
 

 

 

Kulturvecka i Dals-Ed 
Kultur för alla  Culture for all  Kultur für alle  

Nam omnis cultus فرهنګ د لپاره ټولو د Culture pour tous 

Cultuur voor iedereen Kulttuuri kaikille ثقافة للجميع 

Wạtʹhnṭhrrm s ảh rạb thuk khn Kultur for alle 

16 – 24 september 2017  

Kulturveckan i Dals-Ed arrangeras nu för sjätte året i rad.  
Dals-Ed har ett rikt kulturliv med föreningar, kulturskola, bibliotek,  

utställningar, biograf, flera muséer med mera. 
Vi har gett kulturveckan namnet Kultur för alla.  

Vi hoppas att du hittar evenemang under veckan  
som engagerar dej och som du vill besöka. 

Stora Lee 
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Hantverks & 
Skördemarknad 
16 september 12.00 – 15.00 
Det kommer att säljas 
färskpressad äpplemust till 
förmån för Världens Barn. 

Äpplen mottages tacksamt, 
lämna gärna in dagen innan 

eller tidigt på lördag morgon. 
 

Vänortsföreningen  
Cepoy finns på plats  
och pressar äpplen  

ALLSÅNG Dragspelets vänner  
och Bengtsfors 

 Dragspelsklubb  
underhåller  

Dansgruppen  
”The Freaks” 

har 
uppvisning 

14.15  

Internationella 
Röd Panda dagen 

firar vi med en 
fotoutställning 

Kaffeservering med hembakta bärpajer 

Rune, Vivien, Christer 
sjunger tillsammans med 
oss på  
Gamla Real14.30 – 15.30 
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 16 september lördag 

Hyresgästföreningen 
har hoppborg uppställd 
under hela dagen.  

Försäljning av lingonsylt, 
blåbärssaft, rökt fisk, 
honung och andra 
godsaker 

Kaniner 
Hönor 

Miniatyrhäst 



 

 

lorem ipsum dolor utgåva, datum 

4 

 16 september lördag 

Lär dej fota hästar 
Eds RS fotosektion bjuder in till fotokurs  
16/9 kl. 16.30 vid ridhuset.  

Vi kommer att gå igenom enklare  
kamerainställningar och titta på vad  
som kännetecknar en bra hästbild.  
 
Vi tittar även på hur man kan använda  
olika tekniker för att ta din drömbild. 
Naturligtvis kommer vi att  
testa våra kunskaper i praktiken.  

 17 september söndag 

Mons station 17 september 
14.00 – 15.00 

Hör Roland Olsson berätta 
om hur det lilla samhället vid 
Mon växte fram. 

Han börjar berättandet om 
Mons uppkomst. Historien tar 
sin början 1879 och Roland 
lotsar oss framåt till dags 
dato.  

Kultur och Fritid bjuder på 
kaffe.  



 

 

lorem ipsum dolor utgåva, datum 

5 

Bio 

Bilar  (ej 3D) 
 
17/9 kl.16.30        
1.49 
Barntillåten 
70:- 

The Square 
 
17/9 kl. 19.00       
2.22 
Från 15 år 
90:- 

The Square 
Ruben Östlunds film som 

vann priset Guldpalmen i 
Cannes. 

Ludwig Källén från Ed var 
med och 
efterbearbetade filmen 
som klippassistent. Ludwig 
inleder i ca 10 minuter 
med att berätta om 
filmen och sin medverkan 
i den. 

Det är 66 år sedan en 
svensk film vann det 
åtråvärda priset 
Guldpalmen. 

 17 september söndag 

   
  Bli lite nostalgisk 

och åk till Nössemarks 
församlingshem för att 

titta på vackra 
skolplanscher  

och bildspel av 
 Sven Hemdahl.  

Efteråt kan ni köpa  
kaffe och fika i  
Siljebostugan.    

Nössemarks 
Församlingshem 
17 september 12.00 -15.00 

Ett samarbete mellan Nössemarks 
Hembygdsförening och Svenska kyrkan 
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Vandra i Tresticklan 17 september 

Vi vandrar på Hallevägen och Orshöjdsleden och besöker ruinen efter 

Olstjärnsbråtarna och grottan Orrebryngels Om (ugn). Förutom information om naturen 

får vi också höra om intressanta människoöden som läkekunnige Orrebryngel, 

historiesamlaren Stampare-Jan, tjuven och mördaren Tomte-Elias och kvinnorna på 

Kärelös. Flera kurirleder under andra världskriget gick också genom området.  

