
SPF Tranås-Seniorerna på Taube-Spelen, Tanum Strand i Grebbestad. 
Resan startade tidig morgon så vi hann med både kafferast utanför Jönköping och 
lunch på Rasta Restaurang strax innan Grebbestad. 
Väl framme i Grebbestad intog vi våra platser framför scenen med spänd förväntan 
på vilket som skulle börja först. Föreställningen eller regnet. Med vår vanliga tur blev 
regntiden bara tre minuter av föreställningens fyra timmar.  
Spelen inleddes av Anna-Lotta Larsson som i nämnd ordning presenterade artisterna 
Axel Falk, Hanna Boquist, Mikael Samuelson, Christer Sjögren, Ucklums Förenade 
Röster samt till slut äntligen Sven-Bertil Taube. Samtliga hade Taube-Spels-
Orkestern som bakgrund. 
Efter konserten fortsatte bussen vidare, nu i ösregn (tur igen), till Uddevalla där 
hotell Bohus-gården var bokat. Jättefint hotell med både pool i källaren och badtunna 
på taket. Maten var också bra.  

Här på väg in i bussen. 



Nu är vi nästan på väg. 



Vi tar rast, kaffe smakar alltid gott, särskilt den här gången. 

Rast igen. Nu väntar vi på Rasta-lunch. 



Samling för avfärd mot Grebbestad. 
På plats i Grebbestad hittade vi snart våra platser i A-sektionen. Bilder kommer 
nedan: 



Spelens värdinna Anna-Lotta Larsson med 12-mannaorkestern. 



Mikael Samuelson drog igång allsång, vi sjöng Nudistpolka tror vi. 

Christer Sjögren kan också sjunga Taube-visor. 



Ucklums Förenade Röster stöttade både allsång och artister. 

Så här fina är de! 



Så här ser rymmarna från 3-minutersregnet ut. Sitter halvt under tak. 



Lite försenad kom Sven-Bertil. Stort jubel utbröt. 



Som sista nummer sjöng Sven-Bertil sin fars berömda "Så  länge skutan kan gå". 



Bussen tog oss vidare till Uddevalla och det fina hotellet Bohusgården. 

Entré Bohusgården. 



Efter att ha gjort oss hemmastadda, duschat och klätt om var det dags för middag. 

Ing-Britt hälsar välkommen. 



Glad middagsgäst.

Efter god sömn och fin frukost åkte vi vidare till Bohusläns Museéum 
för lite kultur och lunch. 



Det gladde flickorna bak i bussen, nybadade och fina.

 Lite bilder från museét. 



Det fanns mycket att titta på, fåglar. fiskar, båtar, hästar, etc. 



Inne i museét finns Restaurang Kajkanten. Dit gick vi för lunch. 

Efter lunch på Kajkanten gick färden vidare mot Olshammargården, Verner von 
Heidenstams födelsehem. Där finns också Birgittakyrkan, en sevärdhet vid Vätterns 
västra sida. 



Kyrkan är uppkallad efter den Heliga Birgitta vars make Ulf Gudmarsson ägde 
Olshammar på 1300-talet. Enligt traditionen lät Birgitta bygga ett kapell på den plats 
där kyrkan, som uppfördes 1620, ligger idag. Den byggdes av Eric Hand, barnbarn till 
Erik XIV.  



Vår säkre och trevlige chaufför Ronny hälsar oss än en gång välkomna in i bussen för 
den sista etappen hem till Tranås. 



Efter mycket bra arbete kunde de båda reseledarna koppla av. Det är lugnt fram till 
oktober. 
Karl-Axel uttryckte allas vår tacksamhet till Ann-Cathrine, Ing-Britt och chauffören. 
Vi bidrog med applåder. 
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