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Vinn biljetter till
Filmfestivalen på Dal
Den 17 mars drar filmfestivalen för Bengts-
fors, Dals Ed, Mellerud och Färgelanda igång.
Svara på frågorna nedan och sänd in annonsen med 
ditt namn till ”Filmfestival” Melleruds Nyheter, Storga-
tan 20, 464 30 Mellerud så deltar du i tävlingen.
Men det är bråttom. Svaret måste finnas hos  
Melleruds Nyheter senast klockan 10.00 13/3. 

Du kan vinna ett allfilmskort värt 260 kronor eller  
ha chans att vinna ett av fem trefilmskort värda  
150 kronor styck!

1. Vilken film avslutar vi Filmfestivalen i Mellerud 
med?

Svar:...........................................................................

2. Hur många filmer kan du se med allfilmskortet 
på Centrumsalongen?

Svar:...........................................................................

3. Hur många kommuner visas Filmfestivalen i?

Svar:...........................................................................

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

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

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

www.be-film.se

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
25-ÅRS JUBILEUM

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda

SVERIGES 3:E STÖRSTA FILMFESTIVAL

www.be-film.se

Syföreningar strålade samman

Samling vid tårtbordet under kontraktsyföreningsdagen. Foto: Privat.

Örs Kyrkliga syförening 
och Rostocks Kyrkli-
ga  arbetskrets stod som 
arrangörer av årets kon-
traktsyföreningsdag, som 
lockade 115 personer. 
I år var syföreningar från hela 
Dalsland representerade allt 

från Vårvik till Frändefors.
Dagen började i Örs kyrka 

med förmiddagsgudstjänst 
då kyrkvärden och tillika 
ordförande i Örs kyrkliga 
syförening Berith Pettersson 
hälsade alla välkomna. Kon-
traktsprost Thomas Holm-

Fullt ös och skön nostalgikänsla

Sångaren Gert Lengstrand t.h spexade och skojade glatt på scenen.

The Mule Skinner Band 
lockade fullt hus på Kul-
turbruket på Dal i fredags 
kväll. Bandet bjöd på ett 
knippe härliga låtar som 
lockade fram gamla min-
nen hos åhörarna.
– Det är ett år sedan vi var här 
sist. Vi gamla ”Streaplers-
gubbar” är faktiskt 294 år 
tillsammans, dé ni. Fast vår 
kapellmästare Jörgen Flach 

sänker medelåldern med tre 
år, inledde sångaren Gert 
Lengstrand med.

The Streaplers bildades i 
slutet av 1950-talet. Då var 
Tage Erlander statsminister 
och TV hade enbart en kanal.

– På radion körde de en 
grammofontimme, mesta-
dels med marschmusik och 
kanske någon poplåt in emel-
lan. Men vi lyssnade på radio 

Luxenburg, förklarade 
Lengstrand.

Han berättar vidare om när 
killarna satt i turnébussen på 
1960-talet, när bandet turne-
rade som mest.

– Då undrade vi vilka tjejer 
som skulle komma på kon-
serterna. Nu pratar vi om vad 
vi använder för mediciner 
istället.

Bandet kör många låtar 

som publiken definitivt kän-
ner igen, huvuden gungar 
med och leenden syns på 
mångas läppar. Man bjöd på 
ett knippe oförglömliga hits 
som ”Vad har du under blu-
sen Rut?”, ”Rockin’ Robin” 
och” Jambalaya”.

Mellan låtarna får publi-
ken höra anekdoter från 
Streaplers fantastiska karriär 
som startade 1959.

– En gång när vi åkte i 
turnébussen kom en motor-
cykel och körde om oss. Den 
körde väldigt snabbt, men vi 
hann att läsa vad det stod på 
ryggen; ”Om ni kan läsa det-
ta här har kärringen ramlat 
av”, berättade Lengstrand 
och lockade till många skratt. 

Lengstrand är en formida-
bel låtskrivare. Vilka minns 
inte ”Eloise”, ”Växeln hal-

lå”, ”Tusen och en natt” och 
”Hon är bara 15 år”? Låtar 
som kommer att leva med oss 
länge. Han turnerade för öv-
rigt i ett halvår med Bill 
Haley innan han återvände 
från USA till Sverige och 
kom i kontakt med Steaplers.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

ström och Örs församlings 
verksamhetsansvariga kom-
minister Daniel Westin höll i 
gudstjänsten då temat var om 
Fastan denna Askonsdag.

