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Maj

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 14 - 31 maj 2016
Lö 14 Trav i Tingsryd
Återigen anordnas trav i Tingsryd! En full-
späckad dag i hästsportens tecken bjuder på 
bland annat:
- Invigningskortege kl. 10.50. 
- Guidade turer på stallbacken kl. 10.00, 11.30 
samt 12.30. 
- Trav V4 och V5. Första start kl. 11.10. 
- Prova på Ponnykörning och ridning 
- Kval till ponnylöp katergori A och B avslutar 
dagen. 
Entré 50 SEK (barn gratis). Huvudentrén öpp-
nar kl. 9.00 på Tingsrydtravet. 

Sö 15 Konsert: I Have a Dream
”I Have a Dream - Jazzen i medborgarrättsrö-
relsens USA” spelas av blåsensemblen Thuba-
non. Vokal: Ewa Stanko, Presentatör: Anders 
Baudin. Programmet och musiken grundar sig i 
den rörelse som tog fart efter Rosa Parks hade 
satt sig på en buss i Alabama... Soul Jazz ut-
vecklades, ofta i kyrkorna, och hamnar ca 60 år 
senare i Urshults kyrka. Fri entré med kollekt. 
Kl. 16.00 i Urshults kyrka. 

Ti 17 Bilbingo på Tingsrydtravet
Kl. 18.30. Kontakta Tingsryd Häst & sportan-
läggning för mer information.
www.tingsrydtravet.com 

Fr 20 - Lö 21 Sandsjödagarna
Den 20 – 21 maj arrangerar Sockenrådet och 
föreningarna för fjärde året Sandsjödagarna 
och Sandsjörundan.

På fredagen kl 18.30 är det invigning på Näset 
i Dångebo där grillarna är tända och förbe-
redda. Musikunderhållning ingår. 
Lördagen är fullspäckad med aktiviteter i 
bygden på bland annat Konga Folkets hus, 
Örmovallen, Hembygdsgården, församlings-
hemmet och Södra Sandsjö kyrka där dagarna 
avslutas kl. 17.00 med att utse årets sockenbo 
och Sandsjökaka. 
Sandsjörundan kan nämnas lite extra där 
Bosse Bildoktorn är konferencier, start kl. 11.30 
vid Konga Folkets hus. 

Sö 21 Barnens dag i Ryd
Vid hembygdsgården i Ryd arrangeras en 
aktivitetsdag för barn i alla åldrar! 
Lilla- och stora Strandloppet samt Miniloppet. 
Alla deltagare i loppen får medalj och diplom. 
Det blir ponnyridning, ansiktsmålning och 
fiskdamm och leksakslotteri. Därtill är Brandbil 
& rallybil på plats och givetvis finns varm-
korv och kaffe till försäljning. Deltagaravgift i 
Strandloppen är 20 SEK. Från kl. 11.00 startar 
aktiviteterna. 

Lö 21 Konsert: Nordic + förband
Ett av de mest tongivande banden på den 
svenska folkmusikscenen fyller 10 år. Jubi-
leumsåret ska firas med unika konserter med 
en ny spännande repertoar. Nordic är ett av 
Sveriges bästa och mest uppskattade folk-
musikband. Med en smittande spelglädje och 
charm har bandet gjort succé såväl i Sverige 
som utomlands. De senaste årens framgångar 
har lett till flera utmärkelser. Vid Folk- och 
världsmusikgalan 2011 blev bandet utsett till 
Årets Grupp. 

Arrangeras av MVHproduktion, Musik i Syd 
och Vuxenskolan. Barmeny med fyra olika 
alternativ erbjuds till underhållningen och förbo-
kas gärna. Biljetter och info: Restaurang Ladan 
Urshult 0477-20940. Entré 130 SEK. Kl. 18.00 i 
Restaurang Ladan i Urshult. 

Lö 28 Dans i Kärrasand: Wahlströms
Premiär för sommarens dansbandsprogram! 
Kärrasands Camping och Nöje arrangerar 
dansbandskvällar hela sommaren maj - sep-
tember. På Kärrasand erbjuds camping precis 
vid Åsnens strand. Kärrasand är en bra bas för 
semestern som gärna går i dansens, aktivite-
ternas och utflykternas tecken. I nära omnejd 
ligger charmiga caféer, gårdsbodar och se-
värdheter. Entré 180 SEK. Wahlströms dansar 
igång kl. 21.00 på Kärrasand, Vemboö. 

Lö 21 SANDSJÖRUNDAN 
- MED BOSSE BILDOKTORN

Kl. 11.30 med start vid Konga Folkets hus

Nystart för Travet! 

Fler evenemang på Kärrasand i sommar:

5 juni - Joddla med Siv

17 juni - Bob Stevens

Midsommarhelgen - Jenny Saléns +
     Claes Lövgrens

9 juli - Black Jack

15-16 juli - Motorcykelfestival
    Med dans, loppis och motorer

5-6 aug - 60-talsfesten! 

För ett komplett program besöker ni bäst 
www.kärrasand.se 

Kärrasand sommarprogram

På lördag den 14 maj öppnar travet återigen 
upp för den Häst och sportintressade! Kl. 9.00 
öppnar huvudingången.


