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Kulturveckan 2022 
Årets tema: Hållbarhet

17 - 25 SEPTEMBER 2022

Kulturveckan i Dals-Ed arrangeras nu för 11 året i rad,  
trots två pandemiår har vi kunnat genomföra kulturveckan.  

Dals-Ed har ett rikt kulturliv med föreningar, kulturskola,  
bibliotek, utställningar, biograf, flera museer med mera.  

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

Äppelpressning 

I samarbete med 
Ahmed Habchi och 
Bygdegårds- 
föreningen  
Gamla Real kommer 
det att säljas 
nypressad äppelmust 
till förmån för 
Världens Barn. 
 
Försäljning pågår 
under hela 
evenemanget, eller så 
långt lagret räcker.  
Har ni äpplen över i 
trädgården får ni 
gärna lämna in till oss 
under förmiddagen. 
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Gamla Real & skördefest 
Startskottet på veckan  11.00 - 14.00

LÖRDAGEN  17 SEPTEMBER

MUSIK  

Ungdomar från Ed 
& Bengtsfors 
underhåller med 
sång och musik. 

FISKEDRAGS 
TILLVERKNING 

 
Johan Skogen visar 
upp egentillverkade 
fiskedrag.  

 
 

SOLROSTÄVLINGEN 
Inmätning av solrosor 
13.00 
Junior 0 - 15 år 
Senioer 16 - 109 år

BOKBUSSEN 
Bokbussen finns på 

plats med böcker, film, 
pyssel och berättelser.

KÄPPHÄSTHOPPNING 
Eds RS har med sin 

käpphästpark sommar 
fritt fram att prova.  

Rosetter kan köpas. 

PONNYRIDNING 
Eds RS har med några 

ponnyer för 
ponnyridning 

Finns möjlighet att ta 
ridborgarmärket för 

den som önskar. 

PRO 
Den aktiva föreningen för trevnad, samvaro och gemenskap 

11.00 - 14.00  visar PRO upp några av sina cirklar 
  Stickcafé, Bokcafé, Målargrupp, Engelska konversation,  
  Spanska, Vattengympa, Boule, Stolträning och Bowling.  
Från scenen: 
11.00 - 11.15 PRO-ederna underhåller  
11.20 - 11.40 Stickcafét visar stickmaskinen 
11.45 - 12.15 Bokcafét intervjuar Elinor Wikman 
11.20 - 13.00 Nostalgibingo 
13.05 - 13.30 Hälsa, må gott i naturen, samvaro och rörelse, liten tävling ”gissa fågeln” 
13.35 - 14.00 PRO-ederna underhåller
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Skördemarknad 
Runt om Gamla Real finns 
försäljning av olika slag, allt från 
sommarens och höstens skördar till 
hantverk av olika slag. 

Dals-Ed har ett flertal olika 
honungsproducenter 

Det har blivit populärt att tillverka honung, 
vilket äv väldigt bra för hållbarheten.  
Det kan bidra till den biologiska mångfalden. 

Olika odlare har olika honung, flytande eller  
i mera fast form. Om du är ute i tid kan du välja 
mellan vår och hösthonung som skiljer sej lite 
åt i smak och karaktär.  

Gamla Real & skördefest 
Startskottet på veckan  11.00 - 14.00

LÖRDAGEN  17 SEPTEMBER

Civilförsvars 
förbundet 

Civilförsvaret kommer 
att hålla information 
om främst 
Hemberedskap och 
kurser man kan gå 
som gör dig tryggare.  
 
 
 

 
Bygg din egen 
fågelholk 

Jägarförbundet Norra 
Dals jaktvårdskrets 
finns på plats och 
bjuder alla barn på en 
fågelholk som ni 
skruvar ihop själva på 
plats. 

Eds Quiltare 
Syfestival 10.00 - 15.00 i ett av rummen på Gamla Real 
Medlemmarna träffas 10 gånger per år och syr tillsammans.  
Ett av tillfällena är här på Kulturveckan där de kan visa upp sina alster och att nya 
personer hittar till denna gemenskap.
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FOTOMARATON 
17 september 
10.00 - 13.00 
Lilla Lee - badplatsen 

Efter fotograferingen går vi till Utvecklingscenter där alla får visa 
upp sina bilder från de teman vi avslöjar på plats. 

Det kommer att presenteras 5 olika 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. 