Stig-Arne Larsson från 
Dals-Rostock bidrog med 
sång och eget gitarrackom-
pangemang i gudstjänsten 
med bland annat en egenhän-
digt skriven låt. Kyrkvärden 
Nils-Erik Hansson berättade 
om kyrkan och inventarier 
som har en  intressant histo-
ria.

Sedan fortsatte samman-
komsten på Krokfors bygde-
gård med förtäring och Da-
niel berättade och visade 

bilder från sin tjänstgöring 
som präst i Canada. En tårt-
buffé och blomsterlotteri var 
ett populärt inslag av dagen.

Ordförande i Örs syfören-
ing uppmärksammade da-
gens äldsta deltagare, en dam 
som var 96 år och tillhörde 
Torps syförening. Även Ge-
säters syförenings ordföran-
de fick en hembakt kaka då 
att hon fyllde år denna dag.

Kyrkoherde Margareta 
Olsson avslutade eftermid-
dagen med att berätta om 
Svenska Kyrkans internatio-
nella arbete då fasteinsam-
lingen med tema Maträtten 
är i full gång och tillsammans 

sjöngs en afrikansk växel-
sång innan damerna och 
även någon herre återvän-

de  till sina hemförsamlingar 
efter en trivsam dag.

The Mule Skinner Band bjöd på högklassig underhållning med många kända låtar.

Lördagen den 25 februari 
höll Miljöpartiet de gröna i 
Mellerud årsmöte i Dals-
landsrummet på Storgatan 14 
i Mellerud. Deltog gjorde 
bland annat riksdagsledamot 
Emma Nohrén. Mötet fast-
ställde bland annat nya stad-
gar, verksamhetsplan och 
budget, samt antog nomine-
ringsregler inför valrörelsen 
2018.  Saxat ur verksamhets-
planen: Målet ska vara att ha 
fler företrädare på listan 20  
än vad vi hade i valet 2014. 
Målet är också att partiet 
aktivt ska rekrytera 
människor som representerar 
en bredd av olika aspekter 
sett till kön, ålder, ursprung, 
sexualitet, sexuell identitet, 
funktionsvariation eller tros-
uppfattning. Målet är att ett 
medlemsmöte i december 
2017 fastställer en preliminär 
valsedel för MP Mellerud. 

Redan före december månad 
föreslås medlemmarna, om 
de så är överens, fastställa 
och besluta om platserna 1-3 
på kommunlistan. På så vis 
hoppas vi kunna bidra till att 
ytterligare profilera partiets 
toppkandidater inför valet 
2018.

Målet ska vara att MP i 
Mellerud ska ha det vassaste 
programmet bland de lokala 
partierna, ett program som 
känns angeläget, modernt 
och hållbart. Det som utfästs 
i programmet ska vara ge-
nomförbart i kommunpoliti-
ken om Miljöpartiet hamnar 
vid makten efter valet 2018, 
samt utgöra underlag för 
eventuella förhandlingar.

nder dagen fick partiets 
medlemmar också informa-
tion från riksdagspolitikern 
Emma Nohrén som bland 
annat ansvarar för lands-

ÅRSMÖTE

MP Melleruds styrelse för år 2017. Från vänster: Tony Johansson (ord-
förande), Lill Kristoffersson, Emma Nohrén (riksdagsledamot och mö-
tesordförande, ej med i MP Melleruds styrelse), Mohamed Josef, Inger 
Jochnick, Sarah Isgren (fd gruppledare, ej med i MP Melleruds styrelse), 
Maria Karlsson (kassör) och Henrik Sandberg. Saknas på bilden gör Sofia 
Falander, som också valdes in till MP Melleruds styrelse.

bygdspolitiska frågeställ-
ningar. Därutöver deltog Bo 
Thorén från föreningen Fos-
silfritt Dalsland 2030 (FFD), 
som redogjorde för hot och 
möjligheter med tanke på 
klimatkrisen.Lars- Ola Wes-
terlund från Miljöpartister i 
Svenska Kyrkan i Karlstads 
stift informerade om skogs-

politik och det stundande 
valet till stiftsfullmäktige 
och kyrkofullmäktige. Mötet 
avslutades med en gemen-
sam fika och underhållning 
av lokala MP-kändisen och 
viskonstnären Sarah Isgren, 
som tolkade Dolly Parton, 
Cornelis Vreeswijk och Ma-
rie Fredriksson.


