VÄLKOMMEN
till
Tällbergs bystuga
Vårprogram 2018

Torsdag 1 februari kl. 19
Guld, guld, guld - berättelser om guld från Guldrummet på
Historiska museet
Visste du att ett gram guld kan dras ut till en två kilometer lång tråd eller hamras ut
till en kvadratmeter stor guldfolie?
I Guldrummet vid Historiska museet i Stockholm förvaras många förhistoriska
guldskatter tillverkade för över tusen år sedan. Under kvällen får du bl.a. veta vad
guldringar har haft för betydelse och vad en Guldgubbe är.
Christina Holm, utbildad arkeolog, har haft flertalet visningar av Guldrummet och
vägleder dig genom kvällen med ett guldskimmer.

Torsdag 15 februari kl. 19
Japan och Leksands vänort Tobetsu
Leksands kommunalråd Ulrika Liljeberg har varit i Japan två gånger. I höstas var
hon där med en delegation från Leksands kommun, som var inbjuden av vänorten
Tobetsu. Hon har även å kommunens vägnar fått ta emot en utmärkelse av Japans
regering av japanska ambassadören i Sverige, för ett 30-årigt samarbete med
vänorten.
Ikväll berättar hon om sina resor i Japan och sina erfarenheter av utbytet med
Tobetsu och även lite om våra övriga vänorter i världen.

Torsdag 22 mars kl. 19
Anders Hansers filmer
Vi har fått en unik möjlighet att visa två av Anders Hansers filmer i bystugan. Ikväll
visar vi Kalle Moraeus – bortom de blånande bergen (30 min) och Staffans fålar
– historien om dalahästen (60 min).
I Bortom de blånande bergen får vi se Dalarna i allmänhet och Siljansbygden i
synnerhet, förmedlade av Kalle Moraeus i tal och musik. Dalarna när det är som
vackrast, samt några av de svenska världsarven på Unescos lista.
Staffans fålar är nog den första riktiga dokumentärfilmen som gjorts om dalahästens
hela historia och den innehåller en historiebeskrivning som överraskar. Berättare är
storsamlaren Staffan Hægermark som tar oss med på en fascinerande resa genom
byarna i Mora, där allt tog sin början.

Lördag 24 mars kl. 15
Påsktraditioner/Påskpyssel
Välkommen till påskpyssel. Kom och pyssla inför Påsken. Vi har lite material, men
ta gärna med eget om du vill. Barn under 10 år måste ha en vuxen med sig. OBS!
Ingen kostnad!

Torsdag 5 april kl. 19
Gamla gårdar i Tällberg
Gatugården, numera Åkerblads hotell och gästgiveri, är den äldsta gården i
Tällberg. Den har anor ända tillbaka till början av 1400-talet. Innan
fastighetsbeteckningarna ändrades hade den nr 1:1A.
Ikväll berättar Christina, Jerk och Rosanna Åkerblad om den ”långa resan” från
bondgård och jordbruksfastighet, via pensionatsverksamhet till ett modernt hotell
och gästgiveri.

Torsdag 12 april kl. 19
Från helikopterpilot till försvarsattaché i Paris
Magnus Westerlund, bördig från Falun, har bland annat varit kustjägare,
helikopterpilot vid marinflyget på Berga och chef för helikopterflottiljen i Malmslätt
utanför Linköping. Under de sista tre åren av sin karriär var han placerad som
försvarsattaché i Paris.
Ikväll berättar han om sin bakgrund och lite från sin spännande yrkeskarriär.

Om inget annat anges så
serveras kaffe med
bröd för 30: -

Hjärtligt välkommen
till de arrangemang som vi genomför under
vårsäsongen 2018!
Arrangörer är Byamännen i Tällberg och Tällbergs Hembygdsförening
med stöd av Studiefrämjandet i Leksand.
Byavgiften är 300 kr/år per fastighet eller 100 kr/år för i Tällberg
mantalsskriven icke markägande person.
Bankgiro 5761 - 7839 (ange ditt namn och e-postadress)
Du är välkommen att bli medlem i Hembygdsföreningen!
Årsavgiften är 125: - för enskilda personer och 200: - för familjer.
Bankgiro 5568 - 9616 (Ange ditt namn och e-postadress.)

Väl mött!
Tällbergs byamän
och

Tällbergs Hembygdsföreningen
i samarbete med

Studiefrämjandet
Vill du, dina vänner eller din förening lära er något nytt tillsammans?
Se vår hemsida www.studieframjandet.se/dalarna eller
så är du är välkommen att ta kontakt med oss tel. 0247-13135

