
 

 

 
Kulturvecka i Dals-Ed 

Årets tema  
Natur & Klimat 

 

14 – 22 september 2019 

Kulturveckan i Dals-Ed arrangeras nu för åttonde 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. 
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Hantverks & 
Skördemarknad på Gamla Real 
14 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 

Prova på att 
slöjda med 
studieförbundet 
vuxenskolan. 

Gratis 
ponnyridning 
med ponnyer 
från Ridcenter 
på Dal 

 

Studieförbunden finns 
på plats under dagen 

och visar sitt utbud i 
fortbildning och kurser 
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 14 september lördag 
 
Syfestival  
med Eds Quiltare   
De har med sina symaskiner 
och sitter inne i ett av 
rummen på 
Gamla Real  
10.00 – 15.00 

Försäljning av hantverk 
lingonsylt, blåbärssaft, 
honung och andra 
godsaker 

Säljare kan 
anmäla sig till 
Stina Karlsson 
073-807 92 49 

Säljborden är 
gratis att låna.  

 

Underhållning från 
kulturskolan och 
dragspelsklubbarna 

 
Läsbussen ”Läster” 
Titta in i den mysiga läsbussen 

läs en bok eller pyssla  
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Ekomuseum Gränsland 
Rävlyckan 
 
Föreningen Ekomuseum Gränsland och Rävmarkens Byalag kommer 
att ha en guidad visning av Rävlyckan 12.00 – 14.00 den 15 september 

”Här I Rävmarken låg en av norska Milorgs 14 hemliga militära baser på 
svenskt territorium under januari – maj 1945.  
På vinden gömdes vapen som släppts ned över Rävmarken av 
engelska flygplan. 

I kyrksalen sov tre milorg-soldater på altaravsatsen och i köket fanns 
vapenverkstad. Ytterligare sex milorg-soldater bodde i ett torp i Rävmarken. 
Officiellt var de skogshuggare. I realiteten var de norska vapeninstruktörer som sköt 
in vapen och förberedde gerillakrig mot den tyska ockupationsmakten i Østfold.  
Rävmarkens skytteförenings skjutbana, som ligger en bit in i skogen, var 
träningsplats för de norska motståndsmännen.” 

 14 september lördag 

Fotomaraton 
Samling vid Lilla Lees badplats, lördagen den 14 september 
Tid 10.00 – 13.00 Efter fotograferingen går vi till 
Utvecklingscentrum där alla får visa sina bilder från de 
teman vi avslöjar på plats.  

Det kommer att presenteras fem teman som utmanar 
kreativiteten i ditt fotande. Alla kan delta ung som gammal. 
Det går att fota med allt från mobilen till avancerad 
systemkamera. Du kan fotografera ensam eller med 
vänner.  

Kläder efter väder, Eds Fotoklubb J 

 15 september söndag 
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Gårdsmuseet   
Göranderud           

15 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! 

 15 september söndag 

Visning av  
dahlior 
 

Lars-Anders Hermansson  
visar upp sin dahliaodling  
med cirka 225 olika sorters  
dahlior.  

Mellan 13.00 – 16.00 är ni välkomna.  

För att hitta till Lars-Anders trädgård skriv Skottan 315 på GPS:en, se efter skyltning. 

Med reservation för frost, har frosten kommit så dör dahliorna.  
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                    15 september söndag 

Öppethus 11.00 – 13.00 
Eds Ryttarsällskap 

Föreningen fyller 15 år och företaget Ridcenter på Dal som 
bedriver ridskola i föreningens lokaler fyller 10 år  

Detta firar vi genom att visa upp vår anläggning för alla som 
är nyfikna eller bara sugen på att komma och köpa en fika. 

Avslutas med en jubileumshoppning första start 13.00  

Varmt Välkomna! 

Allsång 
15 september 19.00 
Gamla Real 
 
Allsång med  
Sture Lindmark som sätter ihop 
en film som visas på storbild 
där ni enkelt kan följa med i 
texten och sjunga tillsammans. 

Kaffeserveringen är öppen.   
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Vandring i Tresticklans 
Nationalpark 
 
Vandringen går i norra delen av parken,  
dels på stigar, dels i obanad terräng längst myrar, 
sjöar och bergsryggar. Vi vandrar i ett av södra Sveriges 
ödsligaste naturområden som också har en spännande historia.  
Kängor eller stövlar rekommenderas. Mat för två raster.  
 
