
 

 

 Corona anpassad  

Kulturvecka i Dals-Ed 

Årets tema  
Livskvalitet 

 

12 – 20 september 2020 

Kulturveckan i Dals-Ed arrangeras nu för nionde 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 dig och som du vill besöka. 
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Gamla Real 
12 september      
12.00 – 15.00 
Just i år utgår Skördemarknaden, 
kaffeservering, musikunderhållning och 
äpplepressningen med 
äpplemustförsäljning på grund av 
Covid-19.  
Ta gärna med egen fikakorg och 
besök kulturkaravanen och 
syfestivalen som är på plats. 
Glöm inte invägning av pumpor 

Avslutning på 
vår pumpa 

och solrostävling. 

Inmätning av 
solrosor 13.00 

Invägning av 
pumpor 13.30 

Vinnarna i varje 
gren koras 14.00 

 

För att vi tillsammans ska kunna genomföra en trygg, 
säker och härlig kulturvecka tänk på - 

håll avstånd, undvik trängsel,  
tvätta händerna ofta och noga, visa omtanke. 

  
När ni besöker våra aktiviteter tänk på att inte dyka upp  

om ni har symptom, hosta och nys i armvecket, 
 

Var rädda om varandra – Tillsammans bromsar vi 
smittspridningen. 

 
Saker och ting kan ändras, håll utkik på  

kommunens hemsida och sociala medier 
även enskilda aktörers informationskanaler. 
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 12 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 

 

Studieförbunden finns 
på plats under dagen 

och visar sitt utbud i 
fortbildning och kurser 

NOT QUITE KARAVAN 
12 september Gamla real 
Sommaren 2020 gör Not Quite en kulturkaravan 
och pop-up festival som kommer besöka 
Dalslands kommunerna. Karavanen består av 
olika fordon som nu ger sig ut på turné 
tillsammans med läsbussen Läster och ett 
ordentligt lass med kanelbullar.  

SLÖJDTRUCK – mobil verkstad där man kan tälja, 
trycka tvinna och experimentera med slöjdens 
uttryck.  

NOT QUITES MEKANISKA TEATER – visar 
föreställningen ”Apparaten – om vart en bäck 
kan leda” 

LÄSBUSSEN LÄSTER – här finns pyssel, böcker, film 
och berättelser. 

Karavanen arrangeras av Not Quite med stöd av 
Fyrbodals kommunalförbund. 
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 12 september lördag 

Gårdsmuseet 
  Göranderud 
            

12 september 
14.00 – 17.00 

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! 

Fotomaraton 
Samling vid Lilla Lees badplats, lördagen den 
12 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 
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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.  

 

  
    13 september söndag 

 

 

Kulturkonsert – När allt det här är över 
13 september  
18.00 Dals- Eds kyrka 

 

Världsartisten Magnus Rosén gästar Dals-Eds kyrka på söndag
 kväll med känd poetisk baskonsert. Magnus Rosén har gett ut
 ett flertal skivor och medverkat som bassolist i många olika 
större musikarrangemang  världen över.
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            13 september söndag 

Här gör vi en tidsresa bakåt i tiden och tittar lite på hur liv och död tedde sig 
för mer än tusen år sedan, sedan järnålder som i Sverige oftast benämns 
vikingatiden. Hur kan gravar berätta om vad folk tänkte? Inga förkunskaper 
krävs. Vi går tillsammans igenom vad man kan se och vad man kan gissa 
sig till utifrån det.  

Hur såg landskapet ut på den tiden, vad levde man av, hur bodde man, 
var bodde man? Tillsammans skapar vi en saga/historia om de människor 
som bodde här då. Vi åker även vidare till några andra gravfält i närheten 
och avslutar vid Äng inne i Ed. Det blir kort, enkel vandring för vi går bara 
runt på gravfälten och åker tillsammans mellan de olika gravfälten.  

• En kulturvandring för alla 11.00 – 14.00 
• Guide är Helena Sellering 
• Ta gärna med en stol/pall/sittunderlag så att du kan sitta bekvämt när 

vi skapar vår saga/historia om de som ligger begravda här. 
• Packa ner fikat i ryggsäcken och kom med! 
• Samlingsplats – Samling vid Hindalebyns gravfälts parkering längs med 

väg 166, ca 4 km sydost om Ed. Närmsta hållplats är Hindalebyn, Dals-
Ed 

Arrangör: Dalskogs tennisklubb och byalag.  
Västkuststiftelsen anordnar gratis vandringar i naturreservat.  

