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TällbergsNytt Maj 2014
Nytt namn och Valborg
Nu har det gått en tid sen förra
”månadsbladet”. Nu kommer det under det
nya namnet ”TällbergsNytt”. Det betyder
att, du får information både från Tällbergs
Byamän och Tällbergs Hembygdsförening.
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Valborg har passerat och
Valborgsmässoafton firade vi i regn och
rusk. Den nya styrelsen med det nya namnet
Tällbergs Hembygdsförening genomförde
ett fint program. Efter den sedvanliga
marschen med fackeltåg från
Tällbergsgården ner till ”Sturängen”, tändes
brasan. Den tog sig bra och spred en
välbehövlig värme till alla frusna själar.

Bilder: Bo Martinsson (1,3)
Björn Rombo (2, 4) Staffan Junel (5)
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Sedan dess har vintern gjort sig påmind
igen, med kalla vindar från norr. Vi kunde till
och med skåda ut över den vita nejden under
några dagar. Kyligt var det ända tills ett
högtryck nyligen släppte fram lite varma
vindar, lagom till helgen. Soldyrkare,
cyklister och vandrare njöt för fullt. Nu
kunde äntligen vårbruket sätta igång på
riktigt.

Gökotta i Nybodalen
Snart är det Kristi Himmelfärdsdag och då
kan du ställa klockan på ringning, så du inte
missar att komma till Nybodalen på gökotta.
Vi samlas klockan 7.00 på Ovabacksgattu
inte långt från järnvägsviadukten, där stigen
ner till Nybodalen börjar. Staffan Müller
kommer att leda oss med sina kunniga
kommentarer om allt som händer i naturen
vid den här tiden. Sedan blir det tid för att
plocka fram matsäcken och njuta av
stämningen nere vid de nyligen rensade
dammarna.

Nationaldagen

4

Stranden
De av Byamännen anskaffade lekutrustningarna är nu på plats och marken är
iordningställd. Vi hoppas nu på mycket glädje
för byns och badplatsens yngre besökare.

Nationaldagen firas om vanligt på Holen 6
juni, kl 10.00. Flaggan hissas och
Hembygdsföreningen står för programmet.
Hans Jensen kommer att guida på
Ankarcronas Holen. Kaffestugan håller
öppet och där finns möjlighet att köpa kaffe
och tårta.

Midsommar
Vi riktar våra blickar lite längre fram,
midsommar. Det kan tyckas att det är många
dagar dit, men tiden går som vanligt väldigt
fort. Det är ett firande som kräver stora
insatser av båda föreningarna. Därför är det
bra om alla kan vara med och ”dra sitt strå
till stacken”.
Mängder av småbjörkar och färskt björkris
behövs. Samling vid Majstångsplatsen
tisdag 17 juni, kl 14.00, för att sedan åka
och hugga björk tillsammans.
Många behöver också hjälpa till med att klä
majstången mitt i byn. Onsdag 18 juni, kl
14.00 börjar vi att med att fläta girlanger.
Alla behövs! Ta med kaffekorgen!

Dalkarlsvandringen
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Dalkarlsvandringen nådde sitt mål i
Stôckhôlm i lördags 17/5. Bland de som
tågade in sista biten, befann sig också några
Tällbergsbor. Två av dem hade gått hela
vägen, 36 mil på 12 dagar. Det är bara att
gratulera, två så spänstiga pensionärer. Läs
mer på www.dalkarlsvagen.se

Torsdag 19 juni, kl 16.00, fortsätter vi
att klä stången. Den här gången går det åt
mängder av smörblommor och
midsommarblomster. Fyll hinkarna, men
blanda inte blommorna och hjälp till att klä
stången! Ta gärna med din kaffekorg den här
dagen också.

På Midsommarafton 20 juni kl 16.15
avmarsch från Bystugan. Lekar och ringdans
med Kenneth Keys från 16.30 och cirka 17
reses majstången på sedvanligt sett vid
Majstångsplatsen.
På Midsommardagen 21 juni kl 12 smyckning
av barnens majstång. Kl 15
friluftsgudstjänst med Sten Boman på
Holens tun.
Majstångsresning på Holen kl 16 och
därefter ringlekar med Kenneth Keys.
Kl 23.30 midsommarmässa på ängen
nedanför Majstångsplatsen.

Camping vid majstången
Efter midsommar drar det igång, ”Camping –
den perfekta utsikten”, utomhusteater
nedanför Tällbergsgården. Premiär fredag
4/7, föreställningar onsdag– söndag, fram
till 3/8, samt söndagsmatinéer 13/7, 20/7
och 27/7.
Sedan kommer också Musik vid Siljan, 29/6
– 5/7. Mer info www.musikvidsiljan.se

Danslekar vid Holen
Varje tisdag från och med 24 juni blir det
ringdans och lekar på traditionellt vis med
Kenneth Keys med start kl 19.

Till sist ”en skitsak”
Vi brukar inte ta upp ”skitsaker” i det här
nyhetsbladet, men här kommer en angelägen
sådan. I Tällberg finns det några
kombinerade papperskorgar och
hundlatriner. Dessa behöver tömmas. Det är
extra viktigt under sommaren. Man knyter
ihop plastpåsen som finns i korgen och
lägger den i en större säck. När man tömt
alla 6 korgarna, förpassar man säcken till
den grå soptunnan bakom Bystugan. Kan
några ta på sig att göra detta? Då kan
ansvaret delas upp så att det blir 1 – 2
veckor/person?! Om du kan tänka dig att
ställa upp för byn och göra detta, kontakta
någon i styrelsen för Byamännen.

Övrigt
Den sedan länge saknade lyktstolpen finns nu
på plats igen.
Arbetet med den nya hemsidan går fint
framåt.
Kommunen är kontaktad beträffande Boulebanan.

På gång
Gökotta
Gökottan i Nybodalen torsdagen 29 maj, kl
7.00.
Nationaldagen
Holen fredagen 6 juni, kl 10.00.
Midsommar
Majstångsplatsen fredagen 20 juni, kl
16.15
Holen Midsommardagen 21 juni,
kl. 12 barnens stång
kl. 15 friluftsgudstjänst
kl. 16 majstångsresning
Majstångsplatsen kl 23.30
Midsommarmässa på ängen

Bystugan
Bystugan går att boka 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

