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Ljuset åter
22 december vände det. Dagarna blev längre
och våren närmar sig. Kanske allt för snabbt
kan man tycka. Rapporter om kantareller och
”videkissar” hör man talas om. Snön har lyst
med sin frånvaro en längre tid. Ingen skidåkning
och skridskor på Siljan kan man inte ens
drömma om. Till första advent och Lissjul i
Tällberg, andra advent, var dock timingen med
vädergudarna perfekt. Det vita snötäcket fanns
på plats.
Hembygdsföreningen har arrangerat luciafirande och julgransplundring. Vårens program i
bystugan är klart, med många intressanta
programpunkter att se fram emot.

* Lördag 7/12, var det Lissjul i Tällberg
Sedan några år tillbaka, en återkommande
tradition i Tällberg. Många aktiviteter i byn,
många som tagit in på hotellen, butiker öppna
och Byamännen hjälpte till att informera och
bjuda på glögg vid majstångsplatsen. I bystugan
var det loppis.

* Tisdag 5/11 höll Tällbergs Byamän
Höststämma i bystugan
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* Lördag 14/12, Luciafirande i bystugan
Hembygdsföreningen ordnade som vanligt med
luciafirande i Bystugan. Elever från Tällbergs
skola stod för luciatåget och lussesånger.

Vad som komma skall
Nu är vårens program klart, för de
aktiviteter som brukar vara i Bystugan.
Se nedan.
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* Söndag 12/1, julgransplundring i Bystugan
Så var det dags att dansa ut julen.
Hembygdsföreningen hade ordnat med
danslekar, fika och överraskning. Som vanligt
var det de minsta barnen som var roade att
dansa och leka. Sedan kom överraskningen, när
tomten knackade på och frågade om det fanns
några snälla barn, som ville ha något gott som
fanns i hans säck. Då samlades alla barnen runt
tomten, som delade ut en påse till var och en.

* Onsdag 5/2, kl 19 i bystugan
Fäboliv i Leksand
Land Alice har varit fäbodkulla i 25 år. Först i
Ljusbodarna sex år och nitton 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, 200kr. Fika säljes. Alla är
varmt välkomna!
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* Onsdag 19/2, kl 19 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!

* Bystugan går att boka direkt på byns
hemsida www.tallbergsby.se/Bystugan

* Söndag 1/3, kl 14, i bystugan
Hembygdsföreningens årsmöte
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fika
serveras. Mer information kommer.

Byamännens styrelse:
Lars Hahne, ordförande
lars.hahne@hotmail.com 070-682 27 00
Staffan Junel, vice ordförande
bengt.staffan@bahnhof.se 0708-176 456
Christina Holm, ledamot
Tommy Jaensson, ledamot
Magnus Westerlund, ledamot

* Söndag 29/3, kl 14, i bystugan
Byamännens årsmöte.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Information
om bl.a. vägfrågan och annat som är aktuellt i
byn. Mer information kommer senare.

OBS! 7/2 är sista dagen för att
lämna in motioner till årsmötet.
Övrig
* Återvinningsstationen
Åter igen blir man påmind om hur det kan se ut
vid Återvinningsstationen, när man inte viker
ihop sina kartonger. Är någon container full får
man ringa ansvariga på FTI, 0200-880311, och
upplysa om att station nr 2828 behöver
tömmas. Sedan får man ta sig till återvinningen
i Limhagen och lämna sitt avfall där.
* Tällbergs Byamän - Byavgiften

Byavgiften är oförändrad, bg 5761-7839.
Detta är en avgift på 300 kr/fastighet, 300
kr/näringsidkare och 2 400 kr/hotell. Avgiften
för i Tällberg mantalsskriven, inte markägande
medlem, är 100 kr. Inbetalningen ska ske mot
en avi som kommer att skickas ut inom kort.
* Tällbergs Hembygdsförening
Medlemsavgiften är oförändrad.
Avgiften för enskild medlem är endast:
125 kr och för alla i en familj 200 kr.
Medlemsavgiften betalas enklast till bg 55689616. Ange namn, adress och e-postadress,
samt ev namn på familjemedlemmar, när du
betalar.

Bilder: Björn Romb (1-2, 4-6);
Sara Sjöberg (3)

Linda Jackson, suppleant, information fb
Björn Rombo, suppleant, bystugefogde,
information
Fredrik Sjöberg, vice bystugefogde
Annika Norlén, adjungerad kassör
Anders Hahne, adjungerad strandgruppen
Hembygdsföreningens styrelse:
Christina Forsberg, ordförande; kassör
070-555 00 95
christina.forsberg@ltdalarna.se
Emma Forsberg, vice ordförande
Ulla Rombo, sekreterare
Dan Magnusson, ledamot
Lena Bond, ledamot
Sara Sjöberg, ledamot
Lina Ragnegård, ledamot

* STÖD DEN LOKALA HANDELN –
VÄRNA OM DIN NÄRBUTIK!
* HUNDÄGARE – SLÄNG PÅSARNA
I HUNDLATRINERNA.
FINNS PÅ 5 STÄLLEN I BYN!
* HJÄLP TILL ATT HÅLLA
SNYGGT VID ÅTERVINNINGEN
FÖR PAPPER, PLAST, GLAS OCH
METALL!

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
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