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Midsommar gick bra, trots allt.
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Hård vind var det. Många hårt arbetande
människor var det också. De gjorde firandet
möjligt i år också. Som vanligt samlades
tusentals människor på midsommarafton, vid
majstångsplatsen i Tällberg, för att dansa,
leka och bevittna majstångsresningen. Som
tur var hade vinden bedarrat något på
eftermiddagen, så resningen gick bra med
alla erfarna män som höll i saxarna. Spelmän,
tal, sång och danslekar, leddes som vanligt
av Kenneth.

Värre var det på midsommardagen. Vinden
friskade i rejält hela dagen och när tiden
var inne för resningen fick man ta ett svårt
beslut. De som varit med under många år,
kunde vittna om att det tidigare
förekommit, att stången varit på väg över
publiken. Nu var läget detsamma. När det
meddelades att stången, under rådande
omständigheter, inte kunde resas, visade
publiken stor förståelse.

Camping i kvadrat
Mycket camping har det blivit i sommar.
Både vid Tällbergs strand och vid
Majstångsplatsen. Campingen vid stranden
var fullbelagd vid midsommar. Sedan
fortsatte de kalla vindarna att blåsa och
man undrade hur det skulle gå. Men så slog
det om och plötsligt kryllade det av folk,
både på campingen och på stranden.
Campingvärdarna är helnöjda och tycker att
det är mycket positivt. Byamännen är också
nöjda med verksamheten och första
säsongen med de nya värdarna har startat
riktigt bra.
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Vi kunde dock glädja oss åt ett fint tal,
vacker sång, lotteri, gott kaffe med dopp
och de traditionella ringlekarna.

Vid Majstångsplatsen har det varit en
camping av ett helt annat slag, Camping –
den perfekta utsikten. Efter flera
repetitionsdagar kom den efterlängtade
premiären, 4 juli. Döm om vår förvåning, när
vädergudarna vände på klacken och
serverade den mest perfekta
högsommarvärmen. Fram t.o.m. 12 juli har
allt fungerat perfekt och just den här
kvällen fick TällbergsNytt tillfälle att
träffa skådespelarna en kort stund. Man kan
säga att de är ”dubbelarbetande”. Så fort vi
pratats vid under några minuter, skulle de
tillbaka till ”campingen” för att städa undan.
Några kommentarer om Tällberg hann vi
dock med. Cecilia Ljung säger att det är
snyggt som ett vykort. Dag Malmberg tycker
att det är bedårande. Susanne Thorson
menar att det är den svenska idyllen.
– Mer idyll blir det inte, säger hon.
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Henrik Hjelt har varit i Tällberg tidigare, på
väg till Dalhalla och uppskattar nu att vara
här lite mer.
På frågan hur det är att spela den här
pjäsen i Tällberg, får vi några snabba
omdömen.
Dag Malmberg tycker att det är bra publik.
Det funkar, det är roligt och då är det
lättare att jobba. Han tycker också att
komedin som konstform är underskattad,
för det är en svår konst att få folk att
skratta.

Henrik Hjelt tycker att det är bra med
teater i Tällberg och han tror att det är bra
för Tällberg också.
Cecilia Ljung tycker att publiken ger mycket
tillbaka.
De tycker att det skulle vara roligt att
komma tillbaka en annan sommar med en ny
uppsättning.
Musik vid Siljan har som vanligt genomfört
sitt omfattande och variationsrika program.
Där kan vi speciellt notera två
föreställningar, en ordinarie och en
extrainsatt. På Klockargården gjorde Bengan
Jansson ett bejublat framträdande
tillsammans med årets gäst Björn Skifs. Alla
som var där kommer nog sent att glömma
alla överraskningar och glada upptåg, som
dessa båda herrar levererade från scenen.

Vad som komma skall
Vad har vi nu att se fram emot? Ja, du kan
gå vidare på Tällbergs nya hemsida och
upptäcka vad som finns i byn och i
grannskapet. Siljansbygden har ett rikt
utbud på kulturella evenemang och många
andra aktiviteter. Det som kommer att
hända framöver är bl.a. Tällbergs
halvmarathon, lördag 2 aug och efter förra
årets premiärsuccé, Tällbergs triathlon,
fredag 1 aug. I år med dubbelt så många
deltagare, 300, och en ny sträckning för
cykling och löpning.
Lite senare 15 – 17 aug kommer
Spelmansstämma vid Tällbergsstranden, då
mängder av dragspelare och dansanta
människor invaderar Tällbergsstranden.

På gång
Danslekar vid Holen
Varje tisdag är det ringdans och lekar på
traditionellt vis med Kenneth Keys med
start kl 19.

Bilder: Christina Holm (1,2,3,6), Bo Martinsson (4),
Björn Rombo (5)
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Bystugan
Bystugan går nu att boka direkt på byns
hemsida www.tallbergsby.se/bystugan eller
genom Nils Nordqvist, nisse@bomgarden.se
eller 0247-50 025

Byamännens styrelse:
Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Håkan Andersson, kassör
Jaana Eliasson, sekreterare
Rachel Hellman, ledamot
Björn Rombo, suppleant, information
Sigge Engevall, suppleant, bystugefogde
Jan-Åke Åkesson, suppleant

Tällbergs Hembygdsförening:
Birgitta Fröstad, ordförande,
birgitta.frostad@telia.com 070-257 36 97
Dagny Martinsson, vice ordförande,
070-568 00 26
Christina Forsberg, sekreterare,
070-555 00 95

