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KAMPANJ
20% RABATT

på innerdörrar och ytterdörrar 
från Diplomat och Swedoor

Erbjudandet gäller leverantörens beställnings-
sortiment och på leverantörens bruttoprislista 
t.o.m. 31 augusti.

Att vandra har blivit populärt och en av de mest kända pilgrimslederna är den till Santiago de Compostela i Spanska Galicien. Thomas Hagman, erfaren vandrare från Mellerud har gått dit tre gånger. Foto: Thomas Hagman.

– Sidorna 8 och 9 –

Vandring som ger tid för tankar

Kontoret är stängt fr.o.m. 11 juli
Vi önskar alla en härlig sommar
  Välkomna åter torsdag den 9 augusti
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Kroppefjällsvägens 
vägsamfällighet

håller 

ÅRSMÖTE 
Fredag 17 augusti kl. 19

i OK-stugan
Styrelsen

Bryggmöte 
vid Sunnanå hamn med

Missionsbåten Christina
Söndag 5 augusti kl. 15.00

VÄLKOMNA 
hälsar kyrkorna i Mellerud

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud
E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

1 augusti- 8 augusti 2018
10:e söndagen efter Trefaldighet
”Nådens gåvor”

Fredagen den 3/8 är Expeditionen stängd 
hela dagen
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 9.30 Mässa i Erikstads kyrka, Margareta Olsson

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 19.00  Musikafton i Kyrkans Hus. Per Ivar Hildrum 
  Östman gitarr och sång. Erik Stenberg-Roos 
  berättar om sina erfarenheter av 4-års arbete 
  för SKUT i Thailand. Servering.
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Margareta Olsson.
Lör 12.00  Psalmallsång på scenen Sunnamo marknad, 
  Margareta Olsson och Elisabette Emanuelsson.
Sön 15.00  Ekumenisk Friluftsgudstjänst i Sunnanå, 
  missionsbåten Christina finns vid bryggan 
  Margareta Olsson. Tag med Kaffekorg och något  
  att sitta på. Vid regn i Holms kyrka.
Tis 7/8 11.30  Mässa på Fagerlid, Margareta Olsson.
Tis 7/8 14.30  Mässa på Berg, Margareta Olsson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00 Musik i sommarkväll i Skålleruds kyrka. 
  ”En salig röra” med Katarina Kjörling och 
  Elisabette Emanuelsson. Andakt: Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 14.00 Friluftsgudstjänst vid Eds skola, Kerstin Öqvist. 
  Kaffeservering.
Ons 8/8 12.15  Andakt på Karolinen, Margareta Olsson.

Idrottshuset, Mellerud

Välkommen 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdagar
 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Spelar för ca 50.000:-

 
3/8   MYRANS ORKESTER  swingband
10/8   SARA KANYINDA  
                                    sånger om jord och tårar

UPPERUD 9:9

www.upperud.se
070 749 8779

SOMMARENS FREDAGSPUBAR ÄR HÄR!
Mat 18-21 Musik 20 Öppet till 23 Fri entré

Underhållning
2018

  1 aug. Karaoke
  2 aug. Sommarquiz
  4 aug. Pubkväll med Tomas Andersson
11 aug. Sommaravslutning i puben med Reborn Band

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Endast svenska produkter

Blåbär, lingon, hjortronsylt & kantareller
Säljes från bil varje vecka i mån av tillgång. Lingon fr. 
ca mitten av aug. Andra sorters bär, sylt, svamp m.m 
förbeställes på plats vid bil veckan innan lev.

Fredagar preliminärt 20/7- 21/9: Vargön station 9.00, 
Vänersborg station 9.45-10.30, Frändefors Frändegrillen 11.00, Fär-
gelanda gamla OK 11.45, Högsäter Konsum 12.30, Bäckefors varuhus 
13.30, Mellerud vid Volvo Brandt 14.30, Brålanda station 15.45

Kontakt: Mälardalens Bär & Svamp 073-311 88 03, 073-159 88 65

En salig röra!

Elisabette Emanuelsson.

Katarina Kjörling.

Det blir ”En salig röra!” i 
Skålleruds kyrka den 5 au-
gusti då Katarina Kjörling 
och Elisabette Emanuels-
son står för programmet.

De blandar friskt mellan 
genrerna genom musik av 
Ted Gärdestad, Björn och 
Benny, Duke Ellington och 
många andra kompositörer. 

Katarina är välkänd i vårt 
område och sjunger ofta i 
kyrkor men även i andra 
sammanhang. Elisabette är 
sedan många år kantor i Skål-
lerud. 

Publiken får lyssna till 
solo- och duettsång, Elisa-
bette kommer även att spela 
några orgelstycken. Båda två 
hjälps åt att ackompanjera 
varandra på piano.

0531-412 13
info@baldersnas.com
www.baldersnas.com

 
Öjentorps Kök
Femrätters meny 
med förbokning. 

Lunchöppet   
söndagar 12-15

Café Stallet   
öppet dagligen 11-16

Musik på Dalsland Center
Teater, dans, sång, gitarr, jazz

Peter Thornborg och hans vänner och ger föreställningen ”Wienerbrö-
derna Primadonnan och Aporkestern” 2 augusti.

Må bra-föreställning
Torsdag 2 augusti blir det en 
garanterat annorlunda mu-
sikupplevelse i Håverud. Då 
kommer Peter Thornborg 
och hans vänner och ger fö-
reställningen ”Wienerbrö-
derna Primadonnan och Ap-
orkestern”. De beskriver den 
som en liten feelgood teater-
föreställning, tryfferad med 
klatschiga militärmarscher 
och wienerlieder som smäl-
ter stålhjärtan. 

Handling: Gatumusikan-
ten Professor Stilleben åter-
förenas med sin försvunne 
broder, Tennsoldaten Hel-
mut. Den självupptagna 
operasångerskan La divina 

Castafiore dyker upp och 
sjunger med Wienerbröder-
na. En hialös föreställning 
full av överraskningar.

Medverkande: Peter Torn-
borg, Eva Magnusson och 
Björn Hagerman.

Det måste gå att dansa till
Lilla Bandet och Lars Stam 
träffades vid en allsång i 
Köpmannebro sommaren 
2015. Samarbetet gav mer-
smak och sedan dess har de 
spelat ihop vid flera tillfällen.

 Lilla Bandet är från Färge-
landa och består av Ulrika 
Claesson, sångerska och Jo-
han Pettersen på keyboard. 
De är ett av de flitigaste 

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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För skogspolitiken framåt!

Fler jobb  
i skogen

Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

Energifylld jazz med 
Myrans Orkester

Åse Blomquist – sång, Jonatan Fock – gitarr, Anna Hamnebo – kontrabas. 
Myrans Orkester spelar på Upperud 9:9 den 3 augusti.