Samling på nationalparkens parkering Råbocken. Infart skylt från vägen mellan Ed och 

Nössemark på västra sidan om Stora Lee.  

Ta med matsäck för två raster. 

Guide: Gunnel Turpeinen; 0525-330 95, 070-244 67 09 

Västkuststiftelsen och Friluftsfrämjandet Tanum  
erbjuder vandring i nationalparken 10.00 – 16.30 

Eds Fotoklubb inbjuder till  
Fotomaraton 11.00 – 14.00 

Samling vid badplatsen, Lilla Lee där blir ni tilldelade olika 
teman som ska fotas under dessa tre timmar. Exempel på 
teman kan vara ”kurvor” ”glädje” 

Återsamling för de som vill på Utvecklingscenter där vi fikar och 
kikar på varandras bilder tillsammans.  

Aktiviteten är gratis och är till för alla som 
gillar att fotografera. Man behöver inte 
ha en avancerad systemkamera för att 
ta bra bilder.  
En mobiltelefon med kamera  
fungerar oftast lika bra,  
ibland bättre. J 



 

 

lorem ipsum dolor utgåva, datum 

7 

Lär dej skriva novell med  
Pia Hagmar 

”Dalslandsdeckarna” 
Vi vänder oss till barn och ungdomar.  

Pia Hagmar kommer till Ed och lär oss hur man 
bygger upp en historia och formar olika 
karaktärer i en berättelse.  
Hennes mest kända serier är Dalslandsdeckarna 
och böckerna om Klara. 
 
Välkomna till Klubbstugan vid  
Eds Ryttarsällskap  
16.30 – 18.30 18 september 

18 september måndag 

Bio 
 
DET (Stephen King) 

18/9  kl.19.00       
Från 15 år 
90 :- 

Bill Skarsgård spelar 
clownen ”Det” i 
Stephen Kings 
berömda 
tegelstensroman med 
samma namn.  
 

”Plötsligt lamslås den lilla staden 
Derry i amerikanska delstaten 
Maine av skräck när flera barn 
mystiskt börjar försvinna. Några 
barn får möta sina största rädslor, 
när de hamnar i den onda 
clownen Pennywise sällskap, vars 
historia som mördare sträcker sig 
långt, 
långt 
bakåt i 
tiden…” 

 

Släktforska  
på biblioteket  
17.00 – 18.00 
 
Erika och Roland hjälper er att 
komma igång med att finna 
din egen historia. Erika hjälper 
er att släktforska digitalt via 
datorn och Roland med den 
mer analoga tekniken 
microfich och kyrkböcker.   
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18 september måndag 

 

 20 år med 
Eds MC- och Motormuseum 
 
 
kl. 17.00 Besökande hälsas välkomna 

med kort berättelse om museet 

kl. 17.15 ”Från Radio Luxembourg till Ingo 
på Yankee Stadium” 
Radionostalgi; ”Kent i Bärke” 
kåserar och spelar upp.   

 
ca 18.00 Jubileumstårta med kaffe till alla 

så långt tårtorna räcker. 
 
till. 20.00 Ända till kl 20 svarar gubbarna 

på dina frågor antingen de kan 
eller inte. 

 
Vi firar 20 lyckosamma år med fritt inträde 
till museet och med chans för alla att för 
halva priset köpa ”dom satte oss på hjul”. 
En booklet (för normalt 100,-) på 64 sidor 
med historier om 60 MC-fabrikers uppgång 

Motorcykelmuseet 
fyller 20 år  
 
Motorcykelmuseet 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 som används i 
vårt landskap, 300 
radioapparater och ett 
dussin sköna gamla 
symaskiner med mera. 
 
Bland utställda motorcyklar 
kan nämnas en uppsättning 
av svenska Rex från 1923-
1953 och två exemplar  från 
1919 och 1927 av den i 
Åmål tillverkade EBE 
förutom utländska rariteter 
som Wanderer 1912,   
Cleveland 1919,  
Indian Scout 1927,  
Indian Chief 1947,  
Douglas 1929,   
Harley Davidson 1927, 1929 
och 1931,   
Raleigh 1929 med flera.  
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    Eds konstnärssjälar 
    Konstnärssjälarna har utställningen  
    i den nya konsthallen på biblioteket. 

