
SPF,  ”JP resor”       

 I Evert Taubes fotspår.    
2 - 4 maj 2018.   Pris: 3770 kr 

Allt ingår: helpension och alla utflykter. Enkelrum: 400 kr 

En härlig resa i Evert Taubes fotspår med många utflykter ut till 

öarna m.m. Vi har en lokal guide med under vistelsen. 
 

 

Det blir berättelser om Evert och möjlighet att sjunga tillsammans 
 

Tisdag 2 maj: Samling på Elinebergsvägen vid Elinebergskyrkan  

kl 07.30 eller Knutpunkten kl 08.00. Vi åker iväg mot Bohuslän och 

stannar för förmiddagskaffe under vägen. 

Sen till Kungälv, där vi äter lunch på anrika Fars Hatt. 1925 hette den 

Stadskällaren. Här påbörjade Evert o Astri sin Bröllopsresa. 

Sen blir det båt ut till Åstol och besök i detta vackra fiskeläge. Sedan via Orust till Ljungskile 

folkhögskola, där vi skall bo i två nätter. Efter incheckningen blir det fisksoppa enligt ett recept 

av Evert. 

Onsdag 3 maj: Efter frukost åker vi till Smögen och dess riksbekanta brygga innan vi tar 

båten ut till Hållö. Om vädret är dåligt kan det bli Grebbestad. På Hållö var Evert ofta som barn, 

där hans morbror Edvin var fyrmästare. Vi besöker fyren, tittar in i museet och det fina kapellet. 

Idag har vi picknic-lunch. Därefter åter till fastlandet och Ljungskile. På kvällen blir det 

skaldjursbuffé. 

Torsdag 4 maj: Efter frukost åker vi iväg och besöker handelsman Flink, fm-kaffe på Stätte 

brygga. Sen en liten avstickare till Skaftö för att titta på inspelningsplatsen 

för Viveca Lärns Saltö. Efter allt detta åker vi åter till Ljungskile för lunch. 

Sen åker vi mot hemmet igen. Stannar för lite mat längs vägen. Den betalar 

ni själva. Efter händelserika dagar är vi hemma igen ca 19.00 
 

Givetvis måste Ni ha en reseförsäkring med avbeställnings skydd.  

Ingår som regel i hemförsäkringen. 

Tveka inte utan anmäl er till Leif.Borgner@outlook.com eller ring 0733 664121. 

När Ni gjort det betalar ni in enligt nedan. 

JP resor har hand om det praktiska. Dit ska ni betala 770 kr i anmälningsavgift 

senast 10 dagar efter er anmälan till Leif Borgner och 3000 kr senast 31 mars på 

Eplusgiro 621 33 48-3. Frågor besvaras på tel 0733 66 41 21. 

Tveka inte utan anmäl er direkt!         

Varmt välkomna på denna resa!  Leif B och JP resor. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JP RESOR AB                  TELEFON 042/ 24 24 02              BANKGIRO: 5093-5469                             
 JAN PETTERSSON                 MOBIL TEL 0708 43 42 82                PLUSGIRO: 621 33 48-3 

 SOFIEBERGSVÄGEN 91 B                 E-POST:  jp@jpr.se                                    REG NR: 12-55 65 63-13 39                                                                                                                                                                 

 S-256 61  HELSINGBORG                 www.jpr.se  

 

 
 

mailto:Leif.Borgner@outlook.com