   KYRKOVANDRING I GESÄTERS KYRKA  
   17 september  
   13.00 - 15.00 

   Kyrkovandring i kyrkomiljö  
   Visning av kyrkans textilier 
   Orgelmusik och servering 

   Else-Britt Gustavsson visning 
   Eva Nilsson orgel 

   Välkommen 

Gesäters kyrka 
 Fotomaraton

LÖRDAGEN  17 SEPTEMBER



5

Vandring - Istidsleden 
 Rävlyckan 

SÖNDAGEN  18 SEPTEMBER

RÄVLYCKAN 
18 september  
16.00 Guide Conny Carlsson 

 
Ekomuseum Gränsland visar upp och presenterar ett av sina besöksmål i kommunen i samarbete med 
Rävmarkens Byalag. 

Här i Rävmarken låg en av Norska Milors 14 hemliga militära baser på svenskt territorium under  
januari - maj 1945.  
På vinden gömdes vapen som släppts ner över Rävmarken av engelska flygplan.  

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

Rävmarken ligger mellan Ed och Nössemark

HISTORISK VANDRING RUNT LILLA LEE - ISTIDSLEDEN 
18 september  10.00 - 14.00 

På vår 8 km långa vandring längs istidsleden kan vi se hur landskapet har formats av inlandsisen. Vi 
passerar två badplatser och två naturreservat, länets nordligaste ekskog i sluttningen ner mot Stora Le, en 

gammal skans, promenadstigar vid Timmertjärn och Dalslands största sammanhängande 
fornlämningsområde med ett 60-tal gravhögar, stensättningar och en domarring från yngre järnåldern. 

Under några stopp längs vandringen kommer vi att få lyssna till sång av Agnes Dahlbom.  

Samlingsplats: Parkeringen vid återvinningsstationen på Södra Moränvägen utanför  
Gröne Backe Camping 

Guide: Mikael Hansson (0732-67 19 64)   Föranmälan till: h_mikael_hansson@yahoo.com  

Arrangörer är Dalskogs tennisklubb och byalag ihop med Västkuststiftelsen. 

mailto:h_mikael_hansson@yahoo.com


6

Dahlior
SÖNDAGEN  18 SEPTEMBER

Visning av Dahlior 
18 september 13.00 - 16.00 

Min trädgård, i den bemärkelsen, är inte mycket att visa, för den innehåller inga vattenfall, inga 
broar, eller inte ens en tam alligator. Däremot har jag ca 500 dahlior, och därav drygt 440 olika 
sorter.  
Om väder och vind är med oss och frosten inte har förvandlat alla färgerna till svart, och stormbyar 
och störtregn har härjat, så hälsar jag er välkomna till en stund bland färgerna och formerna.  
Var snälla och respektera tiden, i varje fall när det öppnar, men har jag väl kommit igång med att 
förevisa och prata, så är jag svårstoppad. 

Vägbeskrivning: Från Ed, tag väg 164 riktning Strömstad, kör ca 12 km, tag vänster, väg 166 mot  
Norge, Halden, Kornsjö! Kör ca 2,3 km, se efter skyltning.  

       Välkomna, hälsar Lars-Anders Hermansson
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STORA BIO DAGEN 50% PÅ BIOPRISET OCH KIOSKEN 
18 september 19.00 Svea Bion Stallbacken 

Detta är en satsning som görs över hela Sverige denna dag  
för att locka tillbaka publiken till biosalongerna efter pandemin.  

Hos oss i Dals-Ed är det även en nyinvigning av bion då den blivit renoverad och  
fått nytt golv, den har varit använts som matsal under ombyggnaden av skolköket.  

Men nu är skolköket klart och vi kan köra på med bio som vanligt. 

Göranderud 
Nyinvigning av bion

SÖNDAGEN  18 SEPTEMBER

Visning av Göranderuds Gårdsmuseum  
14.00 - 17.00 

Här finns massor att upptäcka dryga 2.500 föremål, allt från gamla jordbruksmaskiner till 
skridskor.  
Men även en hel del om några industrier som funnits i Ed och köpmannadisken från gamla Café 
City. 
Passa på att njut av Bengt-Göran och Karl- Anderssons härliga berättelser om föremålen som 
finns i de olika byggnaderna.  
Göranderud ligger på Hökedalsvägen mellan Skojareberget och Skottbackatjärnet.    

Varmt Välkomna
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VR-teater Dödsdansen 
Biblioteket 

MÅNDAG 19 SEPTEMBER

Dödsdansen 
goes VR      

  av August Strindberg 
 
          ”svårslaget och  
              enastående” Dagens Nyheter

Med stöd från Västra Götalandsregionen.

