
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Bästa Taube-vänner! 
Vilken sommar vi har haft! Visserligen har jag själv 
tillbringat vissa heta dagar framför fläkten, men, 
skam den som klagar. Nu stundar hösten och den 
är ju också helt underbar med alla fantastiska 
färger i naturen. Har Evert Taube förresten skrivit 
något om hösten eller är det bara om sommaren? 
Tala gärna om det för mig om du vet. 
 
I oktober blir det ”Taube på något sätt”. Vi har just 
bestämt programmet för denna aktivitet. Ta med 
något gott att äta och dricka och kom till 
Gyllebogården och umgås med andra ”taubare”.  
 
Vi planerar just nu 2015 års aktiviteter. Det är 
svårt för vi är ju också beroende av att man finner 
aktiviteterna intressanta. Vissa av er kommer 
alltid, men ni är många vi saknar. Därför skriver jag 
nedan en uppmaning om vad vi kan göra för er. 
 

Karin Hanström 

 
 

Aktiviteter 
Styrelsen funderar och funderar på attraktiva 
aktiviteter för medlemmarna. Tyvärr tvingades vi 
ställa in utflykten ”5 gårdar”. Vi ser fram emot att 
komma igen nästa år. Vi har också tankar på att 
anordna fler och mindre aktiviteter och då vädjar 
vi till er att komma in med önskemål. Vi har vår 
föreningstelefon där Siv Vigstrand finns i andra 
änden av tråden. Och svarar hon inte just då så 
prata in ett meddelande så ringer hon tillbaka. 
Telefonnumret är: 0705-91 59 30. 
 
 

Nya medlemmar 
Ni som är nya medlemmar skall ha/få ett pin som 
består av vår logotyp för Taube-sällskapet. När vi 
ses nästa gång ska vi ha med oss ett pin till dig. Vi 
har valt att inte skicka dem med post eftersom vi 
av erfarenhet vet att de gärna försvinner på vägen. 
Tappar man bort sitt pin går det att köpa ett nytt 
för 25 kronor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Taubejackor 
Vi har fått lite förfrågningar om de gula 
jackorna. Är du intresserad att äga och bära 
en sådan, hör av dig. Vi kan då beställa ett 
antal. Det finns endast en i lager just nu. Kom 
ihåg att ange storlek. Jackan kostar 250 
kronor. 
 

Tygmärken 
Sällskapet har också logotypen i form av ett 
märke som man kan stryka på. Detta kostar 
50 kronor och vi kommer att ha det till 
försäljning på årsmötet. 
 

”På kryss med Taube” 
Det blir 55 medlemmar som följer med på 
resan till Åland med Taubesällskapet i 
Stockholm som arrangör. Det blir konserter 
med Sven-Bertil Taube. Jeja Sundström, Pär 
Sörman och Tomas Edström. Mysingen 
kommer att spela upp till dans. Vår egen kör 
har beretts en plats för ett framträdande på 
cirka 45 minuter. Det sker ungefär klockan 
11 på onsdagen. Som ni märker så blir det 
full fart på Cinderella den 7-8 oktober.  
Oj, vad vi ser fram emot detta! 
Båten avgår 18.00 på tisdagen och är åter vid 
16-tiden på onsdagen. Vi flyger och har en 
transferbuss till och från båten.  
Torgils Andersson har lagt ner ett stort jobb 
på att ordna den billigaste och bästa resan 
för oss. Stort tack, Torgils! 

 

 

”Taube på något sätt” 
Vi har just format programmet för ”Taube på 
något sätt”. Vi kommer ha frågesport och 
Göran Eklund ”drar en vals”. Vi sjunger 
allsång tillsammans och i skrivande stund 
hoppas vi även på en trubadur. Tidigare år 
har det varit stor uppslutning på 
Gyllebogården i Malmö. Vi har därför 
försökt och lyckats få komma dit igen. Det 
blir den 24 oktober klockan 18.00. Ta med 
egen picknick och något gott att dricka till. 
Allt efter tycke och smak. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosen Evert Taube 
När vi hade allsång vid Handikappbadet i 
Malmö, som vi berättade om i föregående 
blad, kom vår hedersmedlem Göran D 
Svensson med denna ros. Den bär namnet 
Evert Taube och är den enda i sitt slag. Karin 
Nord-Åkerlund erbjöd sig att ta hand om 
plantan, som nu växer på Görans lantställe i 
Blekinge. Tyvärr finns rosen som bar namnet 
Astri Taube inte längre. Men, visst är väl 
denna ros väl värd att bevara. Doftar gör den 
också. 

 
 

Körens inbokade 
konserter 
Kören har, som sig bör på 
sommaren, inte legat på 
latsidan.  
I Brösaps Kyrka fick kören stående 
ovationer. Ni som inte brukar lyssna till 
kören – gör det. Kören har gjort stora 
framsteg. Inte minst kommer kören att 
framträda vid resan till Åland. Håll koll på 
schemat för kommande konserter. Det 
brukar visserligen vara glest med konserter 
under vinterhalvåret, men till sommaren är 
det full fart igen. På vintern tränar man in 
nya sånger och slipar på de som redan finns 
med på repertoaren. 
 
Här presenterar vi de för kören inbokade 
konserter i höst: 
 
16 oktober 14.00 Nibblegården, Lund 
28 oktober 14.30  Bellevue Park, Malmö 

 
 
 

 
 
 
 
Brösarps Kyrka 
Den 13 juli hade kören konsert för en fullsatt 
kyrka i Brösarp. Det är alltid roligt att sjunga 
för en engagerad publik. Kören fick stående 
ovationer efter genomförd konsert. Det 
värmer. 

 

 
Katrinetorps Gård 
En stor publik anslöt vid konserten på 
Katrinetorps Gård den 10 augusti. Denna 
konsert med allsång är en av sommarens 
höjdpunkter för kören. Man står då i den 
grönskande parken och sjunger till en 
entusiastisk publik, som mer än gärna 
sjunger med i alla sånger. 

 
 

Foteviken 
Lördagen den 23 augusti var det en 
musikfestival vid Vikingamuseet i Foteviken. 
Det sjöngs Bellman och olika musikgrupper 
framträdde. Var och en i sin genre. Två 
utländska grupper framförde musik från sina  
länder. Den ena gruppen var från Polen och 
den andra från Litauen. Och inte minst vår 
egen kör fick möjlighet att underhålla. Med 
andra ord, ett mycket varierat program. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Slutligen vill tillönska alla våra 
medlemmar en riktigt härlig höst 
och väl mött den 7-8 oktober för 
er som valt att följa med på 
resan! 
I annat fall, väl mött på ”Taube 
på något sätt”! 
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