Guidad vandring – Hindalebyns 
gravfält 

En tidsresa till Vikingatiden 
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14 september måndag 

Utställning 
konsthallen på 
biblioteket  
 

Johanna Johansson 
Molander 

Är en mångsidig konstnär. 
Denna  

gång ställer hon ut 
betongpumpor 

som hon målat, detta i 
kombination 

med tavlor. Främst målar 
hon akvarell 

men även akrylmålningar.  

Sy nytt av 
gammalt 

 
14 september 
18.00 biblioteket 

Louise Klang ger tips och idéer 
på hur man kan återbruka 
använda kläder.  

 

 

 

 

 

 

 

Litterär tipspromenad  
utomhus från och med  
måndag 14/9 till fredag 18/9 
En runda för barn och  
en för vuxna 
Fina bokpriser 
Starten utgår från biblioteket.  

Varmt Välkomna 
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14 september måndag 

Skojareberget 
 14 september 

16.00  

 

  

Platsen Skojarberget i utkanten av Rölanda socken var under närmare 
hundra år en boplats för flera familjer inom resandefolket samt vid 
andra tillfällen bostad för många fler. Med ett besök här lär vi oss ett 
mångfaldigt Sverige med såväl samvaro till ömsesidig nytta som 
konflikter. 
Namnet Skojareberget kommer av en av de lokala benämningarna 
på resandefolket som idag ingår i en av Sveriges fem nationella 
minoriteter. Vår guide för dagen är Bodil Andersson, etnolog vid 
Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger, som tillsammans med 
bland andra ättlingar från de familjer som en gång bott här arbetat 
för att berätta en tidigare förtigen historia.  
Ekomuseum Gränsland är medarrangör i detta evenemang.  
 
Ta gärna med egen fikakorg.  

Parsertjärns skans digital guidning 
Kulturveckans digitala inslag 

Ni som missade att vara med på den guidade visningen på Parsetjärns skans förra 
året, har nu chansen att kolla på denna video på 10 minuter.  
Filmen är framtagen av  
Göteborgs universitet 

Producenter är Lars G Strömberg och  
Filip Asphäll 
Det är lokalkändisar med i filmen.  

https://play.gu.se/media/0_uqd0klig  
Filmen finns även på Dals-Eds kommuns  
hemsida www.dalsed.se  

https://play.gu.se/media/0_uqd0klig
www.dalsed.se
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Måndag 14 – fredag 18 september 
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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. 

15 september tisdag 
Våra muséer har öppet 

 

 

 

Karl XII museet 
18.00 – 20.00 

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

 

 

 

 

 

Gäserudsstugan 
Visning och guidning 
14.00 – 17.00 

Håbols Hembygdsförening  

     

 
Skolmuseet ovanför 
Hagaskolans matsal 
19.00 – 20.00 
Arkivföreningen finns på plats  
och berättar. 
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Stickcafé 
 
15 september 
18.00 Biblioteket 

Ta med dig egen stickning  
så stickar vi och pratar tillsammans  
med coronavänligt avstånd.     

 

Elever i 
årskurs  
7 och 8 bjuds 
på kanalturer 
med båtar 
på Dalslands 
Kanal.  

Musik Workshop för ungdomar 
15 september 
19.00 Musikrummet Ungdomsgården 20MTW 

Erik Bäck från ABF kommer att hålla en workshop  
om hur du bygger din/er egen låt. 

Kom och inspireras av varandra och ta reda på  
var din inspiration kommer ifrån. 