Hämt-teater levererad till ditt vardagsrum. 
Idé och koncept: Anton Källrot, Ylva Olaison, Jonathan Silén (ÖGAT Film)   Regi: Anton Källrot Fo

to
: J
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n 
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19 september   14.30  & 17.00 
Biblioteket 

Det kommer att visas 2 föreställningar på 1,5 h 
vardera.  
Boka din föreställning på Biblioteket 0534 - 190 65 

Max 8 personer per föreställning
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UTSTÄLLNING PÅ BIBLIOTEKET 

Utställning konsthallen 
Släktforska 

MÅNDAG 19 SEPTEMBER

SLÄKTFORSKA PÅ BIBLIOTEKET 
19 september 16.00 - 18.00  

Kurt-Åke Sandberg hjälper er att  
komma igång med att finna din släkthistoria.  
Han hjälper er även att släktforska via datorn.

Kulturveckan i korthet 

 
17 september   24 september 
Skördemarkand 11.00 - 14.00 Båthamnen         11.00 -16.00 
Syfestival  10.00 - 15.00 Töftedals skola   11.00 - 15.00 
Fotomaraton  10.00 - 13.00 Parsetjärn            13.00 - 15.00 
Gesäters kyrka 13.00 - 15.00 Måla tavla           13.00 - 15.00 
 
18 september   25 september 
Vandring Istidsleden 10.00 - 14.00 Vandring Tresticklan 10 - 16.30 
Dahlior  13.00 - 16.00 Solceller                  11.00 - 15.00 
Göranderud 14.00 - 17.00 Timmertjärnskaffe 12.00 - 14.00 
Rävlyckan  16.00 - 18.00 Kulturkonsert         18.00 - 20.00 
Bio  16.30 - 18.30 Bio              19.00 - 21.00 
Bio  19.00 - 21.00 Måla tavla               13.00 - 15.00 
 
19 september 
Konst Hemma hos 14.00 - 19.00 
Släktforska  16.00 - 18.00 
Utställning Sopor konsthallen 
VR-teater  14.30 & 17.00 
Bio   19.00 - 21.00 

20 september 
Heimers samling 13.00 - 15.00 
Film Ed i våra hjärtan 16.00 - 16.45 
MC-muséet 17.00 - 19.00 
Skrivarföreningen  18.00 - 20.00 
Musik Workshop 19.00 - 21.00 
Stickcafé  19.00 - 20.00 
Folkmusik konsert 18.00 -  
I huvudet på en norm…18.30 -  
Konst Hemma Hos 14.00 - 19.00 

21 september 
Erik på Hillebäck 18.00 -  
Boule - prova på 16.00 - 17.00 
Hållbarhetscafé  18.00 -  
Konst Hemma Hos 14.00 - 19.00 

22 september 
Stadsvandring 16.00 - 18.00 
I aftonlampans sken 19.00 - 21.00 
Yoga - prova på 19.00 - 20.30 
Naturpromenad 10.00 -  

23 september 
Sten- Åke  10.00 - 17.00 
Gäserudsstugan 14.00 - 16.00 
Bildvisning Håbol 16.00 - 18.00 
Fredagsklubben 14.45 - 17.00 
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MC - Heimer - Skrivarföreningen 
Film om Ed på Stallbacken

TISDAG 20 SEPTEMBER

HEIMERS SAMLING I BIBLIOTEKET 

20 september 13.00 - 15.00 

Tage Heimer donerade sin samling med 
tidningsurklipp, eller ja egentligen hela hans 

kontor, detta finns uppställt i källaren på 
biblioteket.  

Roland Olsson guidar er och berättar. 
 

Väl värt ett besök för den som är  
intresserad av lokalhistoria. 

FILM - ED I VÅRA HJÄRTAN 

20 september 
16.00 - 16.45 
Stallbacken     

Film om Ed från  
30- & 40-talet 
Intervjuer med  
personer från  
90-talet 
 
Kaffe försäljning 

SKRIVARFÖRENINGEN I KARL XII MUSÉET 
20 september  18.00 - 20.00 

Möt lokala författare från Dalslands 
Skrivarförening som läser sina egna texter. I år 

är det 26 år sedan föreningen bildades. 
Föreningen har alltid haft en stark bas i Dals-

Eds kommun.  
  

Passa också på att titta runt i museet  
och dess föremål.