Myrans Orkester spelar på 
Upperud 9:9 den 3 augusti. 
De började som en levande 
hyllning till 20-talets sväng-
iga jazz och swingmusik, 
med bland annat favoritlåtar 
av storheter som Louis Arm-

strong och Ella Fitzgerald. 
Det är ett härligt band som 

spelar energifylld jazz. Sätt-
ningen med kontrabasen, 
trombonen, gitarren och 
sången skapar en unik stäm-
ning som inte undgår någon. 

Livligt och fartfyllt framfö-
rande i en mysig kontext. ”Vi 
tar känslan från en trång 
jazzklubb i Harlem på 30-ta-
let, där storpampar och van-
ligt folk trängs med härliga 
gin-drinkar, till 2000-talet 
med jazziga versioner av 
poplåtar.”

Bandet började spela ihop 
för drygt sju år sedan på Gö-
teborgs gator och torg. Efter 
detta har de spelat på en 
mängd olika evenemang. 
Allt från klubbar, restau-
ranger till privata soaréer och 
stora Gatsby-danser på slott.

 Bandet spelar äldre jazz 
och swing men även soul och 
jazzversioner på poplåtar. 

De aldrig förut spelat i ett 
gammalt kvarnmagasin vid 
Dalslands kanal. 

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 19/5  kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 2/6  kl 20.00-23.30

SVANTES
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 16/6  kl 20.00-23.30

HASSE-PETER
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Midsommarafton 22/6  kl 20.00-23.30

CEDRIX
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 14/7  kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 4/8  kl 20.00-23.30

ROGER LINDBLOMS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 18/8  kl 20.00-23.30

JIMSONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

 LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 11/8  kl 20.00-23.30

SVANTES
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 25/8 kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Vi tackar vår fina publik för i sommar.

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 21/7  kl 20.00-23.30

PEOS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Leif Hultin t.v och Ivan Eliasson ingår i den jazzkvintett som uppträder 
den 7 augusti.

Emil och Zandra Ernebro kan höras på Dalsland Center 5 augusti.

Lilla Bandet och Lars Stam framträder i Håverud den 3 augusti. Arkivbild.

banden i vårt område, spelar 
ofta på äldreboenden och 
under somrarna ordnar de 
allsångskvällar vid Köp-
mannebro sluss.

Lars Stam har varit aktiv 
musiker sedan mitten av 
1960-talet, både som sångare 
i Jimsons och på egen hand. 
Han har en livsdevis – Det 
måste gå att dansa till. 

”So come on let´s twist 
again” i Håverud fredag 3 
augusti.

Sång och gitarr
Söndag 5 augusti är Emil 
Ernebro tillbaka för andra 
gången den här sommaren. 
Nu har han med sig sin skön-
sjungande fru Zandra. De 
kallar programmet ”Konsert 
fylld av glädje”.

Zandra har liksom Emil 
utbildat sig i både Sverige 
och USA. Hon rör sig fritt 
mellan olika genrer och har 
sjungit i många olika sam-
manhang.

Tillsammans har Zandra 
och Emil under de senaste 
åren gjort fler än 200 fram-
trädanden tillsammans på 
konserter, bröllop, konferen-
ser, festivaler, mässor och 
andra evenemang. De har 

även medverkat i Helen Sjö-
holms och Jojje Wadenius 
sommarshow.

Kom i god tid. Det brukar 
vara mycket folk när paret 
Ernebro framträder i Dals-
land Center.

Jazz igen
I år är det många jazzinslag i 
sommarmusiken, så också 
tisdag 7 augusti då Ivan Eli-
assons Kvintett kommer på 
besök. 

Den outröttlige saxofonis-
ten Ivan Eliasson har skapat 
en kvintett tillsammans med 

trumpetaren Lars Wallin, 
pianisten och sångaren Leif 
Hultin, kontrabasisten Karl 

Erik Rydmark och trummi-
sen Anders Ljungqvist.

Repertoaren består av 
amerikanska jazzlåtar och 
svenska melodier uppblan-
dat med anekdoter, historier 
och diverse infall.
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Veckans 
lunch
Måndag 30/7: Grillkorv med potatis-
mos och broccoli. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 31/7: Köttbullar, stuvade ärtor 
och morötter, kokt potatis, lingonsylt.  
Dessert: Björnbärskräm.  
Onsdag 1/8: Fiskgratäng med dill, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert:  Konserverade persikor.

Torsdag 2/8: Redd grönsakssopp. 
Dessert: Kesokaka med sylt.
Fredag 3/8: Kycklingfilé med örtsås, 
kokt potatis och skivade morötter.  
Dessert: Tropisk kräm.
Lördag 4/8: Fina festgrytan med kokt 
potatis och blomkål.  
Dessert: Morotskaka.

Söndag 5/8: Ugnsbakad lax, citronsås, 
kokt potatis, ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Drottningmousse med vispad 
grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 31
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. Tis-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker. 

Seniormatsedel

        

MELLERUD
Smyrna: Sönd 15 Ekum. 
gudstj. Missionsbåten 
Christina. Medtag fikakorg. 
Tisd 10 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 15 
Gemensam gudstj. Sunnanå 
hamn, Thomas Segergren 
och missionsbåten Chris-
tina. Ta gärna med stol och 
kaffekorg. Bilar från Mis-
sionskyrkan 14.30. 

BOLSTAD se annons
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
Predikan David C. Nattv. 
Info från sommarens läger.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Brålanda 

gudstj. Britt-Marie Oldin, 
kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 14 Gudstj 
vid Råskogsstugan, Thomas 
Holmström. Musikmedver-
kan av ”Smell Roses” Kata-
rina Nilsson m.fl. Servering.
Gestad: Sönd 10 Gudstj. m 
nattv. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10.30 
Vandring från Dalaborgs-
parken. 14.00 Friluftsgudstj. 
hos Åke och Marika Karls-
son, Ekenäs 520 Kasen. 
Medtag kaffekorg. Ralph 
Liljegren. Vandring följer 
Pilgrimsleden. Vandringen 
är c:a 12 km. Tisd 13.30 
Gudstj. med nattv. på Ring-
hem. Nils Lundbäck

PREDIKOTURER

20-årsfirandet blev en folkfest

Best in Show: Ford Lincoln Premiere 1958. Ägare: Runar Karlsson, Stokke, 
Norge. Denna bil har ägts av Norges statminister från 1959-1968. Runar 
har haft den i sin ägo i 42 år.