 
 

15 september tisdag 

  

Tipspromenad 
och 11-kaffe 
 
15 september 
11.00 -12.00 
Terassparken 

Gå en tipspromenad 
och drick kaffe med 
hembaktbröd 
tillsammans med  
Mia Åkerlund. 
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16 september onsdag 

Prova på olika 
FLYoga  

 
Yogastudion hittar ni på  

Norra Moränvägen 6 
”Stationshuset” 

16/9 FLYoga 12.00 – 12.45 
Prova på Gratisklass:  

FLYoga med Yoga Nidra och 
Ljudmeditation  

 
Begränsat antal platser 

Anmäl till 
073-214 47 96 

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

 

 

Prova på Boule med 
Bouleklubben Lilla Lee 
16 september 
16.00 Freudentalska parken 
(Parken vi torget) 

Klubbmedlemmar lär er hur 
spelet går till och lär er reglerna 
för denna härliga form att 
umgås.   
 

 

 

 

 

 

 

Erik på Hillebäcks 

16 september 
Töftedals kyrka 18.00 

”Erik på Hillebäcks” fotografier 
berättar. Hjälp oss sätta namn 
på de som är med på 
fotografierna.  

Varmt Välkommen  

 

 

 

 

 

delenzet
FULLBOKAT!
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16 & 17 september  

Rödvinsprovning på Lilla Bodegan 
16 september  
20.00 Lilla Bodegan 

Vinprovning 4 sorter och 3 tapas rätter för 495:- 
Ni kommer att få avnjuta 4 sorters olika röda viner från 
fyra olika sorters druvor, så kallade 100 % viner.  
Därtill äter ni tre olika tapasrätter.  

 

17 september  
20.00 Lilla Bodegan  

”Bubbeltorsdag” denna dag är det dags för 
bubbelprovning av 4 sorter och 3 tapas rätter.  
Detta paket kostar 550:-  

Det finns endast 10 platser som måste förbokas  
på telefon 070-559 12 50 eller info@lillabodegan.com 
glöm inte att meddela eventuell allergi.  

 

Varmt välkomna.  
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17 september torsdag 

Stadsvandring  

 

Läsarsångkväll 
Equmenia kyrkan 
17 september 19.00 

Lyssna till och sjung med i många av de älskade gamla 
läsarsångerna. Vi kommer även att få lära känna en del av de som 
skrivit sångerna och hur sångerna kommit till.  

Välkomna 

 

 

Denna populära  
aktivitet äger rum  
torsdagen den  
17 september 16.00 

I år kommer 
stadsvandringen att ske digitalt på Gamla Real med 
coronasäkra avstånd inomhus . Man kommer då att visa 
historiska stillbilder över Dals-Ed som det en gång såg ut.

Guider är Lars-Evert Karlsson, Kurt-Åke Sandberg och 
John-Erik Eriksson, som med sina gedigna kunskaper om vårt 
samhälle och dess byggnader samt därtill ett stort 
engagemang i arkivföreningen kommer att bjuda på  en 
lärorik virtuell promenad.
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Folkmusikkonsert vid Eds Båthamn  
17 september 19.00 
 

Konsert med folkmusikkvartett och scenisk slöjd. 

Efter var sin intensiv residensperiod på Not Quite i Fengersfors  
ger sig folkmusikerna Oskar Reuter, Anna Larsson, Jonathan  
Larsson, Guro Kvifte Nesheim och slöjdkonstnären Helena  
Bratt ut på turné i Dalsland.  

Konserten är ett led i Förvaltningen för Kulturutvecklings  
arbete med Musiknoder & andra konstarter som tex slöjd.  
Den genomförs i samarbete med Förvaltningen för  
Kulturutveckling, Not Quite, Mötesplats Steneby, Dals-Ed, Åmål och Bengtsfors 
kommuner, Studieförbundet Vuxenskolan samt Kulturbruket på Dal i Mellerud.  
www.kulturivast.se/musik#musiknoder 

Båtklubben bjuder även på båtturer till Brudslöjan 18.00 – 20.00 

Café O´lee har öppet hela dagen 

 

 

17 september torsdag 

Ture Olssons amfibiebåtresa 
17 september 18.00 

 Stora Salen, Utvecklingscenter 
Max 40 deltagare, anmäl er till biblioteket 

0534-19065 (10.00-15.00) 

25 maj 1994 gav sig Ture Olsson och Lars Byström  
ut på en resa med en amfibiebåt.  