MOTORCYKEL MUSÉET 
20 september  17.00 - 19.00 

Besök denna pärla mitt i centrum,  
i källaren på Willys finns vårt MC-museum.  

Här finns massor av häftiga motorcyklar,  
gamla radioapparater, motorsågar och  

mycket mycket mer.
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Musik workshop - Pär Johansson 
Folkmusik - Stickcafé 

TISDAG 20 SEPTEMBER

 
STICKCAFÉ 

20 september  18.00 - 20.00 

Tycker du om att STICKA? 
Låt oss sticka tillsammans.  

Vi håller till i Swedish Fibres lokal (vid Eds 
Bowlinghall AB) Jordbrovägen 15, 668 32  ED  

 
Har du frågor, ring Sandy, 070-742 70 00 eller 

gå med i vår Facebookgrupp

FOLKMUSIK KONSERT 
20 september  18.00 - 20.00 
Båthamnen     
 
Folkmusik konsert i Hamnen Café O´Lee är öppet. Trio 
Törn med Olof Kennemark (fiol), Klara Källström (cello) 
och Petrus Dillner  
(nyckelharpa)  
Trio Törn bildades  
2016 på  
Musikhögskolan i  
Stockholm.  
Konserten är ett  
samarbete mellan  
Dals-Eds kommun  
och VGR  
Förvaltningen för 
 kulturutveckling  

   MUSIK WORKSHOP MED ERIK BÄCK 

20 september  19.00 - 21.00  
Musikrummet Gårn 

Erik Bäck kommer att hålla en  
workshop om hur du/ni bygger  

din/er egen låt. Kom och inspireras  
av varandra och ta reda på  var din  

inspiration kommer ifrån.  

Allt material finns på plats.  

Bild: Tommy Löfgren

I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRD 
20 september  18.30  

  Dals-Eds kyrka     
 

Kom och lyssna på Pär Johansson 
Grundaren av Glada Hudik-teatern 
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21 september  18.00 
Biblioteket    

 

PRO friskvårdsgrupp - Matsvinn 
Boule - Erik på Hillebäck

ONSDAG 21 SEPTEMBER

”ERIK PÅ HILLEBÄCKS” KORT BERÄTTAR 
21 september 18.00 Töftedals kyrka 

Kort som är tagna i bygden av olika händelser 
från slutet på 40-tlet och framåt.  

Hjälp oss att sätta man på de som är med på 
fotona och vart de är tagna. 

 
Församlingen hälsar dej välkommen.

PROVA PÅ BOULE 
FREUDENTALSKA PARKEN 

21 september  16.00 - 17.00 
 

Medlemmar ur Bouleklubben Lilla Lee  
har med klot och lånar ut så ni kan få testa på 
denna härliga form att umgås. Ni får även en 

liten inblick i reglerna.

DESIGN VECKA 

Vi följer upp designveckan från Sommarlovet 
med fler spännande saker under 

kulturveckan.  

Bland annat kommer designern Anna Hydén 
från VGR vara med i kulturskolan för att 

introducera och öka intresset för design. 
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Stadsvandring - Naturpromenad 
Yoga - I Aftonlampans Sken

TORSDAG 22 SEPTEMBER

 
PROVA PÅ SAMA YOGA 

22 september  19.00   Danslokalen 
     Under biblioteket 

 
Sama är en kraftfull och mjuk form av yoga där fokuset 
ligger på vänlighet, acceptans och närvaro. Den skapar 
utrymme för att känna av effekterna av både stillhet och 
rörelse. Vi frigör oss från prestationskrav och jämförelse 

för att uppleva styrka, balans och frid. 

Instruktör 
Joanna Lazarides 

073-819 37 69  
i samarbeta med ABF 

DIGITAL STADSVANDRING 
PÅ GAMLA REAL 

22 september 16.00 

Bildvisare och guider är  
Lars-Evert Carlsson,  
Kurt-Åke Sandberg,  
John-Erik Eriksson  

med sin gedigna kunskap om vårt samhälle, 
dess byggnader och därtill ett stort 

engagemang i arkivföreningen är detta en 
kunskapsbank utöver det vanliga och härliga 

   diskussioner kommer att flöda.

I AFTONLAMPANS SKEN 
22 september 19.00 
Bästorps bygdegård  

Sång, musik och kåserande 
författare från bygden.  