Söndag den 17 juni hade 
Veteran Classic Dalsland 
sitt 20-års jubileum på 
Baldersnäs med musik 
och veteranfordonsut-
ställning. 
Trots regn och åska blev det 
en riktig folkfest. Fordonen 
rullade in under hela dagen. 

Många kom också för 
lyssna på det lokala bandet 
Valleyland Rockers och den 
mer kände Peter Jezewski 
(före detta sångare i The 
Boppers). Vår konferencier 
Anders Ljungqvist lyfte upp 
stämningen och fick med sig 
publiken, inte minst när Peter 
var på scenen.  

Vädret har stor betydelse 
när man har ett utomhusar-

rangemang men vi är nöjda 
med de cirka 900 besökare 
som kom. Likaså för de cirka 
150 fordon som medverkade.

Det såg lite mörkt ut i bör-
jan men så småningom bör-
jade fordonen rulla in, ja de 
sista kom så sent som vid 
14-tiden.

Klubben startade 1998 
som en sektion i Dals Motor-
klubb, men 2001 blev det en 
egen klubb som idag har 
omkring 160 medlemmar.

Första fordonsutställning-
en på Baldersnäs arrangera-
des 1999 och pågick fram till 
2005. Därefter blev det Åse-
bro festplats i två år. 2010 
återuppstod utställningen på 
Baldersnäs herrgård.

Ögongodis. Jaguar E-Type lockade till sig många blickar. Bak står en Saab 
99, som ägs av Morgan Hallgren, Krokfors. Han kör rally med sin Saab.

Bästa MC (den svarta som står trea från höger), en NSU ägs av Henrik 
Land, Uddevalla. Denna mc fick Henrik av sin svärfar för ett år sedan. 
Mc:n kom som ny från Runneberget, Erikstad 1953.

Med cirka 150 fordon och 900 besökare, trots regn och åska, är Veteran Classic Dalsland nöjda med 20-års-
firandet på Baldersnäs herrgård.

Bästa moped, en Svalan med Zundappmotor, ägs av Hans Aronsson från 
Håverud. Den är såld som ny  i Håverud 1953.

Grabbarna i rockabillybandet Valleyland Rockers öste på från scenen.

Peter Jezewski rockade loss på scenen.

Bästa bil före 1950: Buick Su-
per Cupé 1941. Gunnar Bjerk, Dals 
Långed.
Bästa bil efter 1950:  Ford Farilane 
Cupé 1964. 
Bästa USA-bil: Ford Galaxi 1964. 
Peter Johannesson, Åmål.
Bästa bil Europé: Volvo PV544 
Sport 1961/62. Stefan Linerudt, Dals 
Långed.
Bästa MC: NSU351 OT 1951. Henrik 
Land, Uddevalla.
Bästa Moped: Svalan 1953. Hans 
Aronsson, Håverud. 
Bästa Tunga fordon: Scania Vabis 
110. Bo Enarsson, Laxarby.

RESULTAT

Efter 20 år som ansvariga 
för utställningen tackar Gun-
nar Landegren och Jan Flink 
för sig och lämnar över till 
den yngre generationen. Nå-
gon gång måste klubben 
föryngras och det tyckte vi 
passade bra nu. Ny ordfö-
rande är 25-årige Erik Patzar-

Öhman från Köpmannebro 
och Gunnar Landegren blir 
vice ordförande.

– Naturligtvis kommer jag 
att stötta vår nye ordförande, 
säger Gunnar som ser en ljus 
framtid för klubben. 

Gunnar Landegren 
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Mellerud långgatan 76 /  
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17
lör 10-13 www.optimera.se

Allt för sommarens
trädgårdsskötsel!

Grensax
Gardena 680 B sidoskär. Totallängd 680 mm. 
Klassisk sidoskärsgrensax för kapning av färskt trä 
med maximalt 35 mm grentjocklek. 25 års garanti.

Ord. pris: 359:-

Nu: 299:-

Sekatör
Gardena Classic S. Perfekt för 
blommor, skott och kvistar. 
Ergonomiskt utformat grepp. 
Maximal grentjocklek 20 mm. 
25 års garanti.

Pris: 139:-

Slangset
Gardena standard. 20 m 
13 mm slang. Komplett 
set med 2 slangkopp-
lingar.

Ord. pris: 229:-

Nu: 199:-
Lövräfsa
Fiskars. Lövräfsa med 
20 flata pinnar i plast. 
Lackat träskaft.

Ord. pris: 139:-

Nu: 99:-

Grästrimmer Batteri
Gardena EasyCut Li-18/23R. Lätt-
använd trimmer speciellt lämplig för 
höga gräskanter och svåråtkomliga 
ytor. En laddning räcker upp till 50 
minuters drift. Klippbredd 23 cm.

Ord. pris: 1329:-

Nu: 1195:-

Annonsen gäller t.o.m. 180818

Storg. 10,  MELLERUD  •  0530-131 10  •  fastighetsbyran.se/mellerud

Catrin Selenwall
Mäklarassistent
0530-131 10

Marie-Lie Wilhelmsson
Mäklarassistent
0530-131 10

Olle Nellbro
Fastighetsmäklare
070-828 14 00

Fastighetsförmedling

Värderingar

Christian Johansson
Fastighetsmäklare
070-774 42 02

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

carina.udd@stefanssons.se
www.stefanssons.se

DALSKOG – Gunnersbyvägen 32
Gulligt rödmålat torp, 2 rok. Tomt 1045 kvm . 
Vackra omgivningar, cykelavstånd till bad. Skiffertak, 
furugolv, dusch. Carport, förråd. Äldre husvagn ingår. 

Pris: 295 000:-

MELLERUD – Ör Åker 4,5 
Mindre gård med vackert läge. 5 ha. 
Åker/Skog. Hus med boa 90 kvm samt äldre torp. 
Ladugård.

Pris: 1.250.000 kr

ÅSENSBRUK – Häckvägen 7 
Centralt belägen 1½-plans villa med källare, inglasad 
altan och carport. 4 rok varav 2 sovrum. Boa 88/60 
kvm. Tomt 1150 kvm. Luft/vattenvärme, fin trädgård.

Pris: 675.000 kr

MELLERUD – Dalslandsgatan 10
Centralt belägen villa. 6 rok varav 4 sovrum. Boa 
105/70 kvm. Tomt 795 kvm. Härligt gedigen 50-tals 
tegelvilla med inbyggd charm. Vid lekpark.

Pris 995.000 kr

DALBERGSÅ – Tillhagen 23 
Fritidshus 300-400 m från Vänern. Nära bad. Ljus och 
fräsch inredning. 2 rok. Boa ca 45 kvm. Sommarvatten. 
2 gäststugor och flera uthus. Stor altan. Nära sand-
strand. Abborrefiske. Stor härlig trädgård på 2385 kvm.

