
 

 

 

Kulturvecka i Dals-Ed 
Årets tema  
Karl XII   

Dalslands kanal ”Stora Lee” 
15 – 23 september 2018  

Kulturveckan i Dals-Ed arrangeras nu för sjunde 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 på Gamla Real 
15 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. 
 

Ahmed Habchi från 
Vänortsföreningen  

Cepoy finns på plats  
och ansvarar för den gamla 

franska äpplepressen  

Kaffeservering med hembakta frukt- 

och bärpajer 

Vykortsutställning 
Vykortsutställning med 
Dalslands kanal som motiv 

Utställningen kommer att 
finnas på Gamla Real 
under hela kulturveckan.   

Tipspromenad 
i Skansens 
naturreservat, 
start vid 
altanen på 
Gamla Real 

Dragspels-
underhållning 
under dagen 

Siffran vid de olika evenemangen återfinns på en karta längre bak i programmet   
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 15 september lördag 

 
Sy Festival  
med Eds Quiltare   
De har med sina symaskiner 
och sitter inne i ett av 
rummen på Gamla Real  
kl 10.00 – 15.00 
 

Försäljning av hantverk 
lingonsylt, blåbärssaft, 
honung och andra 
godsaker 

Kaninhoppning 
 

Miniatyrhäst 

1 

1 
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 15 september lördag 

Fotomaraton 
Samling vid Gamla Real kl. 11.00 där blir ni tilldelade olika teman 
som ska fotas under dessa tre timmar. Exempel på teman kan vara 
”kurvor” ”glädje” 

Återsamling kl. 14.00 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 

Gå – Lunka – Löp  

 
Eds SK arrangerar ett lopp med start 
och stopp på Gamla Real.  

Hela familjen kan vara med, loppet är 
3 km långt och rör sig i trakterna runt 
Skansen området med hamnen i ena 
kanten och gamla hoppbacken i 
andra.  
Det kostar inget att vara med.  

Vi startar kl. 14.00 

Anmälan på plats från 13.00 

1 
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Vandring i Tresticklans 
Nationalpark 
Välkomna att vandra cirka 8 km på 
Tresticklaleden, lördag 15 september. 
Samling kl. 10.00 vid nationalparksentrén 
Råbocken (skyltad från vägen mellan  
Ed och Nössemark). 
Guide: Helena Sellering tel. 070-860 29 13 
Arrangör: Dalskogs tennisklubb och byalag, Västkuststiftelsen 
 

Gårdsmuseet           
 Göranderud 

16 september 
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. 

Karl XII trossväg passerade gården, 
ta gärna en promenad längs den 
när ni är på besök. 

Göranderud ligger på Hökedalsvägen 
mellan Skojareberget och Skottbackatjärnet 

Varmt Välkomna! 

 16 september söndag 

 15 september lördag 

12 
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 Bio               16 september söndag 

Superhjältarna 2 
(ej 3D) 
 
16/9  
kl.16.30         
1.49 
Från 7 år 
70:- 

Klubbmästerskap 2018 i dressyr vid ridhuset 16/9 11.00 

Varmt Välkomna att komma och titta på vackra 
dressyrekipage, välflätade och blanka hästar.  

Ta gärna en titt på vår anläggning och ta en fika i vårt nya 
café på andra våningen med utsikt både ut mot ridbanan 

och in över det fina ridhuset. J 
Eds Ryttarsällskap 

Unga Astrid 

16/9  
kl.19.00        
2.03 
Från 7 år 
90:- 
 
PRO´s 
Bokcirkel 
bjuder på 
kaffe och 
kaka i foajén 
före filmen. 
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17 september måndag 

Släktforska  
på biblioteket  
16.00 – 18.00 
 
Roland Olsson hjälper er att 
komma igång med att finna 
din släkthistoria. Curt-Åke 
Sandberg hjälper er att 
släktforska via datorn. 

Författarafton på Gamla Real 
18.00 med Gerd Riccius 
Gerd Riccius berättar ur sin bok ”Marionett” och 
om tiden när hon, efter att ha förlorat sin far, som 
barn bodde hos morföräldrarna i Eds stationshus 
på 40- 50 talen.  

 

Varmt välkomna önskar PRO´s bokcirkel 
Vi bjuder på förfriskningar 

Fotoutställningen 
Stora Lee 
Sjön i våra 

 

Vernissage 
konsthallen på 
biblioteket 17.00 
 
Vi visar 25 bilder från  
Stora Lee tagna av 
kommuninvånare.   

Övriga inskickade bilder 
visas i ett rullande bildspel 
på en skärm. 