Hör Ture berätta  
om resan från Nössemark till Portsmouth vidare över  
engelska kanalen till Frankrike och hur de hamnade  

mitt i en filminspelning innan de återvände hemåt.   

www.kulturivast.se/musik#musiknoder
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Teater för de minsta  ”Äta själv”   
Fredagen den 18 september kommer  

teatergruppen Moliére Ensemblen hålla en  
föreställning för barn i förskolan.  

En föreställning om det härliga i att kunna  
något själv!  

 
Äta Själv handlar om de roliga utmaningarna  

med att äta själv för första gången.   
 

18 september fredag 

 

Friday night gaming 
18 september 14.45 – 17.00   
biblioteket 

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

 

Kontaktperson: Jenny Andersson 0534 –191 54 

 

 

Lär känna djuren och  
naturen runt Timmertjärn 
18 september 17.00   
Lekplatsen Timmertjärn 

 

Johnny Wiklund guidar oss runt tjärnet  
och berättar om djur och naturlivet där.  
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19 september lördag 

 

19 september 
10.30 – sen natt 

10.30 – 12.00 För stora och små: Slöjdworkshop 
och Visstuga 
Slöjda musik är en workshop för barn från 6 år i 
vuxens sällskap.   
Slöjda som det låter. Visstuga för stora och små med Emma 
Johansson. Här sjunger vi visor från Dalsland.  
12.00 – 13.00 Musik på utescenen 
13.00 – 17.00 Folkflöjternas vetenskapsfestival 
13.00 Öppning och introduktion till dagen med Emma Johansson 
13.15 Pipor och Nössemarksmusik. Spelmannen och musikforskaren Mats 
Berglund från Arvika spelar och berättar om projektet härjedalspipan, 
om Nössemarkspipor och Nössemarksmusik.  
14.00 Det verksamma tomrummet. En skapelseberättelse utifrån allt 
mellan neandertalpipor och cykelpumpsflöjt med Johannes Holmqvist, 
instrumentmakare och musikant från Sölvesborg.  
14.30 Kaffe 
14.50 Om hur vinden spelade på den första flöjten och annan poesi på 
flertusenåriga instrument från Iran och Kurdistan. Musik och samtal Trio 
Jaffar, Maryam och Alvin. Jaffar Kaviani är flöjtsamlare och musiker, 
Maryam Jevadnehr musiker på tambour och oud och Avin Omar sjunger 
på tre olika språk. 
15.30 Spelpipor i Dalarna – musik och tillverkning.  
Med Stefan Ekedahl, instrumentmakare, musiker och pedagog i Rättvik.  
16.00 Skrot: Om nya arenor för pipor och instrumentmakeri.  
Med blockflöjtisten och pedagogen Anna Cederquist. Malmö.  
17.00 – 19.30 Konsertprogram på dansbanan 
17.00 Dalslands Spelmansförbund 
18.00 Caroline Malmberg 
18.30 Mats Berglund 
19.00 Trio Jaffar, Maryam och Avin 
 

Säkra din plats, för anmälan och information Jonatan Malm  
076-119 46 95, jonatan.p.malm@vgregion.se 

Varmt välkomna på en heldag i Nössemark önskar  
Förvaltningen för Kulturutveckling Västra Götaland 

Tjoflöjt i Nössemark 
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19 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. 

Töftedals Kyrka 
19 september 12.00 - 14.00 
Kulturvandring i Kyrkomiljö 2.0 

Kom och upptäck kulturskatterna som finns i 
Töftedals Kyrka 

12.00 Vi börjar i kyrkan 

13.00 Fortsättning på kyrkogården 

20 september 18.00  

Lasse Andersson sjunger både gamla sånger och nyare som han skrivit själv. Kanske har du 
hört honom på TV där han sjungit och spelat ved ett flertal tillfällen på Kanal 10.  

Efter samlingen i kyrkan kommer Lasse att berätta från ett arbete i Colombia som han stöttar. 

Välkommen! 

Kontaktperson  
Berit Scott / Luthagård och Equmeniakyrkan 0731-570917 

19 september 10.00 -14.00  

Båtturer till Brudslöjan, körning av modellbåtar.  
Loppis och aktiviteter för barnen 

 

Önskesångkväll på  
Luthagård  

Familjedag vid båthamnen  
och Café O'lee 
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20 september söndag 

Skogsbad   森林浴    ”Shinrin yoku” 

Torpfors kvarn 

 
20 september Torpfors kvarn 
 

12.00 – 14.00 
Öppethus med enkel servering  

 
 
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.  