Pris: 650.000 kr

Sten spelar Stradivarius

Sten Åberg i sitt esse spelandes på sin Stradivarius såg.

Redan som tolvåring be-
stämde sig Sten Åberg för 
att spela på en Stradivari-
us, men inte på vilken som 
helst utan en Sandviken 
Stradivarius. Det blev ett 
långvarigt förhållande, än 
i dag sextio år senare hål-
ler de ihop och kan då och 
då ses i sällskap på kalas.
Som yngst i en syskonskara 
på åtta barn var det inte alltid 
lätt att ta sig ton. Det var 
alltid ett äldre syskon som 
redan visat sig på styva linan 
med än det ena, än det andra. 

Idén att spela just såg fick 
Sten som tolvåring, när fa-

Till vänster en Sandviken Stradiva-
rius i sällskap  av en vanlig fogsvans 
till höger.

exotiskt inslag i både radio 
och TV för att spela eller för 
att delta i amatörtävlingar 
med andra instrument, fort-
sätter Sten som fortfarande 
då och då packar upp sågen 
ur sitt fodral.

För några år sedan när han 
följt med som reservbussfö-
rare på en turistresa till Ita-
lien, hade han på skoj lagt ner 
sågen i resväskan. Passage-
rarna var alla musikanter från 
Kil. Och en kväll i Lido de 
Jesolo i närheten av Venedig 
på en jättelik utomhuscen tog 
han chansen inför en publik 
på några tusen människor. 

– Applåderna ville aldrig ta 
slut, minns Sten och jag anar 
en vemodig blick vid minnet.

Många minnen
Stens spelkamrater på såg är 
utspridda över landet och de 
är inte många i Sverige, desto 
fler i Österrike och Schweiz. 
Han drar sig till minnes, när 
han träffade Klasse Möllberg 
som fanns med som ackom-
panjatör vid en tävling där 
Sten blev svensk mästare.

Han, välkänd som Banarne 
med Lasse ”Trazan” Åberg, 
spelar också såg men deltog 
inte i tävlingen.

Duger en vanlig fogsvans 
att spela på, undrar jag för-
siktigt.

– Visst går det att spela på 
en fogsvans, det är på en så-
dan vi ofta  tar de första to-
nerna. Men variationsmöj-
ligheterna blir fler på en 
Sandviken Stradivarius som 
tillverkades i Bollnäs i 
många år. Sågtänderna på en 
sådan är inte skränkta och 
härdade och den kan klara 
två oktaver i både dur och 
moll, säger Sten och greppar 
såg och stråke för att ge ett 
smakprov.

På repertoaren finns ett tio-
tal melodier däribland Ama-
zing grace, Aftonklockor och 
mäktig avslutning på denna 
minikonsert blir Värmlands-
visan. Det går inte att missta 
sig på att tonerna sitter där de 
ska och att detta är ett exklu-
sivt instrument. 

Lena Fries

miljen fick besök i hemmet, 
som låg i Fagerås mellan 
Karlstad och Arvika.  

Mannen som kom, bar en 
såg under armen, inte för att 
såga ved utan för att bjuda på 
musik. Ur en alldeles vanlig 
snickarsåg ljöd vacker mu-
sik. Detta blev början till en 
långvarig vänskap mellan 
Sten och sågen och den håller 
i sig fortfarande. Men det är 
inte en vanlig snickarsåg han 
hanterar utan en ädlare vari-
ant, en Sandviken Stradiva-
rius.

Uppträder med såg
Det händer allt som oftast att 
Sten fortfarande uppträder 
med sin såg.

– Min ”storhetstid” om jag 
haft någon sådan, var på 
70-80-talen, då jag spelade 
regelbundet, säger den blyg-
samma sågspelaren som vi 
numera kan möta i vimlet i 
Karlstad.

– Då spelade jag både på 
Berns salonger, Södra Tea-
tern och på Skansen i Stock-
holm. Vi är inte så många 
som trakterar såg och jag 
bjöds då och då in som ett 

PRO Mellerud höll sitt 
medlemsmöte onsdag 25 
april på Templargården. Ord-
förande Lennart Israelsson 
hälsade välkommen. Ett 
särskilt välkommen till Katja 
Birgersson från Seniorsho-
pen, Trollhättan. Hon ord-
nade med modevisning med 
en stor kollektion kläder in-
för våren/sommaren. Dukti-
ga PRO-medlemmar genom-
förde presentationen med 
stor elegans, det var Inger 
Nordström, Lars Andersson, 
Anita Flöisborn, Börje Ste-
fansson och Zaida Guld-
brandsson. 

Katja hade tidigare under 
dagen besökt Fagerlidshem-
met, Mellerud i samma 
ärende. Företaget jobbar 
mest med besök på olika 

äldreboenden och förening-
ar, främst i Dalsland och 
Bohuslän.

Efter modevisningen vid-
tog kortare möte med skri-
velser, protokoll samt rap-
porter. Evert Magnusson 
lämnade rapport från senaste 
mötet med KPR (Kommu-
nala pensionärsrådet), något 
om det planerade äldreboen-
det på Ängenäs. Vidare om 
tandvården för boende på 
våra äldreboenden och hem-
tjänsten, som fungerar bra.

Föreningarna i KPR har 
tagit upp en idé om att ordna 
en seniordag, eventuellt un-
der hösten eller i början av 
2019. Börje Skoogh och Lars 
Andersson hade uppvaktat 
SPF på deras 40-årsfirande. 
Börje informerade om stu-

dier och olika resor. Ett gäng 
hade besökt Rexell pappers-
bruk i Skåpafors. Föreningen 
med Lars Andersson, kom-
mer att sända ut all informa-
tion/kallelser med mera via 
mail till de medlemmar som 
anmält e-postadress. Ett 
snabbt och bra sätt att nå ut 
med information. 

Verksamhetsplan för som-
maren/hösten har delats ut 
till medlemmarna. Innehål-
ler många trevliga aktivite-
ter. PRO kommer att fira sitt 
60-årjubileum på Kulturbru-
ket 27 oktober.

Därefter serverades kaffe 
och försäljning av kläder 
samt lotteridragning.

Text och foto: 
Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT
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Melodikrysset v. 31 – 4 augusti
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Melodikrysset v.31 - 4 augusti

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................3 1
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Var med och kryssa!
Lös Melleruds Nyheters

sommarkorsord 
Var med och tävla om 5 st trisslotter 

Sänd in lösningen senast den 26/8 2018 till 
Melleruds Nyheter 
Storgatan 20, 464 30 Mellerud 
Märk kuvertet ”Sommarkryss 2”

Namn: ...................................................................................

