VÄLKOMMEN TILL TÄLLBERGS BYSTUGA
HÖSTPROGRAM 2017
Lördag 9 september kl. 10-17
Intresserad av återbruk? Kom till bystugan!
Många av oss har saker som bara ligger och skräpar. Det kan handla
om tyger, skinn eller något annat. Ta med det du har och kom till Bystugan.
Olika exempel på återbruk visas. Vi har roligt tillsammans och ger varandra idéer.
Hör av dig till Kus Karin Nissniss om du vill anmäla dig eller vill veta mer om
återbrukhelgen: kuskari@hotmail.com eller 0247-500 78, 070-992 98 57

Torsdag 14 september kl. 19
Afghanistan vad händer där och varför?
Få länder har pinats så av krigets elände! Få människor har så svårt drabbats av en fortgående konflikt!
Förre tv-journalisten Anders Rosén, Rättvik, tillbringade två och ett halvt år där som utsänd medarbetare
för Svenska Afghanistankommittén. Nu berättar han om sina upplevelser.

Torsdag 28 september kl. 19
Siljan News vår digitala dagstidning!
Mats Ingels, Dalaradions mest populäre medarbetare som hoppade av för att starta en "tidning" på
internet för oss som bor i Leksand och Rättvik. Ikväll berättar han en och annan radiohistoria men
framför allt om arbete och planer för vår digitala tidning.

Torsdag 19 oktober kl. 19
Lär dig rädda liv med hjärt-lungräddning (HLR)!
Den här kvällen får vi information om och demonstration av hur man utför hjärt- och lungräddning.
Vi får lära oss hur en hjärtstartare fungerar och besked om var i Tällberg hjälputrustning finns.
Livsviktigt kunnande med andra ord!

Torsdag 2 november kl. 19
Instagram!
De allra flesta av oss sänder meddelanden via mobiltelefon eller dator. Ofta använder vi oss av sms,
mail eller Facebook. Den digitala "brevteknik" som idag växer allra snabbast heter Instagram. Linda
Jackson lär oss ikväll hur det fungerar och hur du utnyttjar den nya tekniken.

Torsdag 9 november kl. 19
Tupphalskläden!
Den finaste delen av den kvinnliga Leksandsdräkten, menar många. Ett unikt hantverk med mönster
som har tradition från engelska och spanska hovet tillbaka in i medeltidens historiska töcken. Yvonne
Winroth som bedrivit studier kring tupphalskläden berättar mer om dräktdelen och den inventering som
pågår i Leksandsbyarna.

Torsdag 23 november kl. 19
En filmares historia!
Torbjörn Lindqvist är nog den filmare som satt djupast spår i Dalarna. Han har arbetat med spelfilm, tv,
fakta- och dokumentärproduktioner och förmedlat filmupplevelser till dalfolket i rollen som biografägare.
Nu berättar han om sitt "filmiska liv" och visar en av de uppskattade Leksandsfilmer som han producerat

VÄL MÖTT!

TÄLLBERGS BYAMÄN OCH TÄLLBERGS HEMBYGDSFÖRENING
i samarbete med STUDIEFRÄMJANDET