Kolla in sommarens nya konstverk ”LAX” som barn vid 
sommarlovsvagnen skapat tillsammans i sommar. 

Anna Johansson ställer ut några konstverk i kvarnen. 

12.00 – 12.45 Finns möjlighet att vara med och skapa och bli delaktig i 
sommarens konstverk LAX.  

13.00 Invigning av konstverket LAX 

12.00 – 14.00 Trubadur   

14.00 – 15.00 Macro fotografering – ta på dej oömma kläder och 
häng med på en stunds macro fotografering.  

 

20 september 10.00 
Samling vid Älgparken 
Gå en tyst promenad och ”ta in” naturen runt Skogens öga. 
 Tillsammans gör vi lite qigong 
Arrangör: Edsbygdens Naturskyddsföreningen  
Ledare: Vivan Andersson 
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20 september söndag  

Fisketävling i Norra Kornsjön  
20 september  

Samling vid Grensestua där vi också äter lunchen 12.00 – 13.00 

Det är begränsat med antalet platser så först till kvarn gäller.  

Lite regler: 
Man tävlar per båt 

Max 4 spön per båt 
Spinnfiske, trolling och vertikalfiske (ej mete) 

5 längsta abborrarna räknas 
C&R 

Start 8.00 – 12.00 
Lunch 12.00 – 13.00 serveras varm mat 

Fortsättning 13.00 – 17.00 
Flytväst på alla deltagare 

Startavgiften är 300:-/person 

Förstapriset är värt ca 15.000:-  
Priser till de tre bästa båtarna 

Ingen anmälan via nätet 
För anmälan ring 0534-12450 eller 070-399 24 50 

Håll er uppdaterade på fiskespecialisten.se 

Vandring i Tresticklans Nationalpark 
 
20 september 10.00 – 16.00 

Vi vandrar på Halleleden och Orshöjdsleden till ruinen vid Bråtarna. Förutom 
information om naturen i Tresticklans nationalpark berättar guiden också om 
intressanta människor och händelser med anknytning till trakten. Vandringen är ca 
10-12 km lång och en del av sträckan är kuperad. Ta med matsäck för två raster och 
ta bra på fötterna.  

Samling vid nationalparkens parkering "Råbocken". Infarten är skyltad från vägen 
mellan Dals Ed och Nössemark, ca18km norr om Dals Ed och 14 km söder om 
Nössemark. Begränsat deltagarantal.  
Anmälan till guiden Gunnel Turpeinen antingen på SMS 0702-446709 eller  
e-post  gunnel_turpeinen@yahoo.se  Övriga upplysningar 0525-33095. 
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Söndags tipset 
Tipspromenad 
20 september 15.00 – 17.00 

Tipspromenaden börjar, slutar och arrangeras av  
Lilla Bodegan.  
Första pris är ett presentkort på Lilla Bodegan. 
Startavgiften är 20:- som ni betalar in till  
Barncancerfonden via Swish 90 20 900 
Kom ihåg att ta med egen penna.  
Restaurangen är öppen 14.00 – 20.00 

 

Veckans biofilmer  

Berts Dagbok 

13/9 
18.00 
1.30 
Barntillåten 
70:- 

Rymdresan 

20/9 
18.00 
1.14 
Barntillåten 
70:- 
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Bibliotekets 
öppettider 

