Kulturvecka i Dals-Ed
Årets tema

Friluftsliv

1 0 - å rs

jubileu

18 – 26 september 2021

Kulturveckan i Dals-Ed arrangeras nu för tionde 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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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

Avslutning på vår
pumpa och
solrostävling.
Inmätning av
solrosor 13.30

Invägning av pumpor
13.30
Vinnarna i varje gren
efter inmätning.

Gamla Real
18 september
12.00 – 15.00
Hantverks- och
Skördemarknad
Försäljning av sylt, saft,
honung, potatis och
mycket annat.

Äppelpressning i samarbete med
Ahmed Habchi och
Bygdegårdsföreningen Gamla Real
till förmån för Världens Barn
Försäljning av nypressad
äpplemust under hela dagen, eller
så långt äpplena räcker.
Har ni äpplen över i trädgården får
ni gärna lämna in till oss på
förmiddagen.

Syfestival

med Eds Quiltare
De har med sina symaskiner och
sitter inne i ett av rummen på
Gamla Real 10.00 – 15.00
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

18 september lördag
Detta händer också på Gamla Real
LumberHead
Sågar ut skulpturer med motorsåg.
Kom och kolla på Gustaf när han skapar
coola skulpturer av trästockar.
FÖRFATTARBESÖK
Förlaget Selstam presenterar några av sina lokala
författare och svarar på frågor hur du går till
väga för att få dina egna berättelser utgivna.

DALSLANDS BOKBUSS
Här finns pyssel, böcker, film och berättelser.
BYGG DIN EGEN FÅGELHOLK
Jägarförbundet Norradals jaktvårdskrets finns på
plats och bjuder alla barn på en fågelholk som ni
skruvar ihop själva på plats.

HITTA VILSE
Civilförsvarsförbundet Dalsland finns på plats och
kommer bland annat köra en kortare
”Hitta Vilse-stig” 14.00, samling ute på
gräsmattan, både för barn och vuxna.

KULTURSKOLAN UNDERHÅLLER 13.00 inomhus
KÄPPHÄSTHOPPNING – hinder finns på plats att
hoppa, ta gärna med egen käpphäst, det finns
ett fåtal för utlåning.
Ponnyridning Eds Ryttarsällskap 12.00 – 14.00
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

18 september lördag
Saker och ting kan ändras, håll utkik på
kommunens hemsida och sociala medier
även enskilda aktörers informationskanaler.
När ni besöker våra aktiviteter tänk på att inte dyka upp
om ni har symptom, hosta och nys i armvecket, håll avstånd,
tvätta händerna ofta och noga, visa omtanke.
Vi kommer att försöka se till att varje aktivitet har tillgång till handsprit.
Var rädda om varandra – Tillsammans bromsar vi smittspridningen.

Campa på Gamla Real
Som en del i Friluftslivets År kommer vi att arrangera en
övernattning i eget tält utanför Gamla Real 18/9 18.00
på de fina gräsmattorna. Detta vänder sig till barn och
ungdomar upp till 15 år. Även föräldrar är välkomna att
vara med. Vi samlas 18.00 för att slå upp tälten. Senare
gör vi upp eld där det lagas mat som alla bjuds på. Sen
blir det en del aktiviteter.
För att kunna beräkna mat och tältplatser vill vi att
intresserade anmäler sig till fritidsledare Robert Andrén
073-992 72 43
Begränsat antal deltagare! Flera fritidsledare är med
under kvällen/natten.
Välkomna till en trevlig kväll och spännande
övernattning!

Orgelcafé
Töftedals kyrka 18/9, 16.00 – 18.00
Liten konsert med orgelvisning och
bänkfika
2 stycken 45 minuters pass med
startid 16.00 och 17.00.
Daniel Johansson organist i Åmål
gästspelar.
Välkommen!
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

18 september lördag

Fotomaraton
Samling vid Lilla Lees badplats, lördagen den
18 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.
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

19 september söndag

19 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.

I år kommer de även att ha igång en takhyvelspånmaskin.
Göranderud ligger på Hökedalsvägen mellan Skojareberget och Skottbackatjärnet

Varmt Välkomna!

Invigning av vandringsleden
Dals-Högen – Heråmadens naturreservat
19 september
12.00 Samling vid Gränskiosken Dals-Högen
(vid fd tullstationen i Kornsjö)
vid Norsk-svenska gränsen
Inledning med musik, Erik Lervik
Invigningstal av kommunstyrelsens
ordförande Martin Carling.
Tipspromenad och fika.