 
Kaffe med dopp 

Inträde 50:- 
 

Välkomna

PRO-NATURPROMENAD       22 SEPTEMBER 10.00   TIMMERTJÄRN 
Ta med fika och sittunderlag 
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Gäseruds Stugan  
Sten-Åke - Håbols Byalag

FREDAG 23 SEPTEMBER

GÄSERUDS STUGAN 
24 september  14.00 - 16.00 
Passa på att besök denna pärla, en av 
Dalslands äldsta profana byggnader. de 
äldsta delarna uppfördes redan 1741 
och står kvar på sin ursprungliga plats. 
Stugan är byggd som en enkelstuga i ett 
plan. 1781 påbyggdes stugan med sex 
stockvarv. Vid denna tid var byggnaden 
en av Dalslands största och förnämsta 
allmogebyggnader. En tillbyggnad mot 
norra sidan utfördes 1847. Dalslands 
kanske mest betydande allmogesläkter, 
Håbolssläkten och Bågenholmssläkten  
härstammar från denna gård. 

Ta med eget kaffe. Stugan har fått nytt staket  och flaggstång under året.  

BESÖK STEN-ÅKE SVENSSON FANTASTISKA ALSTER 
HEMMA PÅ HANS GÅRD I MON 

23 september  10.00 - 17.00 
Gammalt skrot i ny tappning 

Vägbeskrivning från Ed, kör mot Strömstad på 164:an 
efter 11 km sväng höger vid skylten Mon. Därefter är 

det 3,5 km och huset ligger på höger sida. 

BILDVISNING OCH GAMLA 
TIDNINGSURKLIPP I 

FÖRSAMLINGSHEMMET HÅBOL 

23 september 16.00 - 18.00  

Gunvor Larssons tidningsurklipp  
Ulla Gustavssons samling med 

tidningsurklipp och bilder från Håbol  

Kaffeservering 
Samvaro 

Gemenskap 

Välkomna önskar Håbols Byalag

FRIDAY NIGHT GAMING 14.45 - 17.00 BIBLIOTEKET FRÅN ÅK 4 OCH UPPÅT
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Hamnen - Töftedals skola 
Parsetjärns skans

LÖRDAG 24 SEPTEMBER

AKTIVITETER I BÅTHAMNEN & CAFÉ O´LEE  
24 september  11.00 - 16.00 

Café O´Lee är öppet även grillen ute.  
Båtklubben bjuder på båtturer till Brudslöjan.  
Det kommer även att vara loppis,  
radiostyrda båtar och andra aktiviteter.  

Musikunderhållning under ledning av  
riksspelman Alban Faust.  
Trubaduren Dan Johansson finns  
också på plats.  

PARSETJÄRNS  
SKANS 
24 september   
13.00 - 15.00 

Kurt-Åke Sandberg  
har en guidad  
visning vid  
Parsetjärns Skans 
 

I samband med den tyska invasionen av Norge 
9 april 1940, uppstod ett akut behov av att 
hindra tyska trupper från att fortsätta in i 
Sverige. Skansen är belägen intill länsväg 166, 
mellan Kornsjö vid norska gränsen, och Ed. 
Den norra skansen består av 13 skyttevärn och 
en ”kg-hatt". 

TÖFTEDALS SKOLA 
24 september  11.00 - 15.00 

Hembygdsföreningen  
bjuder på kaffe dagen till ära.  

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

Loppisen är öppen
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Måla din egen tavla 
Kulturkonsert i kyrkan

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

                                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstverk av barn och ungdomar                                               
på temat Hållbarhet i hela kyrkan.                                                                 

Fruktsoda och salta pinnar kl.17.30-18.00                                     
och kl.19.00-20.00.  

                                                                                                                 
Vill du vara med i kulturkonserten för alla åldrar? 

Välkommen till övningar i Dals-Eds kyrka! 
Torsdag 22/9 kl.18.00-18.45 Gemensam övning                   
för Barnkör, Ungdomskör och Vuxenkör.  
Lördag 24/9 kl.16.00-18-00. Genrep med ljud och musiker 
Söndag 25/9 kl.15.30-17.30 Genomdrag  
För separata övningar se: https.www.svenskakyrkan.se/dals-ed                                                                                                                       
Kulturkonserten i Dals Eds kyrka -                                                                                                       

                                                         En del av kulturen i Dals Eds kommun                                                                                                
                                                            

 
 