Samling: Råbocken skyltad från vägen mellan Ed och Nössemark. 
Tid: 10-00 – 16.00 Längd: 10 – 12 km  
Guide: Gunnel Turpeinen telefon: 0525-330 95, 070-244 67 09  
Arrangör: Västkuststiftelsen 

16 september måndag 

                    15 september söndag 

”Om krisen kommer” ta del av Preppern Anettes tips 
Gamla Real 
16 september 13.00 – 14.00 
 
Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? 
Möt Anette Staaf som kallar sig själv för en prepper… 

Anettes väska, en så kallad BOB – bug out bag, är alltid 
packad. I en kris är det våra grundläggande behov som 
måste kunna tillgodoses – värme, vatten, mat, information och 
sömn. I väskan finns mycket riktigt mat, vatten, värmeljus, 
vevradio, tändstickor, ficklampa, kök, ombyte som hålls 
vattentätt, necessär och till och med munskölj.  
 
Kom och lär dig mer om krishantering. 
Arrangör är Hörselskadades Riksförbund i Ed 
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Föreläsning  
Solceller  

Biblioteket 
16 september kl. 19.00  

Energirådgivare Johnny Leandersson  
håller föredrag tillsammans med  

Karl-Ove Larsen som har haft solceller 
på sitt hem i många år, och berättar om sina erfarenheter.    

16 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. 

Vernissage     
konsthallen på   
biblioteket 17.00 
Bilder av Ulf Ringhög 
kommer att visas 
tillsammans med saker 
från rymdutveckling och 
månlandning.  

 

Sensus finns på plats på biblioteket 17.00 – 19.00 för att  
dela med sej och informera om sitt programutbud. 
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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 
Save the Birds - Ståle Sörensen - Terassparken 
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 
Eds Ryttarsällskaps 
fotosektion ställer ut foton 
och konst i skyltfönster i 
Eds centrum.   
 

 

Landet mitt emellan är ett konstprojekt mellan Dals-Ed, 
Munkedal och Färgelanda kommuner. Kommunerna har 
gjort en gemensam ansökan till Västra Götalands Regionen 
och Fyrbodals kultursatsningar och blivit beviljade pengar för 
att finansiera det hela.  
Tack vare detta har såväl lokala, nationella och 
internationella konstnärer vistats här och gjort olika konstverk. 
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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. 

17 september tisdag 
Våra muséer har öppet 

 

 

 

Karl XII museet 
17 september 
18.00 – 20.00 

Medlemmar ur Dalslands 
Skrivarförening läser egna texter 
varvat med musikunderhållning. 
Passa också på att titta lite på 
museets föremål.  

Gäserudstugan 
 

 

 

 

 

Visning och guidning 
14.00 – 17.00 

Håbols Hembygdsförening  

Tant kofta – Lotta Blom 
 
En inspirationsföreläsning 
17 september, 18.00 på Biblioteket 
Lotta ”Tant Kofta” pratar om hur 
viktigt det är att göra saker på riktigt, 
att låta en del av livet gå genom 
händerna helt enkelt. Att fundera ett 
slag och sedan skrida till verket. 

Det blir även samtal om #finaste 
färgen och hur man kan slopa 
miljöförstörande fleece och sticka i ull 
och sedan valka samt en hel del 
annat.  
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18 september onsdag 

Politikercafé 
18 september 
Gamla Real 18.00 
Fika med Dals-Eds politiker.  
Kom och diskutera kommunens 
framtid med oss och hur vill vi att 
kommunen ser ut 2035.  

 

 

 

 

 

 

Prova på olika 
Yoga klasser 

 
 

Yogastudion hittar ni på  
Norra Moränvägen 6 

”Stationshuset” 

18/9 Lunchyoga 12.00 
18/9 Senioryoga 13.00 
18/9 Barnyoga 17.00 

Begränsat antal platser 
Anmäl till 

073-214 47 96 
info@lunashakti.se 

Pilgrimsvandring i Spanien 
18 september  
Biblioteket 19.00 

Roger Karlsson visar bilder och berättar 
om sin pilgrimsvandring vid Santiago de Compostela.  
 

Onsdagsklubben på Biblioteket 
18 september 15.00 Biblioteket 
Från årskurs 4 och uppåt, vi pysslar och hänger ihop  
Kontaktperson Jenny Andersson 0534 – 191 54 
 

Vilket utbud har vuxenutbildningen? 
18 september Utvecklingscenter 15.00 – 17.00 
Kom till Utvecklingscenter (Gamla Syfabriken) och se vilka möjligheter som 
vuxenutbildningen erbjuder.  
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19 september torsdag 

Stadsvandring  
Denna populära aktivitet äger rum  
torsdagen den  
19 september 16.00 

I år startar vi vandringen vid Gamla 
Syfabriken (Utvecklingscenter).  