Varmt Välkomna 2 
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Hela veckan 

 
Besök de 6 
konstverken i  
Dals-Eds kommun 

Sky River – Viktor Grachev – Skolhuset i Böle 
Organisk struktur – Frank Nordiek - Torpfors kvarn 
Rummet – Suzi Thelander – Älgparken 
Denial is not just a river – Funny Livdotter – Lerbäck 
Landscape Line – Ninette Koning - Brunnberg 
The Space in Between – Nick Ireys – Delefors 

Läs mer på www.landetmittemellan.com 

Fönster mot Konsten 
 
Kreativiteten och bildskapandet 
är stor hos många i Ed. 
Skaparglädjen tar sig uttryck i flera 
olika tekniker – måleri i olja, akryl 
och akvarell, teckningar, 
grafik och moderna 
datatekniker.  

I utställningen ”Fönster mot 
konsten” sätter konstnärerna 
färg på Ed. Besökarna kan 
gå en konstpromenad i 
centrum och beskåda konst 
i skyltfönster. Det är för 
konstnärerna och besökarna i Ed 
ett koncept som upprepas från 
2016. Konsten blir väl synlig dygnet 
runt och lätt tillgängligt för alla.  

Vykortsutställning 
Dalslands Kanal fyller 150 år och 
detta uppmärksammar vi med 
en vykortsutställning över 
kanalen på Gamla Real under 
hela kulturveckan.  

Bio 17 /9 
”The Nun” 
från 15 år 
1.37 
90:- 

4 
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MC-museet 
 
Håller öppet 17.00 – 19.00  
Besök denna pärla med 
massor av häftiga motorcyklar 
gamla radioapparater, motorsågar 
och mycket mer. 

18 september tisdag 
Våra muséer har öppet 

 

Gäserudstugan 
 

 

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. 

Visning och guidning 
14.00 – 17.00 

Håbols 
Hembygdsförening  

Författarbesök 
på Biblioteket  
 
öppet 17.00 – 19.00 

Välkommen att komma och 
språka med fem lokala 
Dalslands författare.   
 
Det bjuds på fika 

6 

3 
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Buss avgår från torget 17.00. Följ med på guidad tur till fästningen  
där Karl XII sköts till döds 1718.  

Utställningshallen på fästningen har öppet denna kväll.    
Anmälan och betalning (40 kr) sker till biblioteket senast 10 september. 

Begränsat antal platser. 
Medtag kaffekorg, beräknad hemkomst 21.30 

19 september onsdag 

Onsdagsklubben 
Pyssel på biblioteket för barn 
mellan 7 – 15 år 15.00 – 16.00 
Vår härliga bibliotekarie Jenny 
Andersson håller i aktiviteten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plogging 
Vi tar en tur tillsammans 
med Kraftsamling Dals-Ed 
och plockar skräp längs 
strandpromenaden.  

Samling vid badstranden 
17.00 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bussresa till 
Fredriksten 
fästning i Halden.   

2 

2 
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20 september torsdag 
 

Stadsvandring  
Denna populära aktivitet äger rum  
torsdagen den  
20 september kl 15.00 

I år startar vi vandringen vid Gamla 
Real.  

Guider är Lars-Evert Karlsson, Curt-Åke 
Sandberg 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 om 
järnvägsstationen, utvecklingen om 
stickspåret från Lee och de många 
hotellen som fanns i Ed på den tiden.  

Efteråt blir det bildvisning och kaffe på 
Gamla Real. 

Lars Eric Fjellman  
håller en föreläsning om  

Natur i Dalsland 
Gamla Real 19.00 

Lars Eric Fjellman från Torrskog, har varit  
intresserad av foto och natur sedan  

barndomen. Lars Eric vill skildra naturens  
och landskapets estetik med sin kamera,  

snarare än att avbilda sällsynta och  
svårfångade arter.  

1 

Nördkultur  
Aktivitet för ungdomar 
11-18 år på Gårn.   
Mer info på sidan 19. 
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Minigolfdagen 21 september 
Gröne Backe Camping bjuder alla ungdomar mellan   12-15 år 
på minigolf klockan 16.00 - 18.00. 
 

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

21 september fredag 

Föreningen  
52 veckors musik  
 
Bjuder in till Musik Quiz på  
Hotell Dalsland kl 19.00 
Quizet görs till förmån för 
Musikhjälpen.  
Samla ihop lite vänner och bilda ett 
lag och kom och ha en trevlig kväll   

Fredrik F. Zackariasson professionell Dj sedan 1997. Han driver eget företag 
där han förmedlar djs till olika nattklubbar och event. Till vardags jobbar  
han med ungdomar på Fryshuset i Borlänge. 

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 

Disco på Stallbacken. 

