TällbergsNytt oktober 2017

Det är väl ingen konst…
…att anordna en konstutställning! Vad kan vara mera
fel!
Tällbergs konstförening har nu sin årliga
konstutställning i Bystugan.
Efter mycket jobb och en stor arbetsinsats var allt
på plats till vernissagen. Precis som förra året är
det en skulptör och en bildkonstnär, men i år två
manliga utställare, skulptören Gabriel Jonsson och
konstnären Calle von Gergerfelt. Gabriel som nyligen
flyttat till Falun från Hedemora, har gått på
Konstfack och har bl.a. blivit uppmärksammad i
Kulturnytt på TV för en stor hästskulptur på
Vårsalongen på Liljevalchs. Calle kommer från
Stockholm och har också gått på Konstfack, men bor
nu i Falun där han varit anställd som
scenograf/kostymör sedan 1976.
Lördagen 30 september var det vernissage i
Bystugan. Ordföranden Monica Abrahamsson
öppnade vernissagen och sedan överlät hon ordet till
konstnärerna som presenterade och kommenterade
sina verk. Öppettider: 14/10 & 15/10, kl 11-15
Tällbergs konstförening firar nästa år 25årsjubileum. Detta firar man den 4 januari på Green
Hotel, med en generöst tilltagen utlottning av konst.
Sedan firas det givetvis med mat och dryck i
hotellets restaurang.

Hänt sen sist
* Höstfest i Bystugan
Fredagen 22/9 var det fest i Bystugan. Det var
Hembygdsföreningen som bjudit in och som stod för
arrangemanget. God mat serverades och Björn
Jonsson underhöll på sitt piano med bl.a. en musikquiz.
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* Mats Ingels - Siljan News
Torsdag 28/9 var det Mats Ingels tur att komma
till Bystugan. Det blev en intressant och givande
kväll där Mats bjöd på sig själv och berättade om
”sin resa” från liten skolgrabb till discjockey och
vidare in i P4 Dalarna, där han en vacker dag bara sa
upp sig. Då hade han ingen aning om vad komma skulle
och vilken succé Siljan News skulle bli.

* Torsdag 19/10, kl 19.00 i Bystugan - HLR
Lär dig rädda liv med Hjärt-Lungräddning
Den här kvällen får vi information och demonstration
av hur man utför hjärt-lungräddning. Vi får lära oss
hur en hjärtstartare fungerar och besked om var i
Tällberg hjälputrustning finns.
* Torsdag 2/11, kl 19.00 i Bystugam - Instagram
De flesta av oss sänder meddelande via mobiltelefon
eller dator. Vi använder oss av SMS, e-mail eller
Facebook. Den digitala ”brevteknik” som idag växer
snabbast heter Instagram. I kväll får du lära dig hur
det fungerar och hur du utnyttjar den nya tekniken.
* Tisdag 7/11, kl 18.30 - Höststämma
Välkommen till Byamännens höststämma!
Se kallelse och dagordning här nedan. Fika serveras.
* Torsdag 9/11, kl 19.00 i Bystugan
Tupphalskläden – det är den finaste delen av den
kvinnliga Leksandsdräkten, menar många. Ett unikt
hantverk med mönster som har tradition från
medeltiden. Yvonne Winroth som bedrivit studier
kring tupphalskläden, berättar mer om dräktdelen
och den inventering som pågår i Leksandsbyarna.
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Vad som komma skall
* Torsdag 12/10, kl 19.00 i Bystugan
Konstföreningen bjuder in till ett öppet samtal
mellan konstnärerna Calle von Gergenfelt och
Gabriel Jonsson.

* Söndag 19/11, kl 16.00 – Klimpvälling
I år bjuder Hembygdsföreningen in till Klimpvälling
på Quality Hotel Dalecarlia. Välkomna!

Övrigt
* Fiber i Tällberg
Både Dala Energi och Bredbandsbolaget har gått ut
med erbjudanden om fiberanslutning. För mer
information, gå in på deras hemsidor.
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* Byavgiften - Tällbergs Byamän
Byavgiften för 2017 är 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften för i
Tällberg mantalsskriven, icke markägande medlem,
är 100 kr. Avgiften betalas till Tällbergs Byamän och
Bystyrelse, BG 5761-7839.
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* Tällbergs Hembygdsförening
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Alla som är intresserade av aktiviteter och kultur i
Tällberg, kan bli medlemmar i Hembygdsföreningen.
Årsavgiften för medlemskap är endast 125 kr för
enskilda personer och 200 kr för familjer. Avgiften
betalas till BG 5568-9616 (ange namn och
e-postadress).

Byamännens styrelse:

Hembygdsföreningens styrelse:

Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Rachel Hellman, ledamot

Carl-Åke Gatu, ordförande
070-899 89 35
carlake.gatu@gmail.com
Tony Holm, sekreterare
tony@holm.it
Christina Forsberg, kassör
Björn Jonsson, ledamot
Lena Bond, ledamot
Stefan Aspman, ledamot

Jan-Åke Åkesson, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Linda Jackson, suppleant
Björn Rombo, suppleant (information)
Christina Holm, suppleant
Annika Norlén, adjungerad kassör

Bilder: Björn Rombo (1 – 7)
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