Adress: ................................................................................

Postnr: .................................................................................

Postadress: .......................................................................

Lösning: .................................................................................

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

    

59:-
Räksmörgås

Välkommen till oss i sommar!

Följ oss på

Mattor 
60 x 120 cm 50:- 
80 x 200 cm 75:-

Sommarlek

Gummistövlar

Resväskor i 
läckra färger

5990
/set

6990
/par

Från
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Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror och husbilar)
Reparationer 
Felsökning via dator 
Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

Gladsommar
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

önskar

Faunus Träd har varit verksamma i Skåne sedan 2009
och startar nu upp här i liten skala med tjänster som:

Kristian
0707- 43 57 50

www.faunustrad.se 

Avverkning
(mindre träd) 

Beskärning
(även fruktträd)

Stubbfräsning Häckklippning
Rådgivning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

På väg över Pyrenéerna. det är många mil kvar till Santiago de Compostela.
Thomas Hagman är en inbiten vandrare. Han har bland annat vandrat 
till Santiago de Compostela tre gånger.

På vandring är vi alla lika

Med pilgrimspass har vandraren tillgång till de kommunala och kyrkliga 
härbärgen som finns längs vägen.

Ryggsäcken, ditt allt under vandringen, bör inte väga mer än tio procent 
av din kroppsvikt.

villa i Spanien och från Porto 
i Portugal, Thomas Hagman 
i Mellerud har vandrat alla 
tre rutterna.

– Den som vandrar får tid 
för sig själv och träffar männ-
iskor med samma mål. För 
många är vandringen livsav-
görande, säger Thomas, sit-
tande vid sitt köksbord 
hemma i Mellerud. 

På bordet framför honom 
ligger pilgrimspasset från 
senaste vandringen till San-
tiago de Compostela. Pil-
grimspasset är en förutsätt-
ning för att få bo på de 
kommunala och kyrkliga 
härbärgen som finns längs 
vägen, de kan inte förbokas 
och man får bara stanna en 
natt.

På vägen  har Thomas mött 
människor som stått inför 
vägval i livet, de som sökt 
lusten till livet eller de som 
velat uppleva äventyret och 
kamratskapen i att vandra. 
Skälen till att vilja vandra 
långt är oändligt många, men 
handlar ofta om brytnings-
punkter i livet. 

– Vissa personer glömmer 
man aldrig, säger han.

Aposteln Jakob - Santiago
Längs El Camino, pilgrims-
leden till Santiago de Com-
postela, finns cirka 1 800 

byggnader av stort historiskt 
intresse. Leden står på Unes-
cos världsarvslista. 

Den har sitt ursprung på 
700-talet  då enligt legenden 
fiskaren Jakob, en av Jesus 
tolv apostlar, dog martyrdö-
den efter att ha missionerat i 
Galicien (kung Herodes lät 
halshugga honom). Jakobs 
kvarlevor lades i en båt av två 
av hans lärjungar och en 
ängel förde båten från Judé-
en, över Medelhavet tillbaka 
till Galicien. På platsen där 
katedralen idag står sägs 
hans grav ha hittats efter att 
övernaturliga fenomen upp-
levts just här. En vallfarts-
kyrka byggdes på platsen. 
Denna ersattes i slutet av 
1100-talet av en romansk 
katedral. Santiago (San Iago) 
är Jakobs namn på spanska. 

Känd svenska
Den första och mest kända 
svenska pilgrimsvandraren 
var Heliga Birgitta, åtta-
barnsmamma, predikant och 
klostergrundare från Ulvåsa 
i Östergötland, helgonför-
klarad 1391. Hon föddes 
omkring 1303 i Uppland och 
dog 1373 i Rom. Heliga Bir-
gitta är skyddshelgon för 
pilgrimsleden. 

Att pilgrimsvandra var 
under medeltiden ett sätt att 
göra bot eller tacksägelse. 
Efter reformationen blev det 
förbjudet att pilgrimsvandra 
i protestantiska länder och i 
de katolska länderna såg man 

ner på gamla medeltida se-
der. Vandringarna minskade 
drastiskt.

Sedan 1980-talet har anta-
let vandrare på leden till 
Santiago de Compostela 
stadigt ökat och vandringen 
har beskrivits i böcker av 
bland annat författaren Paolo 
Coelho, skådespelerskan och 
artisten Shirley MacLaine 
och den svenska tv-program-
ledaren Agneta Sjödin.

Idag vandrar varje år hundra-
tusentals människor El Ca-
mino till Santiago de Com-
postela. 

Härbärgen
– Härbärgena man får till-
gång till genom sitt pilgrims-
pass kan inte förbokas, men 
man får nästan alltid plats på 
något vis. Oftast sover man i 
våningssängar och det kostar 
några euro. Antingen är det 
ett litet rum med sex-sju 
sängar, eller så är det större 
sovsalar, berättar Thomas 
som i april i år gick 100 mil, 
från Sevilla i södra Spanien 
till Santiago de Compostela. 

Thomas tipsar den som 
tänker vandra att delta i de 
gemensamma måltider som 
serveras till pilgrimer. Det är 
trevlig gemenskap och pil-
grimsmenyn består av för-
rätt, varmrätt och efterrätt,  
vin  och vatten. Allt för en 
rimlig peng. Härbärgena 
sköts oftast av volontärer, i 
de flesta fall tidigare vand-
rare.

– När man är ute hela da-

På vandring är vi alla lika, 
om du är fattig eller rik 
syns inte. Alla är i samma 
situation, på väg mot sam-
ma mål. Vägen dit bjuder 
på mycket och kan vara 
livsavgörande. 

Allt fler vill vandra och det 
finns många vägar att gå. 
Några av de mest kända pil-
grimslederna i Europa går till 
Santiago de Compostela i 
Spanien.  Från St Jean-Pied-
de-Port i Frankrike, från Se-
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Sapphultsgatan 12, Mellerud· 0530 33 000
www.xlbygg.se ·info@mellerud.xlbygg.se

Viktigast för oss är du som kund!
Ingen fråga är för liten eller stor.
Välkommen in med just ditt byggprojekt.

XL-BYGG Mellerud
Allt under samma tak!

SIXTEN
SALLY

TARA

SLÄT
TRADITION

ÖPPETTIDER
Mån - fre 7-18

Lör 9-14

Du vet väl att vi kan hjälpa dig 
med monterig av din nya dörr!
Är du intresserad av tjänsten
Monterat & Klart, välkommen till
butiken så berättar vi mer.

Thomas Mattsson, butikssäljare

Ytterdörrar
från.

Innerdörrar
från.