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  

Efteråt blir det bildvisning och kaffe på 
Utvecklingscenter. 

 

 

Filmvisning Håbol 
19 september  18.30 i Bygdegården 

Visas filmen: ”Magnus Larsson från 
Olasbyn – En slöjdares liv” 
i samarbete med Håbols Byalag 

 

Fika finns till försäljning,  
välkomna till en härlig kväll i Håbol 

 

Bildvisning 
djur och natur 
19 september 
15.00 Gamla Real 

Bildvisning med  
Ottar Nökleby. 
Bilder huvudsakligen 
från Dalslands vackra 
natur och djurliv 
kommer Ottar att visa 
och prata om på 
bildvisningen. 
Arr. PRO kaffeservering 

 

 

 

 

Skogarnas blå 
band 
19 september  18.00 
Biblioteket 

Ny bok av Roland Olsson, 
som berättar om boken 
och timmerflottning.  
 
Boken kommer finnas till 
försäljning.  
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Ungdomsgården  ”20 MTW” 
20 september 19.00 – 21.30 

Vi kommer att erbjuda aktiviteter 
för ungdomar på Gårn, ihop med  

ABF finns ett program för kvällen. 

Hur lyckas jag som influencer? 
Framtidsspaning, med mera.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

20 september fredag 

Disco på Gamla Real 
Fredagen den 20 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. 

 

Friday night gaming 
20 september 14.45 – 17.00   
biblioteket 

Vi spelar tv-spel tillsammans, från årskurs 4 
och uppåt. 

 

Kontaktperson: Jenny Andersson 0534 – 191 
54 

 

Vilken roll spelar 
näthat, 
desinformation och 
propaganda för det 
demokratiska 
samtalet och vad 
kan vi göra åt det? 

20 september 
Utsiktens Aula  
9.00 – 12.00 

 
Regeringskansliets 
utredare Carl Heath 
och 
utredningssekreterar
en Micaela Jonsson 
kommer till Dals-Ed 
för att ta reda på hur 
vi arbetar med dessa 
frågor. Därtill ha en 
föreläsning och 
genomföra en 
workshop 
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21 september lördag 

Kalas för alla 

 
21 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. 

Kommunen 
informerar även om sitt 
folkhälsoarbete under 
arrangemanget.  

Kalasloppet 
21 september 13.00 

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

Torpfors kvarn 

 
21 september Torpfors kvarn 
 
13.00 berättar Curt-Åke Sandberg om 
hur livet runt kvarnen tedde sig när det 
fanns både såg, affär och kritpipsfabrik i 
området.  
11.00 Studieförbundet Vuxenskolan finns 
på plats där ni kan testa på att slöjda. 
Även Roland Olssons nya bok om 
”Skogarnas blå band” kommer att finnas 
till försäljning.  

Möjlighet att gå in i kvarnen för att titta 
på gamla maskiner och kvarnstenar. 
Runt om finns lite olika konstverk att titta 
på, även bänkar att bara sitta och 
njuta.  
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21 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. 

Eds Båtklubb  
Båtklubben bjuder även på båtturer till Brudslöjan  
12.00 – 15.00 

Café O´lee har öppet från 10.00 och serverar  
fisksoppa och andra godsaker  
till försäljning.  

Eds Båtklubbs ungdomssektion  
visar upp radiostyrda båtar i  
cafét.  

 

Töftedals Kyrka 
21 september 12.00 - 14.00 
Gör ett besök i våra fäders kyrka 
Ta del av kyrkans historia 
och/eller bara, tänd ett ljus och 
slappna av en stund från 
dagens stress.   
Personal, som kan berätta om 
kyrkan, finns i kyrkan under 
denna tid. 

 

Guidad vandring Gesäter 
21 september 10.30 
Samling vid Gesäter kyrka 

Lennart Johansson guidar oss på en 
8 km lång vandring där vi bl a fär se 
kungastenen, utkiksplatsen i Hällene, 
minnesstenen i Kolsäter, det vackra 
ravinlandskapet i Örekilsälven och 
Töftedalsåns dalgångar.  