Dals Eds kommun  
www.dalsed.se/      

Söndag 25 september kl.18.00 i Dals-Eds kyrka                                        

MÅLA DIN EGEN TAVLA 
24 och 25 september   13.00 - 15.00   Prästgården i Håbol  

 
Kom till det nya Kurs & Kulturcenter i Håbol 

50:- (ett stycke duk, lån av penslar och akrylmålning) 
Läs mer på  ullabritt.net 
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Solceller -Vandring 
Timmertjärnskaffe

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

VANDRING I NATIONALPARKEN TRESTICKLAN 
25 september  10.00 - 16.30 

Tresticklans Nationalpark har både särpräglad 
natur och spännande historia. Vi vandrar i ett av 

Sveriges ödsligaste områden. Hallevägen och 
Orshöjdsleden för oss till ruinerna av gården 
Oltjärnsbråtarna. I trakten har levt intressanta 

människor som den läkekunnige smeden 
Orrebryngel, historiesamlaren Stampare-Jan, 

tjuven och mördaren Tomte-Elias och kvinnorna 
på Kärelös. Flera kurirleder till och från Norge 

gick också genom området under Andra 
Världskriget.  

Samling: Tresticklans Nationalpark, Råbocken se skylt från vägen mellan Ed - Nössemark 

Vandringen är krävande och 10 - 12 km lång i delvis kuperad terräng. Matsäck för två raster.  
Guide: Gunnel Turpeinen     Föramnälan till gunnel_turpeinen@yahoo.se Max 25 deltagare

TIMMERTJÄRNSKAFFE 
25 september  12.00 - 14.00 

Vindskyddet  Timmertjärn

SOLCELLER 
25 september 11.00 Topperudsvägen 1, Karl-Ove Larsen 
   13.00 Rävmarken   Kenneth Gustavsson 
  
Med dagens skenande elpriser är det mer lönsamt än någonsin 
att investera i solceller! Solceller spar miljö och plånbok 
samtidigt som elnätet avlastas. Kom med på solcellsexkursion. 
 
Vi börjar i trädgården hos Karl-Ove Larsen sen fortsätter vi till 
Kenneth Gustavsson anläggning 13:00.  
Där kommer det även serveras kaffe med tilltugg. 
 
Väl mött

mailto:gunnel_turpeinen@yahoo.se
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Biofilmer under veckan 
Mamma Mu - Thor - Det ska va gôtt å leva

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

FILMENS DAG I SVERIGE FIRAS DEN 18 SEPTEMBER  

För Ed blir det även nyinvigning av bion då den 
varit stängd länge för pandemi och 

skolköksbyggnation. 
Vi firar detta med att ha 50 % på biljettpris  

och 50 % i kiosken. 

25/9  17.30 öppnar stickcafét med garnförsäljning. Filmen börjar 19.00 Om du 
hellre vill göra annat handarbete under filmen, får du klart göra det. Du är välkommen att se 

filmen med eller utan stickning, men lokalen kommer att vara lite mer upplyst än normalt under 
filmen. 

MAMMA MU  
HITTAR HEM 

18/9 
16.30 
1.05 

Barntillåten 
70:- 

DET SKA VA GÔTT  
Å LEVA  
18/9 
19.00 
1.40 

Barntillåten 
90:- 

THOR: LOVE & 
THUNDER 

19/9 
19.00 
1.59 

Från 11 år 
90:- 

STICKCAFÉ 
DOWN-TOWN 

ABBEY 
EN NY ERA 

25/9 
19.00 
2.05 

Barntillåten 
90:- 

DÄR 
KRÄFTORNA 

SJUNGER 
26/9 
19.00 
1.56 

Från 11 år 
90:- 



20

Öppettider 
Tack till alla medverkande som gör denna vecka möjlig

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  stängt 
söndag  stängt 

Telefon  0534-190 65 
E-post 
biblioteket@dalsed.se 
 
Besöksadress 
Torget 2 
668 30  ED 
Passa på att ansök om ett 
Meröppet kort. 

20 MTW 
”GÅR´N” 

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

måndag - tisdag åk. 6 går 
hem 19.00 fredag från åk.7 

Besöksadress 
Torget 
668 30  ED 

STORT TACK TILL ALLA 
MEDVERKANDE PÅ ETT ELLER 

ANNAT SÄTT SOM GJORT DENNA 
KULTURVECKA MÖJLIG FÖR 

KOMMUNENS INVÅNARE OCH 
BESÖKARE.  

 
NI ÄR OVÄRDELIGA 

mailto:biblioteket@dalsed.se
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