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

Telefon 0534-190 65 

E-post 
biblioteket@dalsed.se 

Besöksadress 
Torget 2 

Kulturveckan i korthet 

Ungdomsgårdens  
öppettider 14-18/9 

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

måndag – tisdag 
åk 6 går hem 20.00 
fredag åk 6 går hem 
20.30 

Besöksadress 
Torget 
668 30  ED 

Under veckan finns även 
utbud för de på våra 

äldreboenden 

Evenemang Tid Plats

Kulturkaravan 12:00-15:00 Gamla Real

Pumpa och Solros vinnare 13:00 - 14:00 Gamla Real

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

Fotomaraton 10:00-13:00 Eds Fotoklubb

Gårdsmuseet Göranderud 14:00 - 17:00 Göranderud

Gäserudsstugan 14:00-17:00 Gäserud

MC-museet 17:00-19:00 MC-föreningen

Carl XII muséet öppet med högläsning 18:00-20:00 Skrivarföreningen

Skolmuséet 19:00 - 20:00 Matsalen Hagaskolan

Stickcafé 18:00 Biblioteket

Musik workshop 19:00 Ungdomsgården

Tipspromenad 11:00 - 12:00 Terassparken

Prova på Yoga olika klasser under dagen 12:00-12.45 Lunashakti

Onsdagsklubben på Biblioteket 15:00-17:00 Biblioteket

Prova på Boule 16:00 Freudentalska parken

Erik på Hillebäcks 18:00 Töftedals kyrka

Rödvinsprovning 20:00 Lilla Bodegan

Lär känna djuren och naturen runt Timmertjärn 17:00 Timmertjärn

Friday night gaming 14.45-17:00 Biblioteket

Tjoflöjt i Nössemark 10:30 Nössemark

Öppet hus Töftedals skola 11:00-15:00 Töftedals Skola

Töftedals kyrka 12:00-14:00 Töftedals Kyrka

15-sep

14-sep

13-sep

12-sep

20-sep

19-sep

18-sep

17-sep

16-sep

Bio "Rymdresan" 18:00 Biografen

Parsetjärns skans digital visning Din egen dator

Utställning pumpor Biblioteket

Konst Hemma hos månda - fredag 13:00 - 18:00

Litterär tipspromenad Biblioteket

ÖP arbetet - tyck till Din egen en dator

Hela veckan

Skogsbad - Skogens öga 10:00 Älgparken

Visning av Torpfors kvarn 12:00-14:00 Torpfors kvarn

Fisketävling Norra Kornsjön 08:00-17:00 Grensestua

Vandring Tresticklan - guidad tur 10:00-16:00 Tresticklan

Söndagstipset 15:00-17:00 Lilla Bodegan

Önskesångkväll 18:00 Luthagård

Skojareberget 16:00 Skojareberget

Sy nytt av gammalt - Louise Klang 18:00 Biblioteket

Utveckling av Lee området 18:00 Café O'lee

Stadsvandring (virtuell promenad) 16:00 Gamla Real
Läsarsånger 19:00 Equmeniakyrkan

Folkmusikkonsert vid båthamnen 19:00 Eds Båthamn

Ture Olssons Amfibiebåtresa 18:00 Utvecklingscenter

Champangeprovning 20:00 Lilla Bodegan

Visning Dahlior 13:00-16:00 Lars-Anders Hermansson

Kulturkonsert med världsartisten Magnus Rosén 18:00 Dals-Eds kyrka

Guidad visning Hindalebyns gravfält 11:00 - 14:00 Hindalebyn

Bio "Berts Dagbok" 18:00 Biografen
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Kommunen har just nu ”samråd” om översiktsplanen som  
sträcker sig från nu – 2035 

Gå gärna in på kommunens hemsida och ta del av den och  
framförallt lämna dina synpunkter.  

https://www.dalsed.se/media/262573/samradsversion-pdf.pdf  

I översiktsplanen har vi även lagt in de  
17 globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030 

Även Kulturveckan bidrar till arbetet med de globala målen.  
Speciellt mål 3 God Hälsa och Välbefinnande 

15 Ekosystem och Biologisk Mångfald 
16 Fredliga och inkluderande samhällen 

         

ÖP arbetet 

Hur vill du att Lee området ska utvecklas, var med och tyck till  

Träffa politiker och 
tjänstemän för att diskutera 
Lee områdets framtid 
tillsammans 

Vi samlas vid Café O´lee 

Gemensamt går vi en 
promenad runt området 
och lyssnar och delger 
varandra våra synpunkter 
och önskemål.  

 

Väl mött måndagen den 
14 september 18.00 

https://www.dalsed.se/media/262573/samradsversion-pdf.pdf


 

 

  
Stort tack till alla 
inblandade som 

gjord denna  
corona anpassade 
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 

Förvaltningen för 
Kulturutveckling  
Västra Götaland 

www.dalsed.se