579:-

LAGER-
DÖRRAR

3 890:-

20% RABATT
PÅ ALLA

BESTÄLLNINGSDÖRRAR

SOMMAR
KAMPANJ

Gäller från 1/8 till 31/8 -2018

Erbjudandet gäller leverantörens bruttoprislista t.o.m. 31/8-2018.

CONTUR

Ord. pris 5 605:-

Ord. pris 785:-

Dörrtrycke
borstad krom

149:-
Ord. pris 214:-

Vägen går genom landskap, städer och byar i provinserna Navarra, Rioja, över höglandet Mesetan, till Galicien.

Drygt 80 mils vandring på El Camino, från St Jean-Pied-de-Port i Frank-
rike, till Santiago de Compostela i Spanien.

En bro på vägen till Pamplona.

Här har pilgrimsvandrandet förevigats i ett konstverk.

Framme! Katedralen i Santiago de Compostela är målet för hundratu-
sentals pilgrimer från hela världen.

Thomas Hagmans pilgrimspass fyllt med stämplar från härbärgen längs 
vägen.

garna och vandrar lägger 
man sig tidigt, vid tio sover 
de flesta. Klockan sju på 
morgonen är man ute och går 
igen för att nyttja de svala 
timmarna kring soluppgång-
en, på eftermiddagarna kan 
det vara rejält hett. Jag re-
kommenderar att man förbe-
reder sin egen frukost kväl-
len innan, ställen där man 
kan äta frukost öppnar inte så 
tidigt, säger Thomas.

Fem veckor
Normalt är att det tar fem 
veckor att gå leden från St 
Jean-Pied-de-Port till Santi-
ago de Compostela, över 
Pyrenéerna, genom provin-
serna Navarra, Rioja, över 
höglandet Mesetan, till Gali-
cien och vidare mot havet 
och katedralen. 80 mil av 

slingrande vägar, genom 
byar, förbi vinodlingar och 
betande djur.  De flesta kan 
gå denna led utan större pro-
blem. 

Man vandrar ofta  på grus- 
eller asfaltvägar mellan de 
olika byarna längs vägen. 

– På många ställen längs 
vägen dyker det upp barer 
eller dryckesautomater, be-
rättar Thomas.

Vissa vandrare har med sig 
barn i barnvagn och Thomas 
berättar att han träffat en man 
som drog sin fru i en kärra. 

20 kilometer per dag
Att inte gå mer än cirka 20 
kilometer om dagen är en 
rekommendation för att inte 
få blåsor och skoskav och att 
tänka på att ha en lätt rygg-
säck är A och O för att vand-

ringen ska bli så bra som 
möjligt.

– Ryggsäcken ska inte 
väga över tio procent av din 
kroppsvikt och det är viktigt 
att bära väl ingångna skor, 
två par och även väl använda 
strumpor, gärna dubbla, re-
kommenderar Thomas.

Tre ombyten kläder tycker 
han kan vara lagom. Tvätta 
kan man göra på härbärgen. 
Ett regnskydd är bra att ha 
med och en tunn vindjacka. 
En solhatt är så gott som ett 
måste och så en vattenflaska 
förstås.

Sista etappen innan Santi-
ago de Compostela är 20,6 
kilometer lång. På Praza 
Obradoiro ser pilgrimen den 
västra fasaden på den impo-
nerande katedralen i Santia-
go och går in genom Pórtico 
de la Gloria ” Ärans port”, ett 
arbete av mästaren Mateo 
som betraktas som de roman-
ska konstens främsta mäster-
verk. Efter den dagliga pil-
grimsmässan är den drygt 80 
mil långa vandringen slut.

– Ett rökelsekar pendlar 
över mässbesökarna, det 
sägs att det förr i tiden var för 
att mildra doften av svettiga 
vandrare, före duscharnas 
tid. En tradition som levt 
kvar, ler Thomas.

Lyssna på sig själv
För Thomas Hagman började 
vandrandet med att han 
hängde med sin systerson på 
en vandring i Skottland för 
några år sedan. Han har inte 
slutat vandra efter det. 

Sedan de 100 milen genom 
Spanien i april har det blivit 
ännu en vandring med syster-
sonen, på Österlen, 90 kilo-
meter på fem dagar, från 
Ystad till Brösarp.

Thomas tränar varje dag 
och går i en timma med en 

10,2 kilo tung ryggsäck, det 
är två vattendunkar i. Krop-
pen ska vänjas vid belast-
ningen, det är viktigt, påpe-
kar han. Det kommer att bli 
många fler vandringar i 
framtiden förstår man.

– Det är skönt att lämna 
vardagen och vara själv. Vi 
får aldrig chansen att lyssna 
på oss själva annars. När man 
vandrar kan man gå i timmar 

utan att träffa någon. Man går 
i sin egen takt och att vandra 
mot det okända är trevligt, vi 
var ju nomader en gång i ti-
den, konstaterar Thomas 
Hagman.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se 

Foto: Thomas Hagman
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Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Kutterspån

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Rundbalsnät 
Balsnöre

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Bränslepellets

 Tel. 073-599 52 24
www.dalslandsvvs.se

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Mottagning må-fr 8-17:00
el. efter överenskommelse

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95 
Öppet: mån-fre 8-16.30

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95 
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95 
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95 
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95 
Öppet: mån-fre 8-16.30

olesensbygg@gmail.com

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Möjligheter!

Maja 
Holmgren

Miljö!

Siv 
Olsson

Kryssa

MELLERUD

MELLERUD

Omsorg!

Marita 
Högberg

enklare!

Doris 
Rudén

Kryssa nr 16 

Kryssa nr 18

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Eldaregatan 4, www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Sommarkampanj
John Deere 5075E

Månadskostnad från 3570:- 
Finansiering från 0,99%

429.000:- 
+ moms

Ord.pris 547.000:-

75hk inkl. Trima X36 lastare, SMS/Euro

RÖLUNDA
TRÄDGÅRDSPRODUKTER
BLANDA FRITT
3 SÄCKAR FÖR 100:-
Blanda fritt plantjord, naturgödsel, 
täckbark, barkmull, toppdress eller 
trädgårdskalk (11 kg) 1 säck 40 liter, 35:-

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

• Österrådagatan 10, Mellerud
 Fantastisk 3:a med stor  
 uteplats, varmhyra

UTHYRES

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Målning o renovering. Städ o hemhjälp 
Trädgård o gräsklippning m.m .

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Rostocks manskör till Gotland

 Hela sällskapet (förutom fotografen) inklusive chaufför och guide.

Manskören sjunger upp på marknaden i Klintehamn.

