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Gäller för perioden 16 - 31 maj 2015

Maj

To 21 Sagostund: ”Dinosaurier”
En sagostund om dinosaurier på bibblan i Urshult
kl. 10.30. För barn 3-5 år. Fri entré.

Fr 22- Lö 23 Sandsjödagarna
För tredje året arrangerar Sockenrådet och föreningarna i Södra Sandsjö Socken Sandsjödagarna 22-23
maj. Sandsjödagarna invigs på Näset kl. 18.30 på
fredagskvällen. Grillarna är tända och kl. 20.00 blir
det underhållning av Monday Stories. Sen är det full
fart hela lördagen med massor av aktiviteter i Konga
och Dångebo. Avslutning blir det i Södra Sandsjö
kyrka kl. 18 på lördagskvällen. Årets Sockenbo
2014 och Årets Sandsjökaka 2015 offentliggörs.
Detta är bara några enstaka axplock ur programmet.
Hela programmet samt karta som är kopplad till
broschyren finns att ladda ner på www.visittingsryd.
se. Alla aktivitetsställen är utmärkta med Sandsjödagsvimpel.
Lö 23 Sandsjörundan - Veteranrally
Veteranrallyt startar vid Folkets Hus i Konga kl.
11.30. Rundan är ca 3 mil lång på fina vägar runt
om i socknen. Veteranrallyt är öppet för alla fordon
såsom lastbil, motorcykel, moped, traktor och bil
till årsmodell 1975. Efter målgång är det utställning
av alla fordon. Det kommer även arrangeras en bakluckeloppis i parken för de som är intresserade.
Kl. 14.00 blir det musikunderhållning med musikgruppen Bang från AMB. Fri entré.

Lö 23 Bio: ”Vem lurar Alfons”
Nytt Knattefilm-paket för 2-4-åringarna med tre nya
filmer om den ständigt lika populära Alfons Åberg:
Vem lurar Alfons, Alfons vid vuxenbordet och Hann
Alfons före sig själv. Kl. 10.00 i Konga Folkets hus.
Entré: 20 SEK.
Lö 23 Dans i Kärrasand
Danspremiär 2015 med Flamingokvintetten på Kärrasands Nöje kl. 21.00-01.00. Entré: 180 SEK.

Sö 24 Vårsångsgudstjänst
Vårsånger med Kyrkokören och Ungdomskören kl.
11.00 i kyrkan i Ryd. Fri entré.

Turistbyrån tipsar!

www.visittingsryd.se

Ti 26 Vårfågelutflykt
Sista tillfället för dig som vill följa med på kvällsutflykt till vackra platser i närheten av Urshult för att
spana på fåglar. Samling vid biblioteket i Urshult kl.
18.00. Fri entré.

To 28 Resa med Hembygdsföreningen till
Ronneby Brunnspark
Utflykt med egna bilar till Ronneby Brunnspark, där
Gunnel Magnusson guidar oss runt. Bilarna fylls så
att också du, som inte har bil, kan följa med. Ta med
din fikakorg. Anmälan till Anders Eriksson 0703730191 senast den 25 maj. Samling på Tingsryds
övre torg kl. 17.50. Entré: 50 SEK.
Fr 29 Dans i Kärrasand
29 maj drar Kärrasand igång danssommaren med
trivseldans med Glenn-Endys så ta med dansskorna
och biljetten så kör vi!! Kl. 19.00-23.00 på Kärrasands Nöje. Entré: 160 SEK.

Full fart med massor av aktiviteter i
Konga och Dångebo.

Lö 30 Hälso & Gourmetvandring på Korrö
Hälso & Gourmetvandringen på Korrö förenar de
bästa småländska smakerna med berättelser, och
en och annan skröna, om växter och djur. Naturen
är matsal och Korrös Naturguide är ciceron! Tillsammans med Korrös naturguide provar man och
smakar på vad naturens eget skafferi och apotek har
att erbjuda för vårt läkande och välbefinnande. Man
stannar och njuter av småländska läckerheter med
närproducerade råvaror och maträtter från jord, skog
och vatten. Kl. 11.00 på Korrö. Entré: 750 SEK.

Bio: ”Vem lurar Alfons”
Konga Folkets Hus, 23 maj
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
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Sö 17 Pilgrimsvandring till Blidingsholm
Start vid Almundsryds kyrka, Ryd samt Urshults
kyrka kl. 9.00 Kaffeservering och gudstjänst vid
ankomst till Blidingsholm. Fri entré.
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