
 

 

Kulturveckan 

genomförs i 

samarbete mellan 

Dals-Eds kommun 

och bygdens 

föreningar.  
 
Om inget annat anges 

är evenemangen GRATIS. 
Omslagsfoto Inger ”i växeln” Gustafsson 



 
 

Kulturveckan i Dals-Ed arrangeras nu 
för fjärde året i rad. Dals-Ed har ett rikt 
kulturliv med föreningar, kulturskola, 
bibliotek, utställningar, biograf, flera 
muséer m.m. Vi har gett kulturveckan 

namnet Kultur för alla. Vi hoppas nu 

att du hittar evenemang under veckan 
som engagerar dig och som du vill 
besöka. Kom gärna in med synpunkter 
och idéer om hur kulturveckan kan 
utvecklas i framtiden.  
  
Varmt välkomna till årets kulturvecka! 

  
 

 
Arrangörsgruppen 

Morgan Funevall, Ingvar Johannesson, Jan Karlsen, Lena 

Edman, Linda Andersson, Monica Johannesson, Stina 

Karlsson, Lena Zakariasson, Ann-Helen Ljungberg, Jonas 

Olsson. 
 

Layout och produktion augusti 2015 

 



 

 

 

 

Bennie Åkerfeldt och Pelle Jageby har turnerat runt i Sverige  
med den uppmärksammade föreställningen “Resandeblod”.  
En berättelse om Resandefolket, de som förr kallades för  
Tattare, Dinglare, Tavringar, Skojare mm, och därmed också  
är en del av vår svenska historia. Föreställningen är ett inlägg i 
debatten om hur man kan tackla främlingsrädsla och vardagsrasism. 
Med ”Resandeblod” har Bennie och Pelle lyckats nå fram med sitt 
budskap, där andra misslyckats. Föreställningen har bl a fått 
utmärkelsen Årets Folkbildare av Västra Götalands Bildningsförbund. 

 

 

16.00 Guidad vandring på Skojareberget. 

Karl-Erik Andersson som bodde granne 
med de Resande berättar om en fast 
boplats i Hökedalen. Utmed vandringen 
finns en del spännande upplevelser du 
inte får missa…    Kör förbi Bergslätts IP 

ca 4 km mot Hökedalen, skyltar visar vägen 

19.00 Konsert på Gamla Real - Fri entré. 

 

Vi bjuder på 
grillad korv 

vid vandringen. 

 



 

 

Dals-Eds kulturchef Morgan Funevall öppnar och inviger 

kulturveckan 2015 med tal och information kl 11.00 

 

 

 

VÄXTKRAFT 

Vi berättar om föreningens  
verksamhet i lokalen på G:a Real 

 

 

11.00 Startar skördemarknaden, med 

varor från odlare i närområdet. Här finns 
Grönsaker, blommor, hembakt bröd, 
honung mm. Även hantverk. 
 

12.00 Folkdans och levande musik från 

folkdanslag i Ed och Bengtsfors. 

Ca 12.30 Spring för livet – gatuloppet 
för Cancerfonden och Rädda Barnen 
mellanlandar på Gamla Real för en 
intervju med Henrik Nyström. 

Aktiviteter inomhus 

Barnaktiviteter för barn 
tygtryck och pyssel… 

i samarbete med ABF 

kl 13.00 föredrag 
Mary Barthelemy 
spelar och berättar 
om resandemusik 
och spelmannen ”Fant-Karl”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musiker från Resandefolket 
Allsångslokalen – Gamla Real 

Kl: 19.00 - fri entré 

kaffeservering 



 

Under invigningsdagen av Kultur-
veckan blir det korta framträdanden 
av lokala artister. Rune och Vivien 
kommer att bjuda på smakprov inför 
höstens Allsångskvällar. Gunnar och 
Rune ger oss musik av både Taube 
och Elvis. Kulturskolan finns på 
scenen för att visa upp en del av sitt 
arbete med musik och kultur. 

 
 

 

 

 
 

 

Vivien Nykvist och Rune Aronsson 

Gunnar Simonsson och Rune Karlsson rockar 

I trädgården vid Gamla Real har vi satt upp en enkel scen vid 
invigningen av Kulturveckan. Under dagen blir det minst tre olika 
minikonserter (ca 20 min). Allt för att skapa trivsel… 



 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Dals-Eds bibliotek i höstmörkret. 
Vi har öppet hela året och serverar alltid kultur! 

www.bibliotekdalsland.se 
Använd vår hemsidas tjänster 
 

Ladda ner e-böcker till din dator 
 

Beställ och reservera på nätet 

 Böcker och Tidskrifter 

 Ljudböcker och DVD-filmer 
 

Fråga oss hur det funkar så 
hjälper vi dig att komma igång. 
 

Vi erbjuder en omfattande 
service med kurslitteratur till Dig 
som studerar på Högskolan. 
 