Välkomna
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

19 september söndag

Presentation dahlior

19 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 450 dahlior, och därav drygt 400 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 förvisa och prata, så är jag
svårstoppad.
Vägbeskrivning: Från Ed, tag väg 164 riktning Strömstad, kör ca 12
km, tag höger, väg 166 mot Norge, Halden, Kornsjö! Kör ca 2,3 km,
se efter skyltning.
Välkomna hälsar Lars-Anders Hermansson
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

19 september söndag

Rävlyckan
19 september
16.00 Guide Conny Olsson
Ekomuseum Gränseland visar upp och presenterar ett av sina
besöksmål i kommunen i samarbete med Rävmarkens Byalag.
”Här i Rävmarken låg en av norska Milorgs14 hemliga militära baser
på svenskt territorium under januari – maj 1945.
På vinden gömdes vapen som släppts ned över Rävmarken av
engelska flygplan.
I kyrksalen som tre milorg-soldater på altaravsatsen och i köket fanns
vapenverkstad. Ytterligare sex milorg-soldater bodde i ett torp i
Rävmarken. Officiellt var de stenhuggare. I realiteten var de
norskavapeninstruktörer 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.”
Rävlyckan ligger mellan Ed och Nössemark

Författarbesök på Gamla Real
19 september
18.00
Eva Martinsson heter författarinnan
till boken ”Alma En kvinnohistoria”
Alma föddes i Gesäter socken 1899
i familjen Rödin.
Kom och hör när Eva läser ur och berättar
om boken. Den finns tillgänglig som
bok, E-bok, ljudbok och som talbok.
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

20 september måndag

Utställning konsthallen på biblioteket
Med tanke på Friluftslivets år har vi en Vildmarksutställning några
lokala butiker visar utbud av utrustning för att vara ute i skog och
mark.

Släktforska
på biblioteket
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.

Tipspromenad

”Vad kan du om djur
& natur?”
Tipspromenad för vuxna på
Dals-Eds bibliotek
Testa dina kunskaper om
djur och natur.
Kan du inte svaret? Ta en
titt i våra
handböcker så kanske du
finner svaret där!
måndag
tisdag
onsdag
fredag

10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
13.00 – 18.00
10.00 – 15.00

Varmt Välkomna
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

Hela veckan

I utställningen ”Fönster
mot konsten” sätter
konstnärer 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 upprepats
från 2016 och 2018.
Konsten blir väl synlig
dygnet runt och lätt
tillgänglig för alla.

Varmt välkommen till en
färgrik kulturvecka!

Aktuella skyltfönster
1. Salong Batong
2 ABF
3. Svenska kyrkan pastorsexp
4. Viljan
5. Dalslands Sparbank
6. Dalslänningen
7. Axels Charken på Ed
8. Pineskär AB
9. Torg 2:an
10. Café Smör & Socker
11. Elisabeths Hårateljé
12. Fastighetsbyrån
13. Malins Garderob
14. Fd SEB-huset
15. Fd Salong Lilla Lee
16. Kommunhuset
17. Fd Eds Blommor
18. Fd Stenbergs/EdEl
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

20 september måndag
Gratis
musikkonsert
i Terrassparken
20 september
19.00 – ca 21.00

Gratis konsert i Terrassparken med lokala band som spelar
Banden är Cvarnen Club som spelar Beatles covers, sång & gitarr Kurt
Lång, gitarr & sång Benny Simonsson, bas Bert Karlsson, trummor Rune
Johansson.
Jocke Oscarsson, Christer Andersson, Niklas Sandström och Geir-Arne
Westby uppträder tillsammans dagen till ära.
Yesterday är ytterligare ett band som kommer att spela under kvällen.
Medtag egen sittplats.

Ute på Lutha

måndag 20 september 18.00 – 19.30
Måndagsklubben inbjuder till en kväll på Luthagård med lek och grill.
Måndagsklubben riktar sig till barn 9 – 13 år, men denna kväll är alla
välkomna.
Måndagsklubben är ett samarbete mellan Pingstkyrkan, Equmenia och
Luthagård.
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

måndag 20 & tisdag 21 september
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

21 september tisdag
Tipspromenad
Start och mål i Terrassparken 10.00 – 12.00

Temat på frågorna denna gång är ”Ed förr i tiden”
Väl mött önskar Mia Åkerlundh

MC-museet
21 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
radioapparter, motorsågar och
mycket mer.

Karl XII museet
21 september
18.00 – 20.00
Medlemmar ur Dalslands
Skrivarförening läser egna texter
varvat med musikunderhållning.
Passa också på att titta lite på
museets föremål.
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

21 september tisdag

Musik Workshop för ungdomar
21 september
19.00 – 21.00 Musikrummet
Ungdomsgården 20 MTW
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.