2017 gav vi i Rostocks 
manskör oss ut i världen 
för att se oss om, låta nya 
trakter ta del av vår sång 
samt inte minst ha trevligt 
tillsammans. 
Till detta senare bidrar, som 
vanligt, att vi har våra kvin-
nor med oss. Vid middagstid, 
torsdagen den 28 september 
gav sig vår buss från Dals-
lands Buss & Taxi, körd av 
den eminente chauffören 
Mirre, iväg med start i 
Bäckefors. Ner till och med 
Vänersborg fylldes bussen 
på med resande. Till slut var 
vi 21 sångare. Vår körledare 
Anders Fredriksson tog det 
säkra för det osäkra och flög 
lite i förväg för att ta emot oss 
på hotellet i Visby.

I höjd med Jönköping blev 
det sedan tvärstopp efter en 
trafikolycka. Det blev lite 
stressigt eftersom klockan 
gick och vi hade en färjeav-
gång att passa i Oskarshamn.

Till slut kom vi dock iväg 
och resan fortsatte genom 
Smålands allt mörkare sko-
gar. Vi nådde Oskarshamn i 
tid och både vi och bussen 
kom med. Östersjön höll sig 
lugn och strax efter midnatt 
var vi framme i Visby. 

Smala gränder
Bussens GPS gjorde det inte 
lätt för Mirre utan styrde in 
oss i Visbys allt smalare 
gränder tills det blev stopp. 
Att han klarade av att backa 
och vända bland alla dessa 
urgamla hus och gränder var 
en strålande prestation. 

Klockan var ganska myck-
et när vi var framme vid vårt 
hotell NOVI resort, som lig-
ger med promenadavstånd 
till både ringmuren och sjuk-
huset, alldeles vid Östersjön 

Hur flott och vackert belä-
get vårt hotell var hade vi 
ingen aning om när vi tämli-
gen genomtrötta dråsade ner 
i sängarna på våra rum. Lite 
dåsiga var vi väl vid frukost-
borden nästa morgon men 
frukosten var superb och ut-
sikten över Östersjön gjorde 
att vi snabbt piggnade till. 
Det var inte heller tid att 
fundera så mycket för klock-
an 10.00 startade bussen 
norrut från Visby. 

Vi hade med oss en guide, 
som gick utanpå det mesta 
vad vi tidigare upplevt. Han 
var gotlänning och pratade 
fängslande och utan avbrott 
om allt vi såg. Vi åkte via 
Lummelundagrottorna, Får-
ösund och Fårö. Vi åt en ve-
getarisk lunch ute på Fårö, 
som föll även skrivaren av 
dessa rader på läppen. 

Bergmans grav
Vi besökte bland annat Inge-
mar Bergmans grav. Vår 
guide var makalös. Genom 
fakta om historia, geologi 
och natur blandat med skrö-
nor och anekdoter utökade 
han våra kunskaper om Got-
land med många hundra 
procent.

Fram mot kvällningen var 
vi åter på hotellet. Efter en 
kort vila var de dags för ge-
mensam middag på hotellet. 
Gunnar Gustafsson, Lennart 
Karlsson och Lennart An-
dersson hade med sig drag-
spel och gitarr och vi hade 
med våra körböcker. Mat och 
dryck var utmärkta. Så rulla-
de kvällen på med körsång, 
musik av musikerna, solist-
framträdanden och historie-
berättande. Fler borde vara 
med och uppleva den fantas-
tiska stämning som vi har när 
vi träffas tillsammans i kö-
ren.

Klintehamn
På lördagsmorgonen bar det 
iväg med bussen, nu söderut. 
I Klintehamn var det en stor 
höstmarknad, en välbesökt 
begivenhet på höstkanten. Vi 
hade på oss våra sångaruni-
former, för vi skulle visa våra 
sångliga förmågor där. Gun-
nar, Lennart och Lennart 
värmde upp och det var en 
skara som hade samlats 
framför oss när vi drog igång. 
Fattig bonddräng, Bland klö-
ver och timotej, Here is to 
good old whisky, Taube-
potpurri, Rör vid min själ, 
Österlensvisan  och Let me 
call you sweetheart fung-
erade trots att det blåste bra 
och stämmorna gärna ville 
fara iväg ut mot Karlsöarna. 

Vi strosade sedan omkring 
på marknaden en stund och 
fick i oss lite lunch. Det var 
en liten besvikelse att det inte 

var särskilt mycket av got-
ländska produkter som visa-
des upp. Åter i Visby hade vi 
god tid att strosa runt i denna 
fantastiska stad med sin ring-
mur, sina gamla hus och 
kyrkor samt sitt myllrande 
restaurangliv.

Mer körsång
Återigen hade vi en gemen-
sam middag med god mat 
och dryck samt naturligtvis 
körsång, musik, solistfram-
trädanden och historieberät-
tande. Hotellet var riktigt 
flott. Nu var det säsongsav-
slutning och bra priser, men 
en titt i deras prislista för 
sommaren klargjorde att då 
gällde helt andra kostnader.

Söndag morgon var det ti-
dig avfärd med bussen. Vi 
medverkade i en gudstjänst i 
Tingstäde kyrka med Mor-
gensang, Tryggare kan.., 
When the stars begin to fall 
samt Härlig är jorden. Det 
var ganska mycket folk i 
kyrkan. Visserligen var fan-
cluben i form av våra damer 
där men även ett inte ringa 
antal gotlänningar hade sökt 
sig dit. 

Underbar akustik
Kyrkan, som delvis var från 
1200-talet hade en underbar 
akustik. För första gången 
hade undertecknad, stående 
långt ut på högra kanten, 
nöjet att klart kunna lyssna 
på andratenorerna på andra 
kanten.

Efter gudstjänsten bar det 
snabbt av till färjeläget för 
återfärd till fastlandet. Vin-
den var nu lite hårdare än på 

utresan. Sjögången störde 
inte, men det var ändå så att 
balansen påverkades. Så 
gick då resan åter via ett fi-
kastopp i Mullsjö mot Vä-
nersborg och Dalsland. 

Alla var ense om att vi hade 
haft några fantastiska dagar. 
Visst hade vi tur med vädret 
men alla bidrog till trevna-
den. Vår ordförande Lennart 
Magnusson och bussföreta-
get hade lagt upp resan på ett 
utmärkt sätt med boende och 
program.

