
På gång i Tingsryd!

 EVENEMANGSKALENDER - EVENEMANGSKALENDER - EVENEMANGSKALENDER - EVENEMANGSKALENDER - EVENEMANGSKALENDER

SEPTEMBER
Ti 16 ”Min hembygd i vardag och helg”
Föreläsning; Mårten Nilsson visar ”Min hembygd 
i vardag och helg”, en film av John Nilsson. Pris: 
Terminskort 100:- biljett för enstaka föreläsning 
30:-, Dackeskolans Aula, kl. 19.00

To 18 Bio: ”Magic in the Moonlight”
Woody Allen är tillbaka med en romantisk komedi 
om en engelsman som får i uppdrag att avslöja ett 
möjligt svindleri. Situationen visar sig dock mer 
svårhanterad än han först trodde och professionella 
och personliga komplikationer uppstår. Historien 
utspelar sig på 1920-talet i södra Frankrike bland 
välbärgade herrgårdar och jazzhak på den exotiska 
Franska Rivieran under en tid då jazzen spred 
sig över världen. Barntillåten, speltid 97 min. I 
rollerna: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay 
Harden. Entré 80:-, Konga Folkets Hus, kl. 19.00

Fr 19 Ryds Marknad
Här är du välkommen att fynda bland några av de 
över 70-90 marknadsstånden som säljer allt från 
hantverk till marknadsgodis. Marknadsdagen
arrangeras av Lions. Fri entré, Ryd, kl. 9.00-17.00

Lö 20 Veteranmarknad för bil, mc & moped
Årets höjdpunkt för alla Veteranbilsentusiaster! På 
sydsöstra sveriges största marknad kan du fynda 
delar till bilar, mc, mopeder samt nostalgiprylar. 
Entré 40:- Förare i veteranbil fri entré. Gratis 
parkering. TingsrydTravet, kl. 8.00-14.00

Sö 21 Hockey: TAIF - IK Pantern
Upplev dramatiken på plats och följ Tingsryds jakt 
på en plats i HockeyAllsvenskan. Passa även på att 
boka bord i någon av restaurangerna, och planera 
en trevlig kväll i Nelson Garden Arena med god 
mat och härlig ishockey. För info om hur du bokar 
biljetter samt bord, besök TAIF:s hemsida 
www.taif.nu. Nelson Garden Arena, kl. 16.00

Må 22 Bio: ”Magic in the Moonlight”
Woody Allen är tillbaka med en romantisk komedi 
om en engelsman som får i uppdrag att avslöja ett 
möjligt svindleri. Situationen visar sig dock mer 
svårhanterad än han först trodde och professionella 
och personliga komplikationer uppstår. Historien 
utspelar sig på 1920-talet i södra Frankrike bland 
välbärgade herrgårdar och jazzhak på den exotiska 
Franska Rivieran under en tid då jazzen spred 
sig över världen. Barntillåten Speltid 97 min. I 
rollerna: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay 
Harden. Entré 80:-, Konga Folkets Hus, kl. 19.00

To 25 Sagostund ”Mamma Mu simmar”
Sagostund ”Mamma Mu simmar” För dig som är 
3-5 år. Fri entré, Biblioteket i Urshult, kl. 10.30.

Fr 26 Sagostund med Minibio
Minibio: Film och annat kul om leksaker som 
vaknar till liv. För dig som är 3-6 år. Fri entré, 
Biblioteket i Tingsryd, kl. 10.00

Lö 27 Linneryds marknad
Linneryds Marknad har anor från början av 
1700-talet. Omkring 70 knallar, hantverkare och 
lokala föreningar som visar och säljer sina varor 
finns på plats. Även musikunderhållning vid kaf-
festugan mellan kl 11-13. Stenugnsbakat bröd från 
”Lundastugan” och hoppborg och andra aktiviteter 
för barn. Fri entré. Linneryd, kl. 9.00-14.00

Sö 28 Äpplets och honungens dag
Äppelförsäljning, mustning, äppelkakstävling, 
konst och länets bästa honung är bara lite av vad 
dagen har att erbjuda. Fri entré, Kurrebo, 
kl. 12.00-16.00

Sö 28 Hockey: TAIF - Kallinge/Ronneby
Upplev dramatiken på plats och följ Tingsryds jakt 
på en plats i HockeyAllsvenskan. Passa även på att 
boka bord i någon av restaurangerna, och planera 
en trevlig kväll i Nelson Garden Arena med god 
mat och härlig ishockey. För info om hur du bokar 
biljetter samt bord, besök TAIF:s hemsida 
www.taif.nu. Nelson Garden Arena, kl. 16.00

Må 29 Bio: ”Min så kallade pappa”
Gravida Malin har ingenstans att bo när hennes 
pojkvän Frank gör slut. Som sista utväg söker 
hon upp sin pappa trots att de aldrig har träffats. 
Han visar sig vara en arrogant och självupptagen 
skådespelare. Innan Malin hinner berätta vem hon 
är så drabbas han av en stroke. När han vaknar upp 
så minns han inte vem han är, än mindre att han 
aldrig har träffat sin dotter. Malin ser då sin chans 
att göra om honom till den pappa hon alltid saknat. 
I rollerna:Vera Vitali, Michael Nyqvist, Sverrir 
Gudnason Från 11 år. Speltid 127 min. Textad. 
Entré 80:-, Konga Folkets Hus, kl. 19.00

Ti 30 ”Enkelhet eller vansinne”
Föreläsning; Magnus Hörberg från Holmahult 
berättar om ”Enkelhet eller vansinne” - en cykeltur 
Alaska - Los Angeles i ord och bilder. Pris; Ter-
minskort 100:-. Biljett för enstaka föreläsning 30:-, 
Dackeskolan Aula, kl. 19.00

Läs mer om evenemangen på visittingsryd.se. 
Här finns alltid den senast uppdaterade versio-
nen av evenemangsguiden.  
 
För mer information, kontakta turistbyrån, 
tel 0477 - 441 64, turism@tingsryd.se 

Turistbyrån tipsar!

Loppisar & Kuriosa
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Gäller för perioden 16 sep - 30 sep 2014

www.visittingsryd.se

Äpplets och Honungens Dag
Äppleutställning, försäljning av frukt, 
honung, blommor m.m. Äppelkake-
tävling, mustning, provsmakning, 
konst och Caféet serverar hembakat!
Välkommen till Kurrebo 28 september

Heja fram Taif
till Allsvenskan!
www.taif.nu

Marknader!
Inte mindre än tre marknader går av 
stapeln. Här finns allt för stora och 
små, allt från knallar och mark-
nadsgodis till bildelar, nostalgi och 
riktigta fynd! 

Ryds Marknad fredag 19/9
Veteranmarknad lördag 20/9, 
TingsrydsTravet
Linneryds Marknad lördag 27/9

Gör dina bästa fynd på en Loppis!
På visittingsryd.se hittar du alla platser 
och öppettider till loppisar, antikt och 
kuriosa!
På Turistbyrån kan du även få en lista 
med många loppisar samlade. 
Välkommen in! 


