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Mo 30 Mars Påsksmyg
Kom och leta upp de gömda äggen! Hur många är 
det? Servering: grillad korv med bröd, kaffe.
Start Mårslycke camping kl. 18.00 

Mo 30 Mars Bio: ”Hotel Marigold 2”
Hela det sprudlande gänget är kvar på hotellet och 
får välkommet sällskap av den heta amerikanske 
hotellgästen Guy. Nu drömmer ägaren Sonny om att 
expandera samtidigt som han planerar sitt stundande 
bröllop, vilket leder till en del inte helt genomtänkta 
beslut. Kl 19.00, Konga Folkets hus

On 1 Konsert: Stabat Mater
G.B. Pergolesi 15 sångare från Edholmerinstitutet. 
Under ledning av Lawrence Johnsson Recitatör Ulla 
Liefwendal. Kl. 19.00, Kyrkan i Urshult

To 2 Småbarnshäng: Saga, sång och ramsa
Småbarnshäng: Saga, sång och ramsa. För dig som 
kommer med barn under 2 år. Kl. 10.00 Biblioteket 
i Tingsryd

Fr 3 Från nu till då
Musik på långfredagen från bl.a. Johannespassionen 
och Stabat mater med Yvonne Tuvesson-Rosenquist-
sopran, Cecilia Alrikson-sopran, Peter Alrikson-
tenor och Hans Linden-bas. Kl. 11.00 Kyrkan i Ryd 

Fr 3 ÄggKONST på Ålshults Kulturcafé
Tingsrydgruppens Utställning ÄggKONST på Åls-
hults Kulturcafé med vernissage. Guldlövet utdelas 
på vernissagedagen den 3 april kl. 12.00. Utställ-
ningen pågår tom den 12 april.
Öppet alla dagar 11.00 -17.00 
Den 4-5 april kl. 12.00–17.00 blir det äggmålning 
för alla barn

Sö 5 Vårfest på Måneld form
Butiken öppnar för säsongen, med fika, prova på 
lera, häst o vagn tur, klappa djuren mm. Kl. 11.00-
17.00. 

Sö 5 Påskfrukostbuffé 
Påskfrukostbuffé hos Norraryd B&B mellan 9 och 
12. Inkl. kaffe, te, mjölk och saft. Även 6 april.

Ti 7 Bibblanhäng: Boktips, spel och pyssel
Bibblanhäng: Boktips, spel och pyssel. För dig som 
går i skolan. Kl. 15.00-17.00, Biblioteket i Tingsryd

On 8 Föreläsning: ”Trädgårdsprogram”
Trägdgårdsprogram på Linneryds Bygdegård kl. 
19.00. 

To 9 Bio: ”Micke & Veronica”
Veronika faller pladask för Micke, snickaren som 
bygger om hennes kök hemma i stora Östermalm-
svåningen. Sågspånet har knappt lagt sig vid den 
första heta kyssen. För deras tonårsbarn Fanny och 

Alexander blir föreningen svårare att acceptera. 
Kl. 19.00, Konga Folkets Hus

To 9 Föreläsningen ”Den nakna hälsan” med 
Jonas Colting
Jonas Colting har etablerat sig som en av de mest 
uppskattade, omtalade och välrenommerade livs-
stilsföreläsarna i Sverige idag! Jonas är en av de 
mest engagerande hälsodebattörerna i Sverige med 
blogginlägg om bland annat crossfit, dietister och 
elitidrott för barn. Kl. 17.30–21.00 Restaurang 
Ladan i Urshult.

Fr 10 Danskurs i den arabiska folkdansen Dabke 
Efter kursen är det fri dans. Ett roligt sätt att träffa 
andra och ha kul tillsammans! Träffpunkt Urshult 
kl. 19.00

Fr 10 Sagostund på Bibblan i 
Tingsryd
Sagostund: Till Indialand m 
Hellsing. Vi firar Lennart Hell-
sings författarskap med sång, 
rim & tokigheter. Kom gärna 
klädd i grönt. För dig som är 
3-6 år. Kl. 10.00, Biblioteket i 
Tingsryd

Lö 11 Konsert: ”Hemlig kärlek - Mupfie” - Fred-
rik Paulsson samt Musica Vitae
Det är konsertens ledare och solist Fredrik Paulsson 
som funderar kring kärlek i skymundan. Kl. 16.00 i 
Söderportkyrkan

Sö 12 Bio: ”Paddington” 
Paddington har vuxit upp 
djupt i den peruanska 
djungeln med sin moster 
Lucy som, inspirerad av ett 
möte med en engelsk upp-
täcktsresande, har fått sin 
brorson att drömma om ett 
spännande liv i London..
Kl. 15.00, Konga Folkets 
Hus

Sö 12 Loppmarknad i Björkeborg 
Välkommen till loppmarknad i Björkeborg ,Väckel-
sång söndagen den 12 april kl. 10:00 - 14:00. 

On 15 Dagledigträff i Ryds församlingshem
Sång och musikunderhållning med Dag Runesson. 
Kaffeservering och andakt. Kl. 15.00,  Kyrkan i Ryd

April

Läs mer om evenemangen på visittingsryd.se. 
Här finns alltid den senast uppdaterade 
versionen av evenemangsguiden.  
 
För mer information, kontakta turistbyrån, 
tel 0477 - 441 65, turism@tingsryd.se 

Turistbyrån tipsar!
www.visittingsryd.se

Gäller för perioden 30 mars - 15 april 2015

Fo
to

: B
io

 K
on

ga
, T

ue
 S

ch
ör

rin
g,

 ©
 P

re
ss

bi
ld

 A
nd

re
as

 B
ra

nt
el

id
, P

re
ss

bi
ld

 V
ok

al
ha

rm
on

in
, P

re
ss

bi
ld

 th
e 

M
et

ro
po

lit
an

, P
ix

ab
ay

Föreläsning med  
Jonas Colting

Restaurang Ladan 9 april

Musica Vitae - Hemlig kärlek

Söderportskyrkan 11 april

Glad 
påsk!


