PROGRAM

(vi reserverar oss för eventuella ändringar )

SCENVAGNEN

DALSKOGS KYRKA

10.00

11:00-15:30 Torsten Lindblom visar bilder och berättar om Dalskog från sent 1800-tal
och fram till nutid. Bilder från stationssamhället, ångsågen, gårdarna, skolfoton
mm finns att se i den omfattande dokumentationen.
Jazzmusik med den erkända ragtimepianisten Peter Lundberg han räknas
som internationell auktoritet på ragtime och tidig jazz och blues.
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Invigningstal av Per-Olof Eliasson som även leder två vandringar i samhället
under dagen ”Dalskog under 1000 år”.
Allsång och uppvärmning för barn under ledning av Camilla Berglöv
Startskottet Dalskogslunken för barn
Camilla Berglöv och Jan Berglöv
Startskottet för Dalskogslunken 5 km
Lilla Bandet
Prisutdelning i Dalskogslunken
We on the line – linedanceuppvisning och prova på
Skattjakt för alla barn
Dalskogsbuggen
Beatstones
Dragning på Programbladstävlingen och bokstavsjakten
Utdelning av Dalskogsutmärkelsen
Musik av Peter Söderlund
Tack för iår!

GRILLAT OCH KAFFE MM
I Bystugan serveras grilltallrik, korv med bröd, hamburgare, kaffe och hembakat.
Kaffe, saft och bulle till försäljning i Röda Busskuren.

HANTVERK, DALSLANDSMAT, UTSTÄLLNINGAR MM
Lokala hantverkare och producenter säljer sina varor.
I Bystugan visas konst och vävnader.

BYVANDRING

16.00

Musikgudtjänst med Allsångstema. Peter Söderlund spelar.
Präst: Eva Marklund

LIESLÅTTER
Ingmar Andersson slår gräs med lie och hässjar hö på traditionellt vis.

PONNYRIDNING
11:00-13:00 Hästar och ledare från Melleruds ridklubbs ungdomssektion, pris 20:-

MOTIONSLOPPET DALSKOGSLUNKEN
Start vid Röda busskuren och mål vid kyrkan, anmälan i röda ”busskuren” ½-timma
före start. Gå, lunka, spring ca 5 km lätt bana med gemensam start 11.30. Startplats i
Kroppefjäll trailrun samt Presentkort från Team Sportia lottas ut bland de startande.
Avgift 30:- upp tom 18 år, 50:– för vuxna.
Barnlunken: Kort bana för barnen med gemensam start vid Röda busskuren kl 11.00.
Gratis, ingen föranmälan krävs.

MOTOR

"Dalskog under 1000 år"
Per-Olof Eliasson leder en historisk vandring i samhället
Samling vid kyrkan 10:30 och 14:00.

Medlemmar i Traktorklubben Dotorp, moped- och veteransbilsklubbar är inbjudna att
visa och berätta om sina rariteter.
Skogsmaskiner och grävmaskiner från lokala företag finns att titta på.
Gengasbil med korvgrillning.

SKATTJAKT

ANNAT INTRESSANT

Samling vid scenen kl 13:30.
Barn 0-12 år
Det sägs att förr i tiden fanns det ett rövarband i Dalskogs skogar... Rövarhövdingen,
Granskägg och hans rövarband tog skatter runt om i världen och förde de till ett hemligt
gömställe. Nu finns inga rövare kvar men deras skatter gör det...
Följ med oss på ett eget rövartåg för att leta efter rövarbandets kvarglömda skatter.

Dalslands Ballongklubb informerar om ballongflygning och vid gynsamt väder kan det
förhoppningsvis även bli ett ”ballonghav” att leka i.
Räddningstjänsten visar upp sig i mån av tid.
Melleruds Biodlareförening visar och berättar om hur det är att vara biodlare
Chokladhjul
Kroppefjälls IF Judo visar upp sin sport och bjuder även in till att prova på.
Bokstavsjakten, tävlingskupong hämtas i Röda busskuren.

DJUR
Hästuppvisning
Hälsa på asnan
Gosa med lamm
Hästskjuts med Roland Skarin

TOALETTER
Vattentoaletter finns i kyrkan, i gamla kyrkstallarna och i Bystugan.
”Bajamajor” finns i närheten av parkeringen och scenvagnen.

