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

Turistbyrån tipsar!
www.visittingsryd.se

Gäller för perioden 1 - 15 maj 2016
Sö 1 Cykla med Cykelmannen
Samling vid Tingsryd Resort klockan 10.00. 
Därefter tar cykelmannen täten för en lugn tur 
på bilfria vägar. Efteråt finns möjlighet till en 
gemensam fika. Alla deltagare får en bok om 
sanningar och poesi, signerad av Cykelman-
nen. Mer info: 0709-260174.  

Må 2 Utställning från Nepal
Utställning med bildspel från den lilla jord-
bävningsdrabbade byn Majhigaun i Nepal. 
Arrangeras av Tuki Nepal Society och visas på 
biblioteket i Ryd tom. fredag den 13 maj.

Må 2 Småbarnshäng i Väckelsång
Rekommenderas för barn under fyra år. Kl. 
10.00 på Väckelsång bibliotek.
 
To 5 - Sö 8 Vår Runt Åsnen
Aktörer av olika slag kraftsamlar och arrang-
erar olika evenemang och aktiviteter för stora 
och små. Medverkar gör bl.a. Getnö Gård - 
Lake Åsnen Resort, Ljushuset i Urshult, Urshult 
Hotell, Ålshults Handelsbod med fler. In och 
kika på ”Runt Åsnen”s facebooksida för mer 
information. 

To 5 Fotoutställning: Svenska kor
Hos SKOG.Design i Bökås, Vrångebo, hänger 
under maj månad fotoutställningen ”Svenska 
kor”. Öppet: tis och tors-sön, kl 10.00 – 18.00 
fom. den 5 maj.

SKOG.Design är en ateljé och butik med det 
grafiska i fokus. Här finner man förutom fotout-
ställningar under sommaren även väggpaneler, 
kortserier och trädgårdsprodukter.

To 5 Cykla med Lions
Ett cykel-evenemang för att bidra till Barncan-
cerfonden Södra.
Samlas i Urshult eller Ryd för en gemensam 
cykelutflykt. Det blir korvgrillning halvvägs, i 
Blidingsholm. Tipsfrågor på vägen med fina 
priser. Det bjuds på korv och läsk till deltagarna. 
Överskottet går till Barncacerfonden Södra. 
Deltagaravgift 50 SEK (barn gratis). Mer info 
fårs av Jimmy på 073-1013130. 
Start: Stationen Ryd 11:00-11:30. 
Start: Kajen Urshult 11:00-11:30. 

To 5 Familjedag på Lunnabacken
Familjedag med växtloppis och tipsrunda ar-
rangeras av Urshults trädgårdsförening. Lär 
dig bygga fågel- och insektsholkar och så frön 
av olika dess slag. Ta med egen fika och korv 
eller dylikt till grillen. Fri entré. Kl. 11.00 på 
Lunnabacken.  

To 5 TingsRyd Rallysprint
”En försmak av hästkrafter och lukten av bränd 
asfalt! Missa inte asfaltssprinten under Kristi 
Himmelsfärd!” 
Asfaltsprinten är sammanlagt 22,5 km lång och 
går på östra industriområdet i Tingsryd. Vid 
publikplatsen Tingsryds Buss finns starten och 
högtalare som förmedlar tider, placeringar och 
intervjuer. Det är en perfekt plats för dig att stå 

och heja på! Du kommer hit via Kalmarvägen 
och Plogvägen. Varje rallybil passerar här 18 
gånger. Med 100 startande blir det 1800 passa-
ger att uppleva! Publikplatsen Tingsryds Buss 
kommer att rymma bilutställning och kiosk. Du 
kan också roa dig med MotorEvents KulpåHjul. 
Banan blir inte officiell förrän några dagar före 
tävlingsdagen. 

Tävlingen börjar kl. 12.30 med 
specialsträcka1(SS1). Det är tre SS som körs 
direkt efter varandra på samma sträcka. Entré 
100 SEK (under 19 år gratis). 

Fr 6 Internationellt knytkalas 
Arrangeras av föreningen Rösmåla skola. Mer 
info går att fås via Fritjof på 0477-230 98. Entré 
30 SEK. Kl. 19.00 i Rösmåla Skola. 

Lö 7 Hälso & Gourmetvandring på Korrö
Hälso & Gourmetvandringen på Korrö förenar 
de bästa småländska smakerna med berät-
telser, och en och annan skröna, om växter och 
djur. Naturen är matsal och Korrös Naturguide 
är ciceron!

Nu finns återigen chansen att uppleva denna 
unika matvandring i Korrö. Detta är första tillfäl-
let för 2016. Bokning och Förfrågningar görs på 
tel. 0470 – 342 49 eller via e–post: info@korro.
se. 750 SEK/person. Kl. 10.00 på Korrö. 

Må 9 Föreläsning: Växtkomposition
Ingrid Svensson är landskapsingenjör och arbe-
tar i Karlskrona kommun där hon planerar och 
utformar nya blomgrupper och trädsättningar 
runt om i kommunen. Föreläsningen arrangeras 
av Urshults trädgårdsförening. Entré 50 SEK, 
inklusive fika. Kl. 19.00 i Urshults församling-
hem. 

Sö 15 Konsert: I Have a Dream
”I Have a Dream - Jazzen i medborgarrättsrö-
relsens USA”. För drygt 60 år sedan satte sig 
Rosa Parks längst fram i bussen och vägrade 
flytta på sig. Detta blev startskottet för en ny 
människorättsvåg som kämpade för färgades 
lika rättigheter. Här började också Jazzmusiken 
gro på riktigt och denna konsert är en inspirerad 
hyllning till detta. Ewa Stanko sjunger en Negro 
Spiritual och två av Duke Ellingtons klassiska 
melodier. Anders Baudin kommer att vara pre-
sentatör. Fri entré med kollekt i Urshults Kyrka. 
Kl. 16.00 på Pingstdagen!  

Lö 7 Pubkväll: Gems of Erin
I Älgbaren på Getnö Gård - Lake Åsnen Resort. 
En del av Vår Runt Åsnen. Kl. 19.00. Kontakta 
Getnö för mer info på 0477 - 240 11.

Vår Runt Åsnen 5-8 maj

Nepal - visas tom. 13 maj

Utställning i Ryd


