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Kära Taubevänner ! 

ptimismen i Evert Taubes visor behövs nu mer än någonsin. Att som
Rönnerdahl skutta med ett skratt ur sin säng, att njuta då vindarna somnar i
båtarnas segel på Baggensfjärden, att köpa bröd av glade bagarens hustru och
att hoppas på att möta Maj på Malö eller handelsman Flink ger livet
mening. Allt i fantasin, men ändå. Nu står jag i stället surrad till rors –

precis som alla andra i Sverige och världen. Vi i Taubesällskapet har naturligtvis rättat oss
efter de försiktighetsåtgärder och de beslut som fattats.

Vårt årsmöte den 20 april ställer vi därför in. Nytt datum blir den 7 september. Lokalen
den samma, den vackra Börssalen i Gamla Stan. Du får en ny kallelse med förslag till dag-
ordning enligt stadgarna. Titta på vår hemsida och i nästa medlemsbrev. Samma sak med
Taubeseglingen i Medelhavet. Inställd. Om resan med Vikingline i maj
blir av är osäkert. Titta på vår och Vikinglines hemsida.

Jag är surrad till rors som Stranne i ”Balladen om briggen Blue Bird av
Hull”, men är övertygad om att vi inte kommer att förlisa. Vi kommer
att skutta och valsa tillsammans igen.

De innerligaste Taubehälsningar 
Karl-Gunnar Roth
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes 

försändelsen med ny adress på baksidan

ADRESS TAUBESÄLLSKAPET •   GOTLANDSGATAN 44  •   116 65 STOCKHOLM •   TELEFON 08-605 89 20    PLUSGIRO 2528-8
E-POST: INFO@TAUBESALLSKAPET.SE •   WWW.TAUBESALLSKAPET.SE

Viktigt meddelande!
Taubesällskapets årsmöte den 20 april har styrelsen beslutat ställa in på grund av
coronasmittan. Ny årsmötesdag är måndagen den 7 september. Lokalen den samma:
Börssalen, Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm. Vi kommer in 17.30. Årsmötet
börjar 18.00. Kallelse och förslag till dagordning kommer i nästa medlemsbrev.

Andra förändringar
• Taubeseglingen från Malaga till Malta i april med Star Clippers är dessvärre inställd
på grund av restriktioner i Spanien. 
• Om resan med Rosella och Vikingline den 10 maj blir av är osäkert. Information
kommer att finnas på Taubesällskapets och Vikinglines hemsidor.
• Vad gäller skärgårdsmässan på Galärvarvet 29 -  31 maj finns ännu inget beslut.

Snälla!
Du som ännu inte betalat årsavgiften 250 kr.  Gör det så slipper vi påminna. 
Plusgiro 2528-8. Årets fina årsbok är på gång och kommer i oktober.   
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