakgrunden. När vårt sällskap bildades för 19 år sedan var en
faddrarna Harry Fahlström, ordförande och grundare av
”Sällskapet Astri och Evert Taubes Vänner”. Harry drev en
välkänd handelsträdgård i Farsta utanför Stockholm. När han
första gången träffade Evert Taube personligen frågade Evert
vilket yrke han hade. ”Trädgårdsmästare”. Evert svarade: ”Det
är det finaste av alla yrken!” Harry gick bort alltför tidigt
men han hann att förädla fram två nya rosor: Astri Taube och
Evert Taube. När jag vid ett tillfälle besökte honom förärades

jag två plantor – en av varje. Jag planterade dem i en
rabatt på mitt fiskartorp i Blekinge. Efter någon hård
vinter kunde vi konstatera att Astri gått bort och att
Evert var illa åtgången. Efter en varm sommar
vaknade Evert dock till nytt liv.
Då vi förra året beslutade att sälja stället, så ville vi
dessförinnan omplacera plantan till ett säkert Taubehärbärge. Vi grävde därför upp den och i en jordfylld
spann fraktades den till Karin Nord och Jan-Åke
Åkerlund i Ljunghusen.
Där har den uppenbarligen fått den bästa vård och
blommar nu praktfullt - fortfarande i samma spann.
Den gör sig påmind också genom att den luktar gott.
Rosor är ju annars inte så doftstarka.
Om det finns flera Tauberosor kvar på annat håll vet
jag inte. Men att detta exemplar är i de bästa händer
(Karins!), därom råder inga tvivel!

Göran D. Svensson
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