Fredagen den 21 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. 

Testa på att DJ:a 

9 
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22 september lördag 

Töftedals Skola 
Hembygdsföreningen bjuder på kaffe 
dagen till ära mellan  
11.00 – 15.00 

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

Kalas för alla 

 
22 september 
14.00, 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 
22 september 12.00 

I samband med Kalas för Alla  
arrangeras en springtävling för 
de yngsta, i åldern 3 – 12 år. 

5 

5 

Töftedals Kyrka 
22 september 12.00- 14.00 
Kulturvandring i kyrkomiljö 
Kom och se kulturskatterna som finns i 
kyrkan. Kl. 12 och kl.13 berättas kort 
om kyrkans historia.  

 

Församlingen hälsar  

DIG välkommen 
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22 september lördag 

Dalslands kanal börjar vid Stora Lee 

Detta 150 års jubileum firar vi med en 
ljusfest nere vid hamnen det börjar 17.30 
Cafét har öppet hela kvällen även med varmrätt. 
Grillen är tillgänglig för er som vill, ta med eget.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixa ihop ett 5-manna lag och var med i 
dragkamp som startar strax efter Bennys tal.  

Sole Syndicate 

Ett hårdrocksband från 
Ed gör äntligen en 
spelning på hemmaplan 
spelar ute i trädgården 
21.00 – 22.00 

Hos båtklubben kan ni 
testa att kasta livboj, lina 
och lära er knyta knopar.  

Räddningstjänsten 
kommer att ha övning vi 
hamnen 18.15 

Utställning och 
tipspromenad om 
nedskräpning i våra 
vatten och natur.  

Ljusfest med 
himmelslyktor cirka 
20.00 (Vi har ca 100 
lyktor att dela ut) 
(ett tips, ta med tändare) 
 

19.00 håller  
Benny Ruus  
(VD Kanalbolaget) 
ett tal om Dalslands 
Kanal som startar i 
Stora Lee 
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Sture Lindmarks – Film om Karl XII-spelen 
Sture Lindmark har varit en flitig filmare under årens lopp och har en film 

om Karl XII-spelen från 1991.  

Redan kl 18.00 är ni välkomna på utställning och 
mingel i foajén på Stallbacken med personer som var 
med i spelen, det uppfördes 4 gånger. På 
utställningen visas rekvisita, foton, tidningsurklipp och 
mycket mycket mer.  Det är 25 år sedan Karl XII-
spelen spelades på den vackra amfiteatern vid Stora 
Lee. Det är även 300 år sedan karl XII sköts vid 
Fredrikstens fästning i Halden.  

Norra Dals Kulturförening inleder filmvisningen från 
scenen.  

  
Välkomna till Stallbacken på mingel redan  
klockan18.00 filmen börjar 19.00    
 
Biljettpris 40:-    Filmen visas även på måndag 24/9 

23 september söndag 

Håva insekter i Timmertjärn 
Klockan 11.00 – 12.30 håvar vi tillsammans 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. 

Berättelser om Stora Lee 
Roland Olsson berättar om båt och timmertrafiken  
på Stora Lee, och hur sågverket utvecklades.   
Han kommer även att upplysa om själva  
uppkomsten av Stora Lee.  

Samling vid cafét i Båthamnen  14.00 

 

4 

7 
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Hela veckan 

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 

Passa på att ansöka om  
ett Meröppet kort. 

med konst 

1. Salong Batong 
2. F d Malins Garderob 
3. Svenska kyrkan past. 
4. Dalslands Sparbank 
5. Dalslänningen 
6. Axels Charken på Ed 
7. Pineskär AB 
8. Eds Bok & Papper. 
9. Café City 
10. Elisabeths Hårateljé 
11. Fastighetsbyrån 
12. Malins Garderob 
13. Salong Lilla Lee 
14. Kommunhuset 
15. Apoteket Hjärtat 
16. EdEl 

Skyltfönster  
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Karl XII lämningar i Dals-Ed 

Platsutveckling Timmertjärn 
 

Häng med oss till Timmertjärn  
lördag 22 september klockan 11.00 -12.30 

 
Var med och tyck till och påverka utemiljön vid Timmertjärns 

bostadsområde. Med ledning av Veronika Horn kommer vi ha 
en träff där vi diskuterar och med enkla medel kan påverka 

vår närmiljö och dess utveckling.  
 

Vi ses utanför de nybyggda vita husen.  
 