Text: Lars Magnusson 
Foto: Lennart Karlsson
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Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring 
för info 0530-126 64
www.wpdal.com

CATERING

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo
Fullständig läggningsservice
Tel. 070-890 98 28

GOLV

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

BILDELAR
Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proffessional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

BILLACKERING

STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB
Vi utför allt inom naturlig sten.
Reparerar och förnyar gravstenar, 
skulpturer, köksbänkar m.m.
Tel. 070-685 22 27
www.trestadsstenhuggeri.se

Svens Entreprenad AB
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

TRÄDFÄLLNING

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-mellerud

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

ENTREPRENAD
Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

VÄRMEPUMPAR
BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4.  
Tel: 0530-102 77

DÖDSBO/FLYTTSTÄD
Vi tömmer och städar snabbt, 
billigt och effektivt.  
Endast helger. Tfn/SMS; 
Ingrid 072-303 12 88,  
Malin 070-759 56 02

KONTORSPLATSER
M. Gustafson Ekonomi AB
Vi har för tillfället några
kontorsplatser lediga i Brålanda.
Magnus 0702-19 39 32
www.gustafssonekonomi.se

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

STÄD M/S ROTÖSUND
2 tim. genom orörda Yttre Bod-
anes skärgård. Från Vingens hamn 
ons, tors, fre, lör. Bokn. 0532-
253 81 www.vingenshamn.se

TURER MED BÅT

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

Tel. 076-390 28 05 
info@dahlandersenbygg.com

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Stefan   Christoffer

din.snickare@gmail.com 
Tel. 070-604 23 46 

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

STORGATAN 10, MELLERUD

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Öppet: Tis - fre  11-18 • Lör 10-13
Sapphultsgatan 4 Mellerud

070-461 42 78

Möjligheter!

Maja 
Holmgren

Miljö!

Siv 
Olsson

Kryssa

MELLERUD

MELLERUD

Omsorg!

Marita 
Högberg

enklare!

Doris 
Rudén

Kryssa nr 16 

Kryssa nr 18

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

PAKETERBJUDANDE!
STIGA 

Batteridriven 
Häcksax+Trimmer 
2.999:- 

Ord. pris 5.470:-

Häcksax SHT 48 AE

Grästrimmer 
SGT 48 AE

Inklusive batteri 
och laddare!

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow 
• 500-4.000 m2

• Perfekt klippresultat KAMPANJ 
FRÅN 

9.900:-

100-årskalas för Hembygden Dalsland

Anders Andersson, Krokfors 
berättade om sin T-Ford från 
år 1925 och skjutsade runt 
deltagarna på korta åkturer i 
Mellerud.

Bilen köptes av hans mor-
fars föräldrar år 1933 vilka 
använde den som motor för 
att driva tröskverket med. 
T-Forden hade tidigare till-
hört en lärarinna.

Efter en 60-årig tillvaro 
som bortglömd skrotbil bör-
jade morfadern restaurera 
T-Forden när Anders var sex 
år gammal. År 1993 var den 
klar för landsvägstrafik igen 
och återfick sitt ursprungliga 
registreringsnummer. När 
Anders skulle ta körkort 
tyckte morfar att han skulle 
lära sig köra bil ordentligt så 
det blev körlektioner med 
T-Forden. På 20-årsdagen 
fick Anders Andersson T-
Forden i födelsedagspresent. 
Han har nu vårdat den ömt i 
19 år och den tas endast ut på 
åktur när solen skiner.

Författare 
Författarna Kristina Anders-
son och Åsa Arvidsson från 
Högsäter, Birgitta Hellman, 
Dals-Rostock, Gerhard Jans-
son, Åmål, Arne Olsson från 

Anders Andersson, Krokfors, bjuder på åktur i sin T-Ford av 1925 års modell. 

Gustaf Eriksson, Melleruds museum visar ryggåsstugorna i Tingshusparken. Foto: Gudrun Rydberg. Publikbild från Tingshussalen i Mellerud. Längst fram till höger sitter författaren Gerhard Jansson tillika 
ordförande i Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund. Foto: Gudrun Rydberg.

Författarna Arne Olsson från Frändefors, Kristina Andersson och Åsa 
Arvidsson från Högsäter och Ulf Ragnesten, berättar om sina artiklar. 

Författaren Pelle Räf, Axvall med hustrun Britta. Redaktörerna för Hembygden Dalsland under de 30 senaste åren. Från 
vänster: Roy Ferling, Färgelanda, Gudrun Rydberg, Bolstad och Ulf Rag-
nesten från Högsäter. Foto: Monika Åhlund.

Lördagen den 5 maj anordnade Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund 100-årskalas på Tingshuset i 
Mellerud för författarna i årsboken Hembygden Dals-
land 2018. Ett 50-tal åhörare deltog under eftermid-
dagen.

Frändefors, Ulf Ragnesten 
från Högsäter och Pelle Räf, 
Axvall berättade om hur de 
arbetat med sina artiklar i 
årets Hembygden. 

Ulf Ragnesten har gjort en 
analys av artiklarna i Hem-
bygden under 100 års tid och 
kommit fram till att omkring 
700 författare har skrivit 
cirka 1 750 artiklar på totalt 
22 000 sidor. En impone-
rande prestation om man ser 
till att allt är ideellt arbete.

Kristina Andersson och 
Åsa Arvidssons artikel om 
påskbrev i Högsäterstrakten 
bygger på en utställning som 
de gjort tidigare. 

Birgitta Hellman har skri-
vit ner sina tankar kring den 
gamla idegranen i Hällan, 
Gunnarsnäs som fridlystes år 
1922 på begäran av Dals-
lands Hembygds förbund.

Gerhard Jansson, ordfö-
rande i Dalslands Fornmin-
nes- och Hembygdsförbund, 
har skrivit en artikel om 
Åmål med anledning av sta-
dens 375 årsjubileum. 

Arne Olsson, Vänersborg 
visade sin mor Josefinas ägg-
böcker från hennes hönseri i 
Bränneberg, Frändefors 
socken. 

Pelle Räf, Axvall, träffade 
av en slump på mångsyssla-
ren och militären Hastfer 
som spelade vid invigningen 
av Töftedals kyrka år 1749.

Brånasmedsättling 
Trubaduren Stellan Johans-
son, Mellerud, berättade om 
sin farfarsfarfars far bonde-
poeten Brånasmeden Johan-

nes Olsson i Bråna, Järns 
socken. 

Stellan har själv tonsatt de 
Brånasmedsdikter som han 
framförde till gitarr. Brå-
nasmeden föddes för 200 år 
sedan, år 1818. Idag finns ett 
särskilt Brånasmedsrum på 
Melleruds Museum i Tings-
huset i Mellerud. 

Tidigare fanns dessa före-

mål som tillhört bondepoeten 
i en av ryggåsstugorna som 
numera står i Tingshuspar-
ken. Det var i den så kallade 

Gerdserudsstugan som ur-
sprungligen har stått i Höge-
skogen i Bolstads socken. 
 Gudrun Rydberg