    Vernissage 18 september  
    17.00 – 18.00  

    Mån, ons 10.00 – 18.00 
    tis, fre 10.00 -15.00 
    lör 10.00 – 13.00 
 
    Utställningen hänger till  
   11 oktober 

18 september måndag 

  Kurs i timring 
  4 tillfällen måndag – torsdag 16.00 – 18.00 
  Anmälan krävs, det finns 6 platser 
  Anmäl till: Veronika Horn (AME) senast 11/9 
  0534-195 27 
  Vi ska timra en hundkoja som senare ska  
  auktioneras ut via AMEs facebooksida. 

    Utställning i skyltfönstren  

  Eds Quiltare ställer  
  ut sina alster i  
  skyltfönstren  
  runt torget. 
  Utställningen  
  hänger hela veckan.  

Vi finns i följande 
skyltfönster 

Pineskär 
Bokhandeln 
Café City 
Elisabeths Hår Ateljé 
Fastighetsbyrån 
Skoaffären 
Kommunhuset 
Kyrkans Hus 
Sparbanken 
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19 september tisdag 
Internationella Piratdagen 

KONST hemma hos 
  Passa på att besöka fyra av  
  alla Eds duktiga konstnärer.  
  Dessa fyra kommer att öppna  
  sina ateljéer och ni är  
  välkomna att titta.  
 

  Vivi Pettersson 
  Tveten 150 
  0534-201 48 

  Gudrun Englund 
  Rölanda-Högen Döverud 1 
  070-522 18 26 

  Solveig Bryntesson 
  Tjädervägen 20 
  0534-123 04 

  Märit Gustafsson 
  Kronoparksvägen 21 
  0534-615 52 

 

 

19 september kör vi Piratfest på Gamla Real. 
Kom och sjung med vår egen pirat.  
Få lite tips på piratböcker. 
Kom gärna utklädd till pirat eller sjörövare och ha 
en trevlig stund med oss klockan 17.00 – 18.00 
 
Vi bjuder på enögda kakor och saft. 

Barnkör 
19 september  
 15.30 – 16.30 

från 6 år  
i källaren på  
Kyrkans hus 

 
Ateljérna är 
öppna 
19 september 
20 september 

Klockan 
14.00 – 18.00 
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Gäserudsstugan öppen 
19 september 

14.00 – 17.00 

Välkommen att besöka landskapets 
äldsta profana byggnad Gäserudsstugan 

i Håbol. Konservator Gunnar Eldh visar och 
berättar om pågående renovering s k 

lerklining av stugans väggar. 

Visning och guidning i övrigt sker i de 
delar av stugan som inte är föremål för 

renoveringen. 

Håbols Hembygdsförening 

19 september tisdag 

Medlemmar i Dalslands 
Skrivarförening läser egna och 
andras texter. Tommy Löfgren 

läser ur sin nya bok  
Med ögon för Dalsland. 

För sång och musik 
svarar  

Barbro Aloandersson 
och 

Helge Johansson 

Dals-Eds  
Hembygdsförening 

bjuder på kaffe. 

Skolmuséet 
har öppet 
19 september 

klockan 19.00 – 20.00 

Passa på att besök detta  
fina muséum  

under kulturveckan.  
Många minnen väcks här. 

 
Guider är Lars-Evert Karlsson  

och John-Erik Eriksson. 

Muséet är beläget  
över Hagaskolans matsal. 

19 september 

klockan 17.00 – 19.00 

Välkomna 

Högläsning på biblioteket med 
Dalslands Skrivarförening 

till mysigt på biblioteket 
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Projektet finns på plats varje dag framför 
kommunhuset kl. 12.00 – 13.00 J 
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20 september onsdag 
Bålets dag 

 

Stanna gärna kvar på fullmäktige,  
då Norra Dals kulturförening kommer att 
överraska oss under allmänhetens 
frågestund.  

Pyssel och Lek 
Kyrkans hus 

barnaktiviteter  
20 september 

Pyssel och Lek 
4 – 6 år  

15.00 – 16.30 

Miniorer 7 – 11 år 
16.45 – 18.15 

 

Bästorps Bygdegård 
”I aftonlampans sken” 

den 20 september kl 19.00 
Gunnel Zackariasson, Karl-Erik Andersson 

och Lars-Anders Hermansson 
underhåller oss med egna berättelser.  

Ingemar Emanuelsson  
och ev. någon mer spelar och sjunger. 

Så blir det kaffe med dopp. 
VARMT VÄLKOMNA ! 