 
 

 

NYHET – under hösten blir det 

bokfika på onsdagarna för barn 
på mellanstadiet. Boktips och 

inspiration till att läsa böcker. 

Hos oss finns en särskild avdelning för 

BARNBÖCKER 
Mamma Mu och Nallebjörnen i hyllan  
är gärna med och lyssnar när det blir 

spontana sagostunder vid bokhyllan. 



 

 

 

Dals-Eds Hyresgästförening 
arrangerar i samband med 

Kulturveckan i Dals-Ed 

 

 

Välkommen till en trivsam familjedag där hyresgäster och den lokala 
Hyresgästföreningen i Ed träffas och utbyter information och erfarenheter.  
Vi har representanter på plats och inbjuder till samtal och rådgivning. 

Massor med aktiviteter på plats i trädgården på Gamla Real – kl 11-15 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Välkommen att besöka kommunens äldsta byggnad, 
Gäserudsstugan i Håbol. Guider finns på plats som 
berättar om husets historia, arr: Håbols Hembygdsförening 

Svea Bio 

Stallbacken 

Kl 16.30 – MATINÉ 

Från 7 år – tid 1,24 

Pris: 50:    ej 3D 

Så ock på Jorden 
Kl 19.00 Entré 75:- 

Fr 11 år – tid 2.14 

Körsång i foajén - 18.30 

Körsångare från 

Dals-Eds församling 

Förfriskningar serveras! 
 

Karl-Erik Andersson  

vid järnspisen som var 

hemmets samlingspunkt. 

Köksmiljö  

från 1900-talet  

Göranderuds gårdsmuseum 
med allt från köksredskap till 
redskap för utesysslor håller 
öppet hus.  -Här finns vår 
vardagshistoria samlad  på 
ett ställe berättar Karl-Erik, 
som tillsammans med sin 
bror Bengt-Göran kommer 
att guida besökarna vid 
öppethusdagen.    

Öppet kl: 11-14 

 

 Märit Gustafsson visar 
måleri i olja och akryl, och 
textila alster, såsom 
kuddar och väskor av 
egna handtryckta tyger. 
Kronoparksvägen 21 – ED 

Öppet kl: 15 -18 

söndag 13/9 - torsdag 17/9 

 



 

 

 

 

 

 

Kirsten Kielmann Fam Johannesson  

För vem är en bokcirkel?  
För Dig som vill läsa böcker och 
utbyta tankar i gemenskap med 
andra! Eds bokcirkel inbjuder till 
en kväll med Allan Johansson 
"historieberättaren", Trollhättan  

på Gamla Real – kl 19.00 
Vi bjuder på förfriskningar! 
"Jag har verkligheten som en fond i 

bakgrunden och en fiktiv berättelse 

med en torparfamilj i förgrunden. 

Ambitionen är att skildra 

vardagstillvaron i vår del av 

världen i en brytningstid mellan 

bonde- och industrisamhälle". 
Arr: Eds Bokcirkel i samarb. med ABF 

 

Allan 

Johansson 
 

Författare  
från Trollhättan 

Bio på Stallbacken 

Så ock på Jorden 
Kl 19.00 Entré 75:- 
Fr 11 år – tid 2.14 

Fam Johannesson 

 

 

Olika danser och levande musik. 

Kl: 19-20 på G:a Real – källaren 

Arr: Edsbygdens Folkdanslag 



 

 

 

 

Testa på hur det är att vara scout för en 
kväll. Scoutverksamheten riktar sig till barn 
och ungdomar från 8 år och uppåt. Vi 
berättar om vårt arbete i kyrkan - så alla 
åldrar är välkomna att besöka oss! Vi bjuder 
på fika! Info: Per Andreasson 0730-69 26 64 

 

Kom och prova på 
 
 
 

Missionskyrkan Ed 

Kl.18.30-20.00 

 -Du som aldrig besökt vårt  

fina MC-museum - ta chansen  
till en härlig upplevelse och 

nostalgikick.  Välkomna! 

 

 

Motorcykel museet är inrymt i den ca 1000 
m2 stora Gallerian under livsmedelshallen 
Willys i centrala Ed. Här visas ca 155 st. 
veteranmotorcyklar, mopeder och 
påhängsmotorer från ett flertal länder. Ett 
75-tal motorsågar, 50 båtmotorer som 
använts i vårt landskap, 300 radioapparater 
och ett dussin sköna gamla symaskiner. 

 

Passa på att besöka vårt fina 
Hembygdsmuseum i Karl XII-stugan. 
Guidning bland alla gamla fina saker 
som finns bevarade. Dalslands 
Skrivarförening finns på plats, och 
under kvällen blir det högläsning ur 
medlemmarnas egna böcker. Tommy 
Löfgren har nyligen kommit ut med  
När Tokfan sa ifrån och andra berättelser 
Edsbon Karl-Erik Andersson, läser 
texter ur tidigare utgivna böcker. 
 

