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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 15 - 30 juni 2016
On 15 AMB utspark 
Den 15e juni är första utsparken i Academy of 
Music and Business historia. För den nyfikne 
kan man se studenternas Walk of Fame kl. 
10.30 från Tingsryds Torg till AMB. Musik och 
hålligång utlovas!

To 16 Körkonsert med AMB
Sommaravslutning för och med årskurs 1 och 
2 på Academy of Musik and Business. Alla är 
välkomna att lyssna på framtidens musikaliska 
stjärnor. Fri entré. Kl. 19.00 i Gibson Audito-
rium, Tingsryd. 

Fr 17 Dans i Kärrasand: Bob Stevens
Trivseldans med Bob Stevens. Kärrasands 
Camping och Nöje arrangerar dansbands-
kvällar hela sommaren maj - september. På 
Kärrasand erbjuds camping precis vid Åsnens 
strand. Kärrasand är en bra bas för semes-
tern som gärna går i dansens, aktiviteternas 
och utflykternas tecken. I nära omnejd ligger 
charmiga caféer, gårdsbodar och sevärdhe-
ter. Entré 160 SEK, kl. 20.00 på Kärrasands 
Camping. 

Lö 18 Invigning av Sydostleden
Idag invigs Sydostleden som är 27 mil cykelled 
mellan Växjö och Simrishamn. Den går ca 5 
mil genom Tingsryds kommun från Lidhem till 
Fridafors. Denna dag ordnar de lokala förening-
arna i Väckelsång, Tingsryd, Urshult och Ryd 
tillsammans en invigning för att uppmärksamma 
vår nya led. Nio lottstationer utmed leden från 
Väckelsång i norr till Fridafors i Söder delar ut 
lotter till alla som färdas leden av egen kraft 
denna dag. Gemensam avslutning blir det i Urs-
hult kl. 14.00 där bland annat en elcykel ligger i 
potten för alla motionärer med lott denna dag.

Invigning på respektive ort kl. 11 med lokala 
program i Kvarnamåla, Tingsryd, Urshult och 
Ryd med prova på-aktiviteter och annat skoj. 

Må 20 - On 22 Sommarkyrka i Ryd
Sommarlovskul för stora och små barn. 
Barnträffar med samling, sång, lekar och spän-
nande aktiviteter vid församlingshemmet i Ryd. 
Medtag gärna badkläder och handduk! Kaffe 
och fralla 10 SEK för de vuxna. Måndag, tisdag 
och onsdag kl. 10.00-12.00. För mer info ring 
0477-779035.

Ti 21 Musik i sommarkväll
Sång och musik med Andreas och Krister som 
framför ”Ängarna av guld”. Fri entré. Kl. 19.00 i 
Almundsryds kyrka i Ryd. 
 
Fr 24 Midsommarfirande i Dångebo
Traditionsenligt firande vid hembygdsgården. 
Dans kring majstången, Urshults bygdegille 
och Larsas spelmän, musikunderhållning av 
Close Enough, försäljning av växter, servering, 
tombola, skjutbana, fiskdamm mm. Utställ-

ningen ”Plast” med bruksföremål av äldre 
datum. Entré 40 SEK inklusive parkering (barn 
upp till 16 år gratis). Kl. 14.00 i Södra Sandsjö 
hembygdsgård. 

Fr 24 Midsommarfirande på Lunnabacken
Ett traditionellt Midsommarfirande med sång, 
musik och dans. Ta med blommor och grönt. 
Midsommarstången kläs kl. 14.00 och dansen 
runt densamma börjar 15.15. Folkdanslaget
Urshults bygdegille och Larsas spelmän kom-
mer 15.45. Invigning av utställning i Ladugår-
den. 

Fr 24 Midsommarfirande på Korrö
Traditionsenligt midsommarfirande med klas-
sisk dans kring midsommarstången, allsång, 
ponnyridning samt midsommarbuffé. Midsom-
marbuffén i restaurangen kan med fördel 
förbokas på 0470 -342 49. Annars fri entré kl. 
14.00 på Korrö.  

Fr 24 Midsommarfirande i Ryd
Midsommarfirande med våffelservering samt 
dans kring midsommarstången. Musik av 
Yvonne och Synnövi. Fri entré kl. 14.00 på 
Hembygdsgården i Ryd. 

Fr 24 Midsommardans i Kärrasand: 
           Skåningarna
Trivseldans med Skåningarna under midsom-
marafton på Kärrasands Camping och Nöje! 
Entré 200 SEK, kl. 20.00 på Kärrasand, 
Urshult. 

Lö 25 Midsommarfirande på Getnö
På Getnö Gård firas midsommar på lördagen 
med ett traditionellt firande. Var med och klä 
granen och dansa in sommaren på riktigt från 
kl. 12.00. Alla är välkomna! Midsommarbuffé 
erbjuds från kl.15.00 för 250 SEK /vuxen och 
175 SEK /barn. Ring 0477-24011 för mer 
information. 

Lö 25 Midsommardans i Kärrasand: 
           Claes Lövgrens
Trivseldans med Claes Lövgrens på midsom-
mardagen på Kärrasands Camping och Nöje! 
Entré 200 SEK, kl. 21.00 på Kärrasand, 
Urshult. 

Sydostleden invigs

Midsommarfiranden i Tingsryds kommun:

Fr 24
* Södra Sandsjö Hembygdsgård, kl. 14.00.
* Korrö Hantverksby kl. 14.00.
* Lunnabacken kl. 14.00.
* Ryd kl. 14.00.

Lö 25
* Getnö Gård kl. 12.00.

Den 18 juni invigs Sydostleden. Färdas utmed 
leden denna dag för olika aktiviteter och utlott-
ning av fina priser. Mer info finns på: 

www.visittingsryd.se 