 

 

Politikercafé 
Gamla Real 
18.00 – 19.00 
En skolklass med Berit Larsson i spetsen kommer att tillaga 
lite olika bål dessa kan alla komma ner och smaka på 
Gamla Real klockan 18.00 – 19.00 
 
Just då är det Politikercafé, där ni kan träffa kommunens 
fullmäktige och ta en pratstund med dem.  
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20 september onsdag 



 

 

lorem ipsum dolor utgåva, datum 

15 

21 september torsdag 
Internationella Alzheimersdagen 

Internationella Fredsdagen 
Minigolfdagen 

Internationella Alzheimersdagen  
21 september Bio 17.00 
 

Detta uppmärksammas med temaböcker om 
ämnet på biblioteket. Det kommer även att visas 
en film på Stallbacken kl. 17.00  filmen är 1.40  
och kostar 50:-  
 
Vill ni stödja forskningen 
sätt in en peng på Alzheimerfonden 
BG: 901 – 1198   Plusgiro:  90 11 19 – 8  

Stadsvandring  
Denna populära aktivitet äger rum  
torsdagen den 21 september kl 16.00 

I år startar vi vandringen vid Missionskyrkan.  

Guider är Lars-Evert Karlsson och  
John-Erik Eriksson med sin gedigna kunskap  
om vårt samhälle, dess byggnader och  
därtill ett stort engagemang i  
arkivföreningen kommer detta bli en  
lärorik promenad i denna  
delen av samhället.  

 

Församlingskören 
Kom och prova på att sjunga i kör med 
församlingskören, vi ses i Sockenstugan klockan 18.00 

Hoppbacken 
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21 september torsdag 

Föreläsning på Stallbacken 
Två sittningar 14.00 – 16.00 och 19.00 – 21.00 

Förköp 100:-   
I mån av plats kan biljetter köpas på Stallbacken för 200:-/st 
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Minigolfdagen 21 september 
Kultur och Fritid bjuder alla ungdomar mellan    
12-15 år på minigolf klockan 17.30 – 19.30. 
Ledare från 20 MTW (ungdomsgården)   
kommer att vara på plats borta på  
Gröne   Backe Camping. 

Alla andra är naturligtvis också välkomna att 
spela minigolf denna dagen tillsammans med 
oss, men då mot den avgift som gäller för 
minigolfspel.  

21 september torsdag 

 

 Kyrkans barnaktivitet 

 21 september 
 är det från 4 år som samlas i  
 RölandasFörsamlingshem  
 kl. 15.00 – 16.30 

   
 Även för de äldre på Hagalid och Linden ordnas aktiviteter: 

   måndag: Stickcafé 

  tisdag: Underhållning av  
  Dragspeletsvänner 

  onsdag: Filmvisning 

  fredag: Hästbesök av ponny    
Bella och hästcoachen  
 Emma Blad  



 

 

lorem ipsum dolor utgåva, datum 

18 

22 september fredag 
(Bilbo & Frodos födelsedag) Hobbit dagen 

D-vitaminensdag 
Internationella Bilfria dagen 

Kyrkans hus 

Dagens barnaktivitet är Barnrythmik för barn 
mellan  
0 – 6 år med föräldrar. 
I källaren på kyrkans hus kl 10.00 – 12.00 

I samband med  
DJ-workshopen  

anordnas ett  

Disco på Stallbacken. 

Fredagen den 22 september 
Inträde 50:-  
F - Åk 2  kl. 18.00 – 19.30 
Åk 3 – Åk 5 kl. 20.00 – 21.30 

Det kommer att anordnas danslekar 
med fina priser.  

Kiosken med godis, dricka och 
popcornförsäljning kommer att vara 
öppen under hela kvällen.  

 

DJ för kvällen är Fredrik från 
Stockholm, och de som varit på 
workshopen så de får öva sina 
färdigheter irl.  

 

Testa på att DJ:a  
 
Fredrik F. Zackariasson driver ett eget 
bolag där han spelar skivor och hyrs 
ofta in som AV-tekniker b.la. åt 
Riksteatern. 

Fredrik har med riktigt bra utrustning 
som mi får låna och testa.  
Det krävs lite koncentration och 
fingertoppkänsla för att få till snygga 
övergångar mellan låtarna. 

Detta kommer Fredrik att lära  
er, samt tipsa om bra  
nybörjar grejer  
som inte är så dyra. 

Workshopen är öppen  
för er som går i  
Åk 6 - Gymnasiet. 

