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Vad har hänt sen sist?

Midsommar
I Dalarna kan man dela in året, i före och efter
midsommar. Midsommar betyder mycket. Många
besökare kommer hit, ja i tusental. Alla vill uppleva
en midsommar i Dalarna, med en riktig majstång,
folkdräkter, spelmän och ringlekar. Ja, då är det en
riktig midsommar. Stången som kläds efter alla
konstens regler ser olika ut i varje by. På
midsommarafton reses majstången i Tällberg,
Leksand och många andra byar, men majstänger
reses både i veckan före och i veckan efter
midsommar, runt om i byarna. Alla kan ju inte resa
sin stång på just midsommarafton. Man måste sprida
ut firandet på flera dagar, om det ska fungera.
I Tällberg reses majstång även på midsommardagen.
Då är det stången uppe på Holen som gäller. Den är
Gustaf Ankarcrona upphovsman till. Där är det
tvinnat gräs som man lindar runt stången, som är
målad med falu rödfärg. Där uppe är det bl.a.
servering i Holens kaffestuga, lotteri, ringlekar och
man reser även barnens majstång.
Det mesta som händer under dessa två dagar
planeras och genomförs av Tällbergs
Hembygdsförening. Det är mycket som ska klaffa
och de har fullt upp under några hektiska dagar.
Att få ner stången och sedan resa den med hjälp av
s.k. saxar, är det Tällbergs Byamän som står för.
Så alla ni som vill vara med och uppleva allt detta, ni
är hjärtligt välkomna, att ännu en gång fira
midsommaren i Tällberg!
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* Tisdag 6/6, Nationaldagen
Nationaldagen firades som vanligt på Holen.
Trots att regntunga skyar närmade sig över Siljan,
var det uppehållsväder under hela ceremonin. Över
200 personer hade sök sig upp till Holen, där
Hembygdsföreningens ordförande Carl-Åke Gatu
ledde det hela. Tal hölls av Margareta Gatu och
Karin Nissniss. Karin hade dessutom ett musikinslag i
sitt tal. Eva Jansson och sonen Allan Jansson
spelade en fin låt på sina fioler.
Efteråt var det många som drack kaffe och åt tårta
i Holens kaffestuga, som hade premiäröppnat dagen
till ära.
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Vad som komma skall
* Midsommar:
Tisdag 20/6, kl 14.00, hämta björkar
Samling vid Majstångsplatsen för att åka iväg för
att hämta björkar. Tag med såg/yxa.

* Gläd en granne fäll ett träd!
Här och där fälls det träd. Står träden generation
efter generation blir de mycket stora och svåra att
hantera. Problemet är också att många träd ruttnar
inifrån. Då blir också risken stor att det kan bli
vindfällen. Nyligen var det en storbjörk som blåste
ner och föll över en våra vägar.

Onsdag 21/6, kl 14.00, fläta girlanger
Majstångsplatsen: hjälp till att fläta girlanger till
majstången. Se affischen nedan.
Torsdag 22/6, kl 14.00, plocka blommor
Majstångsplatsen, plocka blommor och klä stången.
Se affischen nedan.
* Fredag 23/6, kl 16,45, Midsommarafton
Midsommarfirande vid Majstångsplatsen,
promenad av dräktklädda från Bystugan, resning av
majstången. Se affischen nedan.
* Lördag 24/6, från kl 11.00, Midsommardagen
Midsommarfirande på Holen. Se affischen nedan.

Övrigt
* Guidning sker i Tällberg under juli månad,
perioden 3/7 – 28/7.
Se affischen nedan.
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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.

* Tällbergs Hembygdsförening
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

GYNNA DEN LOKALA HANDELN!
HANDLA LOKALT

Bilder: Christina Holm (1); Björn Rombo (2 - 5);
Tony Holm (6)

KÖR FÖRSIKTIGT!

TREVLIG SOMMAR!

AKTIVITETER I TÄLLBERG JULI 2017
Måndagar 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.00 Naturvandring på den unika Sturängen i Tällberg
Upplev sommar på landet! Sturängen eller Storängen är en av de bäst bevarade blomsterängarna
av de få som finns kvar. Vandring 1,5 tim med naturguide klädd i dräkt, som utgår från Majstångsplatsen i Tällberg. Avgift (barn gratis).
Tel 076-767 78 00 www.valkommentilltallberg.se/sturangen.

Tisdagar

4/7, 11/7, 18/7, 25/7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.00 Visning av Ankarcronas Holen (Holens Gammelgård). Tällberg (12 km N Leksand).
Hembygdsvårdaren, konstnären och arkitekten Gustaf Ankarcronas hem och ateljé – en timmergård
med byggnader från 1600-1800-talen, högt beläget med hänförande utsikt över Siljan. Guidad
visning med guide i folkdräkt. Övriga dagar kl 14 efter förbokning via e-post, telefon eller sms dagen
innan. Kaffestuga.Entré (barn gratis). e-post: guidning@valkommentilltallberg.se
Tel 076-767 78 00. www.valkommentilltallberg.se/holen.

Torsdagar 6/7, 13/7, 20/7, 27/7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.00 Kulturvandring och Bypromenad i Tällberg
Guidad bypromenad i turistbyn Tällberg med kultur och kuriosa, som utgår från Majstångsplatsen i
Tällberg, ledd av en auktoriserad guide klädd i Leksandsdräkt. En guidad promenad tar ca 1,5 tim.
Avgift (barn gratis).
Tel 076-767 78 00. www.valkommentilltallberg.se/guidning.
14.00 Visning av Ankarcronas Holen (Holens Gammelgård). Tällberg (12 km N Leksand).
Hembygdsvårdaren, konstnären och arkitekten Gustaf Ankarcronas hem och ateljé – en timmergård
med byggnader från 1600-1800-talen, högt beläget med hänförande utsikt över Siljan. Guidad
visning med guide i folkdräkt. Övriga dagar kl 14 efter förbokning via e-post, telefon eller sms dagen
innan. Kaffestuga.Entré (barn gratis). e-post: guidning@valkommentilltallberg.se
Tel 076-767 78 00. www.valkommentilltallberg.se/holen.

Fredagar

7/7, 14/7, 21/7, 28/7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.00 Vandring till Digerbergets Naturreservat, Tällberg
Kunskapsrik naturvandring med naturguide klädd i dräkt, ca 2 km, som utgår från Holens
Gammelgård i Tällberg, genom ”John Bauerskog” med höga naturvärden och med vidsträckt utsikt
över Storsiljan. Avgift (barn gratis).
Tel 076-767 78 00. www.valkommentilltallberg.se/guidning.
14.00 Visning av Ankarcronas Holen (Holens Gammelgård). Tällberg (12 km N Leksand).
Hembygdsvårdaren, konstnären och arkitekten Gustaf Ankarcronas hem och ateljé – en timmergård
med byggnader från 1600-1800-talen, högt beläget med hänförande utsikt över Siljan. Guidad
visning med guide i folkdräkt. Övriga dagar kl 14 efter förbokning via e-post, telefon eller sms dagen
innan. Kaffestuga. Entré (barn gratis). e-post: guidning@valkommentilltallberg.se
Tel 076-767 78 00. www.valkommentilltallberg.se/holen.

