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Bästa Taubevänner!
ilken vissommar vi har haft ! Det var tydligen ett mycket uppdämt behov att
träffas, sjunga visor och framför allt bli underhållen av våra fantastiska trubadurer
som medförde att våra medlemmar hörsammande kallelsen långt över vår förvän-

tan. Men desto trevligare för såväl oss arrangörer som för våra artister.
Under sommaren hade Kristinehovs Malmgård tagit initiativet till viskvällar i deras trädgård
under sommar onsdagarna. Vi i Taubesällskapet hade dels en egen onsdag samt en tillsammans
med Bellman- och Cornelissällskapen. Underbara kvällar och vi kunde konstatera publikrekord under vår egen afton. Tack till alla medlemmar som kom och ett särskilt tack till våra
medlemmar som rest ända från Bodö i Nordnorge.
Nu laddar vi för höstens aktiviteter och ser med spänning fram emot att årets årsbok
kommer till oss medlemmar. Alla ni som betalt årsavgiften för 2022 får den och boken är
under produktion och kommer att distribueras tillsammans med Medlemsbrev nr 4.
Och slutligen en vädjan: Lita inte på att e-posten alltid sorteras rätt i datorn. Sällskapet har
fått meddelande från flera medlemmar som undrat varför
Taubesällskapets nyhetsbrev stundtals sorteras som skräppost.
i skräpposten också.
Med bästa Taubehälsningar
Karl-Gunnar Roth
Ordförande
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Det undrar vi också! För det är inte skräp. Ett gott råd: Titta

Vi ses på Kristinehov
9 november kl. 18.00

Sjung själv och
sjung tillsammans!

TAG MED
LILLA SÅNGBOKEN!
Mellan allsångerna kan du som
är sångglad gå upp på scen
och framföra en visa i Taubes anda.
Anmäl detta i så fall med dina kontaktuppgifter till info@taubesallskapet.se
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Ta u b e a r k i v e t, G ö t e b o r g

Välkomna till Allsångskväll
med ÖPPEN SCEN!
Ti d :
Onsdagen den 9 november kl 18.00.
P l ats :
Kristinehovs Malmgård.
Kristinehovsgatan 2, Södermalm.
T-bana. Hornstull, uppgång Högalid.
Inträdesavgift 150 kr. Kontant eller
via Swish i entrén från kl 17.30.
Ingen föranmälan eller förköp.
Allsångsledare: Örjan Granqvist.
Ackompanjemang: Rolf Bergström
på dragspel och
Jan ”Bumba” Lindqvist på kontrabas

Under vinjetten ”Oss emellan” presenteras
alla evenemang som du som medlem i Taubesällskapet kan se fram emot eller kanske
redan deltagit i. För aktuella program och
uppdaterad information se sällskapets hemsida: www.taubesallskapet.se

Här va dä gran! Här va dä gran!
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Dags för julfest 2022!
Ti d :
Söndagen den 4 december kl 17.00.
P l ats :
Restaurang Mynchen.
Söder Mälarstrand 65.
Ingång från innergården på gamla
Münchenbryggeriet.
T-bana Mariatorget.
Uppgång Torkel Knutssonsgatan.
På festen får du glögg och en tre rätters
julmåltid, härlig stämning med sång,
musik och sannolikt ett
klurigt jul-quiz.
Utdelning av Taubesällskapets
Trubadurpris.
Mer info i nästa medlemsbrev
och på vår hemsida
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Taube slog
rekord på
Kristinehov!
So m ma re n s t ru b adu rkväl l ar i tr äd gå rd e n på
Kristinehov blev mycket uppskattade. Mest uppskattad var
Taubekvällen med publikrekord.
Kristinehovs malmgård genomförde på onsdagskvällarna
mellan 6 juli och 10 augusti en konsertserie med deltagande
av ett antal vissällskap.
Taubesällskapet deltog vid två av dem. Den 13 juli, var
rubriken ”Tre trubadurer”. Tre artister sjöng: Lena Löfdahl
sjöng Bellman, Kaya Ålander sjöng Taube och Martin Tode
framförde Cornelis.
Utomhusevenemang är mycket väderkänsliga och ”reservrutinerna” fick testas när ett slagregn inföll mitt i Kayas
framträdande. I all hast men med gott humör förflyttade sig
all publik och artister inomhus och konserten fortsatte som
om ingenting hade hänt.
Ett uppskattat fråge-Quiz författat av Rolf Bergström genomfördes till publikens förnöjelse
Den 3 augusti deltog tre artister, alla engagerade av Taubesällskapet. Det var Jan-Olof Andersson, Maria Lindström,
och Pär Sörman.
Vädret var gunstigt hela kvällen, ett nytt färskt fråge-quiz
genomfördes, och till vår glädje slogs då parkens publikrekord med 160 betalande.
Månntro vi får uppleva dessa sommarfester även nästa år?
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Maria Lindström, Foto: Gabriella Lindvall

Jan-Olof Andersson, Foto: Gabriella Lindvall

Per Sörman, Foto: Rolf Bergström

Konferencier Örjan Granqvist,
entusiastisk rekordpublik,
Foto: Gabriella Lindvall