Gympa i Håbol
19.30 Ute eller Ordenshuset
Gympa med Malin Andersson

Stickcafé
21 september
18.00 – 20.00 Mühlbocks Företagshotell
3:e våningen, ingång på gaveln.
Ta med dig egen stickning
så stickar vi och pratar tillsammans
Alla typer av handarbeten välkomnas!
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

22 september onsdag

PRO:s Friskvårdsgrupp i naturen
22 september 10.00 - 12.00 Timmertjärn, Grillkåtan
Prova på träning för att stärka: Balans, rörlighet, styrka och
kondition.
Ta med gåstavar, stabila skor
Kontaktperson
Annelie Kantola
073- 814 22 25

Ny invigning av Nick Ireys konstverk
22 september
16.00 Freudentalska parken

Prova på Boule med
Bouleklubben Lilla Lee
22 september
16.00 Freudentalska parken
(Parken vid torget)
Klubbmedlemmar lär er hur spelet går till och lär er reglerna för denna
härliga form att umgås.

”Erik på Hillebäcks” kort berättar
22 september
18.00 Töftedals kyrka
Kort som är tagna i bygden av olika händelser från
slutet på 40-talet och framåt. Hjälp oss att sätta namn
på de som är med på korten och vart de är tagna.
Församlingen hälsar DIG välkommen.
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

22 september onsdag

Geologisk vandring vid Skogens Öga
22 september
17.30 Samling vid Älgparken
Guidad tur med Johnny Wiklund, vi tittar
och lär oss om vegetationen och geologin
runt Högankas och tar oss upp till
Skogens Öga.

Öppet Hus Reumatikerföreningen
22 september
10.00 – 14.00
Öppet hus i lokalerna (Gamla Tullhuset) Norra Moränvägen 4
10.00 – 12.00 kommer Josefine Belfrage från Apoteket Hjärtat att
vara hos oss och Ni kan ställa frågor om olika mediciner mot
reumatiska sjukdomar.
Vi bjuder på kaffe och lätt lunch (korv & bröd)

Välkomna

Sjung me´- Equmeniakyrkan
22 september
19.00 – 20.30
Sjung me´
Vi sjunger gamla och nya sånger och får även lyssna till
berättelser om kvinnor som betytt mycket inom olika områden i
samhället, skolan, sjukvården…

Välkomna
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

23 september torsdag

Stadsvandring
Denna populära
aktivitet äger rum
torsdagen den
23 september 16.00
Gamla Real

Guider är Lars-Evert Karlsson, Kurt-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 sittning där
diskussionerna kommer att flöda.

Kommunreformen 1971 50 år
23 september, i anslutning till den digitala stadsvandringen på
Gamla Real.

Lars-Evert Karlsson kommer att berätta om
aktiviteterna för 50 år sedan som ledde
fram till att Dals-Ed kvarstår som egen
kommun.
Välkomna
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

23 september torsdag
Prova på Sama yoga
23 september 19.00 Gamla Real

Sama Yoga 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.
Inga förkunskaper krävs.
Om möjligt medtag egen matta, annars finns att låna.
Instruktör och kontaktperson
Joanna Lazarides 073-819 37 69
Varmt Välkomna!

I Aftonlampans Sken
23 september 19.00
Bästorps bygdegård
Sång, musik och kåserande författare från bygden.
Kaffe med dopp
Inträde 50:-

Välkomna

18

lorem ipsum dolor

utgåva, datum

24 september fredag
Gäserudstugan
Fredagen den 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
enkelstuga i ett plan. 1781 påbyggdes sedan 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.

Besök Sten-Åke Svensson och hans
fantastiska alster hemma på hans gård i Mon
mellan 10.00 – 17.00
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.

Friday night gaming
24 september 14.45 – 17.00
biblioteket
Vi spelar tv-spel tillsammans,
från årskurs 4 och uppåt.

Kontaktperson: Jenny Andersson 0534 – 191 54
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

25 september lördag

Musikalisk vandring på
Istidsleden
25 september
10.30 – 13.30

För ca 12 000 år sedan låg inlandsisen stilla
över Dalsland. Vid den tiden nådde havet
upp till iskanten vid Ed. På vår upptäcktsfärd
runt Lilla Le kan vi se hur landskapet har
formats av inlandsisen.
Vi passerar bostadsområden i Eds tätort, en gammal skans,
promenadstigar vid Timmertjärn och två naturreservat.
Viktoria Karlsson kommer att underhålla med sång på flera
ställen längs vägen. Medtag fika och badkläder om du vill
avsluta vandringen med ett dopp i Lilla Le.
Ca 8 km vandring

Karta och kompasskurs
Samling vid Tavlan
25 september 11.00 – 13.00

Karta och Kompasskurs för barn
och vuxna
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

25 september lördag

Aktiviteter i båthamnen
25 september
11.00 – 16.00
Café O´Lee är öppet även grillning ute.
Båtklubben bjuder på båtturer till Brudslöjan.
Det kommer finnas loppis, radiostyrda båtar
och andra aktiviteter.
Carl-Bertil, Cajsa m fl sjunger och spelar 12.00 - 13.00
Mellan 13.00 – 14.00 blir det rasparad med jakthundar.
Kom och visa upp din jakthund, perfekt mingel och miljöträning för din
hund. Samtidigt kan vi passa på att berätta om de olika raserna för er
som är nyfikna.
Detta i samarbete med Studiefrämjandet.