 
Samarrangeras av:  
Gesäters byalag  
Gesäters hembygdsförening 
Dalskogs tennisklubb och byalag 
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22 september söndag 

Skogsbad    ”Shinrin yoku” 
22 september 10.00 
Samling vid Älgparken 
Gå en tyst promenad och ”ta in” naturen runt Skogenöga.  
Tillsammans gör vi lite qigong 
Arrangör: Edsbygdens Naturskyddsföreningen  
Ledare: Vivan Andersson 

Visning av Vindparken 
22 september 14.00 
Kör väg 164 mot Strömstad efter ca 14 km ta av mot Töftedal,  
kör över en liten bro sen är det skyltat 

Möjlighet att titta in i ett vindkraftverk, det blir tipspromenad och de kommer  
att berätta om parken. Visning sker i samarbete med Rabbalshede kraft  

Vindpark Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun omfattar totalt 21  
verk á 2,3 MW av modell Siemens 2,3-101. Rabbalshede Kraft äger 10 verk,  
Göteborg Energi AB äger 9 verk, föreningen VästanVind äger ett och en  
markägare äger ett verk.  
Samtliga 21 vindkraftsverk förvaltas av Rabbalshede Kraft. 
Årsproduktionen från de 11 vindkraftsverken som är förvaltade  
men ej ägda av Rabbalshede Kraft beräknas vara 66 GWh. 

Parsetjärns skans 
22 september 12.00 
Parsetjärn 

Roland Olsson guidar runt oss på Parsetjärns skans 

När Norge ockuperades i april 1940, fanns det på den svenska sidan 
inget organiserat försvar som skulle stå emot ett anfall från Östfold. 
Arméns första uppgift i Bohuslän och Dalsland blev att bygga upp ett 
system av skansar som skulle hindra tyskarna.  

Kör väg 164 mot Strömstad ca 7 km.  
Samling vid parkeringen på samma sida som skansen 
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22 september söndag  

 

Körkonsert 
”Nu kör vi” 
 

 

 

söndag 22 september 18.00 
Genrep 16.00 med musiker 
 

Välj mellan Barnkör (6 – 11 år), Ungdomskör (12 – 25 år)  
eller vuxenkör 
Konserten gör du tillsammans med lokala musiker och körer 
från Dals-Eds församling. 

Du anmäler dig genom att komma till en gemensam övning 
den 13/9 17.00 - 19.00 och den 20/9 17.30 - 19.00 i Dals-Eds 
kyrka. 
 
OBS! Barn och Ungdomskör övar sina sånger 6 och 13 
september i Dals-Eds kyrka. Du anmäler dig genom att 
komma till övningen den 6 september.  
Barnkör 14.00 - 15.00 (smörgåsfika från 13.30) Ungdomskör 
15.30 - 16.30 (smörgåsfika från 15.00)  
Den 13 september gemensam övning med  
vuxenkören 17.00 - 18.30. Vi ses !! J 

Körledare: Rodhe Andersson 0534-101 46 
Ackompanjatör: Roger Karlsson samt kompband 

Vill du prova på körsång? 
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Stickcafé och filmvisning 
Downton Abbey 
22 september 14.00 

Stickcafé 14.00 öppnar vi foajén för stickcafé och  
garnförsäljning, filmen börjar 16.00. Du är välkommen att se  
filmen med eller utan egen stickning, men lokalen kommer  
att vara lite mer upplyst an normalt under filmen för att det  
ska vara möjligt att sticka.  

 

 

Veckans biofilmer  

Toy Story 4 

15/9 
16.30 
1.39 
Från 7 år 
70:- 

Det: Kapitel 2 

16/9 
19.00 
 
15 år 
90:- 

Downton 
Abbey 

15/9 
19.00 
 
censur ej klar 
90:- 

Hasse & Tage 
en kärlekshistoria 

22/9 & 23/9 
19.00 
1.45 
barntillåten 
90:- 
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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 

Kulturveckan i korthet 

Ungdomsgårdens  
öppettider 

måndag 17.30 – 21.00 
tisdag  17.00 – 21.00 
onsdag 17.30 – 21.00 
torsdag stängt 
fredag 18.30 – 23.00 
lördag stängt 
söndag stängt 

måndag – onsdag åk 6 
går hem 19.00 
fredag från åk 7 

Besöksadress 
Torget 
668 30  ED 

Under veckan finns även 
utbud för de på våra 

äldreboenden 



 

 

  
Stort tack till alla 
inblandade som 

gjord denna 
kulturvecka möjlig 

för kommunens 
invånare och 

besökare 

Dals-Ed  
Kultur & Fritid  
Box 31 

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

Kulturveckan i samarbete med 

Dals-Eds föreningsliv 
och 

privatpersoner 