Grubblande quizz-lösare,
Kristinehovs ordförande,
5
Foto: Rolf Bergström

Till Kärleken
och Naturen
Taubekonsert
till förmån för
Barndiabetesfonden
22 oktober

66

Ko n se rte n , so m äge r rum i Gustaf Vasa kyrka och
arrangeras till förmån för Barndiabetesfonden. Medverkar
gör Amanda Ginsburg, sång och Mats Bergström på gitarr
tillsammans med Gustav Sjökvists kammarkör och Adolf
Fredriks musikklasser.
I ett brev till Taubesällskapet skriver Barndiabetesfonden:
Vi hoppas på att ni i Taubesällskapet skulle vilja hjälpa oss
att få ut information till era medlemmar om konserten. Ju
fler åhörare desto större bidrag till Barndiabetesfonden och vi
är tacksamma för all hjälp vi kan få att sprida nyheten om
konserten.
Charlotta Abrahamsson
Ledamot i styrelsen för Barndiabetesfondens
Lokalförening i Stockholm

Evert Taube skulle inte ha
uppskattat e-post.
Han skrev alla brev för hand och de var långa
och med en vacker handstil. Som på denna bild

Vill du verka för Taubesällskapet
– välkommen!

av Expressenfotografen Bertil Stilling.

Vi i va lbe re dn i ngen vill i god tid vända oss till
dig som är medlem i sällskapet, för att få förslag på
personer att nominera till kommande styrelsearbete.
Du är kanske själv intresserad eller har någon annan
lämplig medlem att föreslå.
Välkommen med din intresseanmälan/ditt namnförslag eller om du har andra frågor till valberedningen
senast den 1 november.
Eva Lundin
Valberedningens ordförande
eva.el.lundin@gmail.com
073 421 95 33

Viktigt meddelande till
våra medlemmar!
Taubesällskapets nyhetsbrev via e-mail kommer
ibland inte fram till medlemmarna. Orsaken kan
vara:
• Mailen hamnar hos mottagaren under rubriken
”skräppost”.
• Mailen hamnar hos mottagaren under rubriken
”kampanjer”.
Kontrollera därför ofta dessa rubriker.
Och du har väl sett till att Taubesällskapet har din
e-mail adress. Skicka den annars till:
info@taubesallskapet.se

Den och många andra bilder på Taube finns i
sällskapets årsskrift 2015.
Den stora och vackra boken kan du köpa för
bara 100 kr plus porto.
Beställ på info@taubesallskapet.se eller ring
08-60589 20 eller skriv till:
Taubesällskapet, Gotlandsgatan 44,
116 65 Stockholm.
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SVERIGE
PORTO
BETALT
Begränsad eftersändning
Vid definitiv efetrsändning återsändes
försändelsen med ny adress på baksidan

Taubesällskapet har de senaste månaderna fått 44 nya
medlemmar. Ni är alla hjärtligt välkomna och hoppas vi
ses på någon av våra konserter, fester eller resor.
Jan Bergström, Göteborg
Ulla Öhrn, Stockholm
Lena Rydeberg, Bromma
Maj-Britt Tjulin, Stockholm
Thomas Lundvik, Järfälla
Eric Bolander, Örbyhus
Lena & Jan Kjellson, Stockholm
Ulf Leopoldsson, Danderyd
Dan Lindblad, Kista
Jan Lindroth, Norrköping
Gustav Scheutz , Malmö
Anne Holmer, Saltsjöbaden
Mona & Christer Valtersson,
Stockholm
Gunnel & Torgny Lagerstedt,
Stockholm
Gunnar Askåker, Älvsjö
Ulf Forsberg, Stockholm
Rolf & Eva Viberg, Tullinge

Margareta Ström, Nacka
Rolf & Inez Backlund, Helsingfors
Finland
Steen & Lis Baark, Ringsted
Danmark
Bertil & Anneli Lemon,
Norrköping
Nils & Inger Westerling,
Stockholm
Guy Perdhe, Stockholm
Ulla-Karin Lagerqvist,
Stockholm
Gunnel Hjerpe, Stockholm
Mats & Lena Wehlin, Märsta
Christer Eriksson, Norrtälje
Dennis Öberg, Södertälje
Kenneth Weissglas Frejd med fam.,
Norrtälje
Pia Stenberg & Karin Sörlin,
Stockholm

Birgitta Gabrielsson, Ingelsta
Anna-Liisa Puttonen,
Hägersten
Tage Blomqvist, Bollnäs
Peter & Birgitta Andersson, Styrsö
Gunilla & Tommy Andersson,
Stockholm
Barbro Robertsson, Göteborg
Staffan Johansson, Enskede
Christer Lind & Yvonne Karlsson
Lind, Rönninge
Anita & Lasse Dahlman, Hägersten
Margareta Söderström, Lund
Annika Ezelius, Stockholm
Monika Hansson, Stocksund
Kathe Erdegard, Mölndal
Arne Åkerberg, Årsta

Välkomna!
Adress: Taubesällskapet, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm, Telefon 08-605 89 20, Plusgiro 2528-8
E-post: info@taubesallskapet.se, hemsida: www.taubesallskapet.se
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