Töftedals Skola
lördag 25 september
Hembygdsföreningen bjuder på kaffe
dagen till ära mellan 11.00 – 15.00
De visar upp Töftedals skola och saker och
ting från skolans muséum.
Loppisen är öppen

Torpfors kvarn
25 september 13.00 -15.00
Med enkel servering i baren inne i kvarnen
Trubadur Dan Johansson
Några konstverk visas inne i kvarnen ihop
med alla gamla maskiner som är kvar.
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

25 september lördag

Två lokala författare på Gamla Real
25 september, 17.00
Ulf Östermark
Ulf Östermark är uppvuxen i Göteborg, och har samtidigt starka band till
Dalsland. Hans morföräldrar levde och verkade i Gesäter, och när de på ålderns
höst flyttade till Ed tog han över deras jordbruksfastighet. Trettio år senare, 2021
gav han ut sin debutroman ”Definitivt Dalsland” som är inspirerad av händelser
från gränstrakterna av Dalsland och Bohuslän.
I grunden är Ulf ingenjör, och efter examen på Chalmers har han jobbat med
innovation och utveckling inom IT, energi, bostads- och samhällsbyggande.
År 2011 vann han utmärkelsen Årets Intraprenör.
Han beskriver sig själv som nyfiken och lustdriven: ”Jag är lyckligt lottad, och har
haft världens roligaste jobb sex gånger i arbetslivet. Att skriva boken Definitivt
Dalsland räknar jag som den sjunde.”

Tony Blom
Tony Blom är 42 år och bor i Ed. Han debuterade i oktober 2020 som
fantasyförfattare med den första delen ”Dvärgakungens Son” ur serien
”Det Svarta Citadellet”
Boken finns att köpa i tryckt format på svenska genom de flesta
nätbokhandlarna. Boken har också getts ut som ljudbok både på svenska och
engelska och når ut till cirka 40 länder genom Storytel, Bookbeat, Nextory och
Bokus Play.
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

26 september söndag

Timmertjärnskaffe
26 september, 12.00 – 14.00
Grillkåtan Timmertjärn
Kom och fika på Timmertjärnskaffe
och passa på att ta en runda på
den digitala tipspromenaden runt tjärnet.

Fantastisk natur & spännande historia
26 september, 10.00 – 16.30
Guidad vandring Tresticklan, Råbocken
Krävande vandring i kuperad terräng 10 – 12 km.
Matsäck för två raster. Möjlighet till bad.
Vägbeskrivning: Infart från vägen mellan Ed och Nössemark, 18 km norr om Ed
och 14 km söder om Nössemark på västra sidan om Stora Lee. Tresticklans
Nationalpark, Råbocken.

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
trakterna 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.
Anmälan till guiden Gunnel Turpeinen 0525-33095
senast lördan 25/9 21.00, max 25 deltagare.
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lorem ipsum dolor

utgåva, datum

26 september söndag

Kulturkonsert med
Ungdomskör och musiker
26 september
18.00 i Dals-Eds kyrka
Blandat musikprogram. Mer info kommer.
Håll utkik i Dalslänningen och på
Dals-Eds församlings hemsida https://www.svenskakyrkan.se/dals-ed
Vill du vara med – anmäl dig till Rodhe 0534-101 46
Övningarna startar i förväg. Välkommen!

Öppettider
Bibliotekets
öppettider
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

Ungdomsgårdens
öppettider
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

10.00 – 15.00
10.00 – 15.00
13.00 – 18.00
stängt
10.00 – 15.00
stängt
stängt

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

Telefon 0534-190 65
E-post
biblioteket@dalsed.se

Besöksadress
Torget 2
668 30 ED

17.30 – 21.00
17.00 – 21.00
stängt
stängt
18.30 – 23.00
stängt
stängt

Kulturskolan
underhåller på
våra
äldreboenden
under
kulturveckan.

Besöksadress
Torget
668 30 ED

Passa på att ansöka om
ett Meröppet kort.
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Stort tack till alla
inblandade som
gjord denna
kulturvecka möjlig
för kommunens
invånare och
besökare

Kulturveckan i samarbete med

Dals-Eds föreningsliv
och
privatpersoner
Dals-Ed
Kultur & Fritid
Box 31
668 21 ED
0534-190 66
kommun@dalsed.se
www.dalsed.se