Vi ses på stallbacken  
kl 15.00 – 17.00 

AME bjuder på kaffe och kaka, 12.00 – 13.00 framför 
kommunhuset 
vid stickutställningen. Utlottning av Spiras presentkorg. 
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23 september lördag 

Gårdsmuséet Göranderud 
Har öppet 11.00 – 15.00 

Här finns massor att titta på 
både gamla 
jordbruksmaskiner, skridskor, 
och även en hel del historia 
om några industrier som funnits 
i Ed. 

Passa på att njuta av  
Bengt-Göran Anderssons 
härliga berättande om de 
olika sakerna som finns i husen. 

Missa för allt i världen inte den 
gamla disken 
från anrika Café 
City. 

Varmt 
Välkomna! 

Töftedals Skola 
Fortsätt turen mot Töftedal 
och Hembygdsföreningen 
där, de bjuder på kaffe 
dagen till ära mellan  
11.00 – 15.00 

De visar upp Töftedals skola 
och saker och ting från 
skolans muséum. 

Landet mitt Emellan 
Besök de 4 konstverken i  
Dals-Eds kommun 

9. Sky River – Viktor Grachev – Skolhuset i Böle 

10. Rummet – Suzi Thelander - Älgparken 

11. Denial is not just a river – Funny Livdotter – Lerbäck 

12. The Space in Between – Nick Ireys – Delefors 

www.landetmittemellan.com 
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Kalas för alla 

 
23 september 
15.00, Bollhallen 

Kulturveckans sista lördag blir 
det ett härligt kalas för ALLA i 
Bollhallen.  
Kom och smaka mat från 
andra länder, men även svensk 
husmanskost. 
Vi bjuder!! 

Musik och dans från olika 
kulturer i en härlig mix.  

Kalasloppet 
23 september 
13.00 

I samband med  
Kalas för Alla  
arrangeras en 
springtävling för de 
yngsta, i åldern  
3 – 12 år. 
Ca: 400 meter långt. 

Anmälan från kl 12.00 vid 
Bollhallen, Hagaskolan.  

Medalj till ALLA ! 

23 september lördag 

Håva in kunskap 
Klockan 11.00 håvar vi tillsammans med lärarstudenterna  
Ida Nord och Maja Hessler insekter och kryp vid  
Timmertjärn. 

Vi kommer att kolla in trollsländans olika stadier och  
annat spännande. Vi har håvar, luppar och baljor.  

Ta med stövlar, oömma kläder och ett glatthumör.  
Vid frågor kontakta: Ida Nord 076-847 44 61 



 

 

lorem ipsum dolor utgåva, datum 

21 

24 september söndag 

Konsert i  
Dals-Eds kyrka 
24 september  
18.00 

Jubileumskonsert 150 år  
Wilhelm Peterson Berger 

Per Östlund – pianosolist 

Roger Karlsson – 
ackompanjatör 
Gun Förde – presentatör 
Församlingskören 
Eva Nilsson 
Rodhe Andersson 
mfl.  

 

 

 

Bibliotekets öppettider 

 
måndag 10.00 – 18.00  
tisdag  10.00 – 15.00 
onsdag 10.00 – 18.00 
torsdag stängt 
fredag 10.00 – 15.00 
lördag 10.00 – 13.00 
söndag stängt 

Telefon 0534-190 65 

E-post biblioteket@dalsed.se 

Besöksadress 
Torget 2 
668 30  ED 

 

 

Bio med stickcafé 
garnförsäljning i foajen 
14.00 

Their Finest Hour 
24 september 
kl: 15.00 
1.57 
Från 11 år 
90:- 

 
Silvana 
24 september 
kl:19.00 
1.30 
Barntillåten 
90:- 



 

 

lorem ipsum dolor utgåva, datum 

22 

Kulturveckan i korthet 
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Kulturveckan i korthet 

Varje dag aktiviteter 

Konstnärsutställning på Biblioteket 
Eds Konstnärssjälar 

Konstutställning i skyltfönstren runt torget 
Eds Quiltare 

Timringskurs på AME måndag – torsdag kl. 16.00 – 18.00 
 
AME på plats vid kommunhuset med stickprojektet  12.00 – 13.00 

Landet mitt Emellan 4 konstverk i kommunen, 12 totalt 



 

 

  
Stort tack till alla 
inblandade som 

gjord denna 
kulturvecka möjlig 

för kommunens 
invånare och 

besökare 

Dals-Ed 
Dals-Eds kommun 
Box 31 

668 21  ED 
0534-190 00 
kommun@daled.se 
www.dalsed.se  

En höstmorgon vid Lilla Lee 