Varmt välkomna!! 
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1. Gamla Real 
2. Biblioteket 
3. MC-muséet 
4. Stallbacken 
5. Idrottshallen 
6. Skolmatsalen 
7. Hamnen 
8. Campingen 
9. Hotell Dalsland 

12.Göranderud, gårdsmuséum 
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Kulturveckan i korthet 

20 september 
Torsdag Nörd 
kultur på Går´n 
För er mellan 11-18 år 

Vi ses på Gårn torsdag  
17.00 – 21.00 

Föreningen Nördimperiet har med 
saker att testa på och mycket olika 
grejer att visa upp och berättar hur ni 
kan skapa egna grejer.  

Lär er mer om  
E-sport/LAN 
testa på och lär 
er anordna ett 
eget LAN. 

 

Prova på olika 
Yoga klasser 

 
Yogastudion hittar ni på  

Västra Edsväg 5 

16/9 Sunday Slow Flow 16.00 
16/9 Yoga men 17.15 
19/9 Lunchyoga 12.00 

Begränsat antal platser 
Anmäl till 

073-214 47 96 
lunashaktiyoga@gmail.com 

eller på Lunashakti Facebook 

Kulturveckan i korthet Tid Plats

15 september    

Skördemarknad på Gamla Real 12:00-15:00 Gamla Real

Tipspromenad "Eds historia" 12:00-14:30 Gamla Real

Syfestival med Eds Quiltare 10:00-15:00 Gamla Real

Fotomaraton med Eds Fotoklubb 11:00-14:00 Gamla Real

Gå-Lunka-Löp, familjelopp 3 km 14:00 Start och mål vid Gamla 

Real

Vandring Tresticklans 

Nationalpark

10:00 Nationalparksentrén 

Råbocken

16 september    

KM-dressyr 11:00 Ridhuset

Gårdsmuseet Göranderud 11:00-15:00 Hökedalen

Bio Superhjältarna 2 16:30 Svea Bio, 70 kronor

Bio Unga Astrid 19:00 Svea Bio, 90 kronor

17 september    

Författarkväll Gerd Riccius 18:00 Gamla Real

Släktforskning på Biblioteket 15:00-18:00 Biblioteket

Vernissage Fotoutställning Stora 

Le

17:00-18:00 Biblioteket, Konsthallen

Bio The Nun 19:00 Svea Bio , 90 kronor

18 september    

Gäserudsstugan, visning och 

guidning

14:00-17:00 Gäserud, Håbol

MC-museet 17:00-19:00 Centrala Ed

Författarbesök på biblioteket 17:00-13:00 Biblioteket

Skolmuseet 19:00-20:00 Vid Hagaskolan

19 september    

Bussresa till Fredrikstens fästning 

i Halden

17:00-ca 21:30 Buss avgår från torget, 

anmälan senast 10 

september (40 kronor)

Plogging 17:00-18:00 Badplatsen Lilla Le

Onsdagsklubben med pyssel för 

barn

15:00-16:00 Biblioteket

20 september    

Stadsvandring 15:00 Start vid Gamla Real

Lars Eric Fjellman, Natur i 

Dalsland, föreläsning

19:00 Gamla Real

Nördkultur på Gårn 17:00-21:00 Ungdomsgården

21 september    

Minigolfdagen Gröne Backe 16:00-18:00 Gröne Backe

DJ-utbildning 15:00-17:00 Stallbacken

Disco F-2 18:00-19:30 Stallbacken, inträde 50 

kronor

Disco 3-5 20:00-21:30 Stallbacken, inträde 50 

kronor

52 veckors musik-quiz 19:00 -23:00 Hotell Dalsland

22 september    

Öppet Hus Töftedals 

Hembygdsförening

11:00-15:00 Toftedals skola

Platsutveckling Timmertjärn 11:00-12:30 Nya området vid 

Timmertjärn

Kulturvandring i kyrkomiljö 12:00-14:00 Töftedals kyrka

Kalasloppet, springtävling för de 

yngsta

12:00 Bollhallen

Kalas för alla 14:00 Bollhallen

Ljusfest i hamnen 17:30- Småbåtshamnen, Stora Le

Rockkonsert i hamnen med Sole 

Syndicate

21:00-22:00 Småbåtshamnen, Stora Le

23 september    

Håva insekter Timmertjärn 11:00-12:30 Timmertjärn

Berättelser om Stora Le med 

Roland Olsson

14:00 Cafét vid båthamnen

Norra Dals Kulturförening, 

utställning

18:00 Stallbacken

Sture Lindmarks Film om Karl XII-

spelen

19:00 Stallbacken, biljettpris 40 

kronor

24 september    

Norra Dals Kulturförening, 

utställning

18:00 Stallbacken

Sture Lindmarks Film om Karl XII-

spelen

19:00 Stallbacken, biljettpris 40 

kronor



 

 

  
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@dalsed.se 
www.dalsed.se  


