
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL TÄLLBERGS BYSTUGA 
VÅRPROGRAM 2020 

 
Onsdag 5 februari, kl 19.00 i Bystugan 
Fäboliv i Leksand 

Land Alice har varit fäbodkulla i 25 år. Först i Ljusbodarna sex år och 19 år i Skallskog. Boken "Mina 

förfäders stigar" är skriven tillsammans med dottern Hillevi. Den blev klar sommaren 2018. En berättelse 
om hur livet levdes, under helt andra förhållanden än idag.   

Kortfilmen "Kvinnors minnen" visas och berättelser om fäbodlivet förr och nu. 

Boken finns att köpa, 200 kr. Fika säljes. Varmt välkomna! 

 
Onsdag 19 februari, kl 19.00 i Bystugan 

Film: Örnjägarens son  
Vi har lyckats hyra en film om en unik folkgrupp i västra Mongoliet. Där har man som tradition att 
tämja örnar. De beridna jägarna håller sin örn på armen, där den får vänta på nästa jakttillfälle.  
Äventyrsfilmen är inspelad i Mongoliet och den handlar om den 12-åriga nomadpojken Bazarbai, som 
är son till den Kazakiske örnjägaren Matey. Fadern vill att pojken ska följa tradition och bli örnjägare. 
Pojken vill dock något annat och rymmer med faderns örn till sin storebror i huvudstaden. En resa 
som ska bli livsavgörande. Fika säljes. Varmt välkomna! 
 
Onsdag 4 mars, kl 19.00 i Bystugan 
Gamla gårdar i Tällberg 

Gamla gårdar i Tällberg har blivit ett populärt inslag bland aktiviteterna i Bystugan. Den här gången 
får vi veta mer om Brantgården och Drantgården, två gamla gårdar som har ett gemensamt förflutet. 
Dan Magnusson, nuvarande ägare av Brantgården och Birgitta Fröstad, med rötter i Brantgården, 
berättar om gårdarnas historia. Fika säljes. Varmt välkomna! 
 

Tisdag 17 mars, kl 19 i Bystugan 
Irländsk dans i Tällberg 
På Saint Patrick’s Day kommer Christina Holm, tällbergsbo, och berättar om sin tid som irländsk 

dansare och om jigs, reels och Riverdance, som tog världen med storm. Hon har dansat sedan 
barnsben. Det irländska dansintresset började med en helgkurs på 1990-talet. Det ledde sedan till 
dansföreställningar runt om i landet, bl.a. i Konserthuset i Stockholm, Stadshuset, Dansens Hus och 
Dalhalla. Under kvällen får ni veta hur en irländsk steppsko ser ut och vad som egentligen hände i 
Globen inför en publik på 14.000 personer…Fika säljes. Varmt välkomna! 
 

Lördag 28 mars, kl 13-15 i Bystugan 
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! Fika serveras. 
 

Lördag 25 april, kl 13–15 i Bystugan 
Tipspromenad i Tällberg 
Kom till bystugan och hämta din tipskupong. Sedan går du runt i Tällberg efter en snitslad bana och svarar på 
frågorna. Efter den lilla motionsrundan kan du njuta av lite fika eller varm korv, som du kan köpa för en billig 
penning. Allla år välkomna! 
 

 

TÄLLBERGS BYAMÄN OCH TÄLLBERGS HEMBYGDSFÖRENING 
i samarbete med STUDIEFRÄMJANDET 

 