 

 

Kaffeservering 
trivsel och  

gemenskap 
 

Dals-Eds Hembygdsförening och Dalslands skrivarförening arrangerar 



 

 

 

 

 

 

I Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan arrangeras  en 
DJ-Workshop på ungdomsgården i Ed – 20 MTW. Kvällen vänder sig 
till ungdomar i Ed mellan 13-20 år. Kursledare är Niklas ”FACELESS” 
Andersson – inga förkunskaper krävs. Kursen är GRATIS och ingen 
föranmälan behövs… bara att komma till 20 MTW, vi startar kl 18.00. 

En ”tjöt” och musikföreställning som lär oss allt om vem Kal å Ada 
egentligen var, och är. Det bjuds såklart på en och annan vits som bara 
Ada kan, och ett och annat ord som bara Kal kan… 

Medverkande: Harald Treutiger och Ingmari Dalin 
utsedda till Göteborgs officiella Kal å Ada under 2013 och 2014.  

Förköp på Biblioteket i Ed – biljettpris 150:- 
inklusive Räkmacka och lättöl eller dricka. 
Arrangör: Norra Dals Kulturförening - Teatersektionen 



 

 
 

 

Vandringen 
startar kl.16.00 

på Biblioteket 

Vi börjar med att Arkivföreningen visar bilder på 
biblioteket från förr. Sedan tar Lars-Evert Carlsson, 
med flera, ut oss på en guidad vandring i Ed. 
Vandringen avslutas med fika på biblioteket. Där 
kommer vi att få ta del av en utställning med namnet 
Vision Terrassparken. Här ges tillfälle att komma 
med både idéer, förslag och synpunkter. Kort citat ur 
visionen… 
Terrassparken ska bli en naturlig mötesplats i Ed. Skapa kontakt 

med sjön och tillgängliggöra strandkanten. Aktivera 

rekreationsstråket runt sjön. Terrassparken ska fungera för 

arrangerade av tillställningar och spontana möten. Bevara 

befintliga kvalitéer. Tillföra något unikt och speciellt för Edsborna… 

Svea Bio 

Stallbacken 

Maze Runner: 

THE SCORCH TRAILS 

Kl 19.00 - Entré – 75:- 

Censur ej klar… 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Invigning av Tage Heimers samlingar 
På biblioteket i Ed finns en stor samling Dalslandslitteratur och 
dokumentation som författaren och NWT:s framlidne redaktör, Tage 
Heimer, samlat på sig under sitt liv. Samlingen har donerats av familjen 
Heimer till Dals-Eds kommun och nu finns den till påseende för 
allmänheten. Vid invigningen finns Tages vän och kollega John Karlsson 
– Kårslätt, och fd NWT-redaktören Göran Färnström på plats som guider. 

Kl: 14.00 
invigning 
på biblioteket 

i Dals-Ed 

 

Diskodans och tävlingar på Stallbacken 
Årskurs 1–3 kl 18.30 – 20.30   *   Årskurs 4-6 kl 21.00-23.30 

Arr. Eds Ryttarsällskap - ungdomssektionen 



 

 

 

 

 10.30 Dansföreställning  
för barn på Biblioteket i Ed. 
Lämplig för barn som är 2 år 
och äldre. En rolig dansteater 
som tar avstamp från barns 
tittutlekar.  Speltid ca 40 min. 
 

 

10.00 Fotomaraton  Under tre timmar ska fem teman Fotograferas. 

Efter fotograferandet samlas vi för en bildvisning och fikar tillsammans. 
Start vid badplatsen vid Lilla Lee Mer info finns på www.edsfotoklubb.se  

Startavgift: 20:-, alla välkomna!  Arr: Eds fotoklubb 

 

11.00-15.00 Öppet hus  
i Töftedals gamla skola 
Medlemmar i Töftedals 
Hembygdsförening visar gamla 
saker och ting från skolans 
muséum. Vävsalen öppen.  
 

Kaffeservering 

och trivsel ! 

 

 

http://www.edsfotoklubb.se/


 

 

 

15.00     Avslutning 

Kulturveckan avslutas med 
ett härligt kalas för ALLA på 
Stallbacken. Vi bjuder på 
matservering med blandad 
buffé av maträtter från olika 
länder. Musik och dans från 
olika kulturer i en härlig mix. 
ALLA ÄR VÄLKOMNA! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vill du veta mer 
om Dals-Ed?

Du är alltid välkommen att 

höra av dig till oss.

Dals-Eds kommun
Box 31  668 21 Ed
Tel: 0534-190 00
Fax: 0534-105 50

kommun@dalsed.se

www.dalsed.se

Dals-Ed
...där det goda livet erbjuds
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