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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 november 2016
On 16 Bio i Ryd: Robinson Crusoe
Förbundet Vi Unga visar under hösten filmer i 
Bandstationen. 4 filmer för 100kr. Kl. 18.00. 

On 16 Föreläsning: Mot alla odds
Laurentsio Pettersson från Färjestaden berättar 
om och visar bilder från äventyret som sändes 
i tv 2012. Han är i vuxen ålder bara 118cm lång 
och har tävlat i Rullstolsidrott. Han pratar om 
erfarenheter och om livet som på många sätt 
lyckats mot alla odds... Arrangeras av Linne-
ryds föreläsningsförening. Entré 100 SEK (inkl. 
terminskort) Kl. 19.00 i Linneryds Bygdegård.

To 17 Bio: Flykten till framtiden
Ett svenskt drama om tidsresor, vänskap och 
utmaningar att övervinna... Entré 80 SEK, kl. 
19.00 i Konga Folkets hus. (Visas även 21/11) 

Lö 19 - Sö 20 Julmarknad på Kärrasand
Mat- och konsthantverk från hela Småland.
Kärrasand står denna helg i juleskrud. Utstäl-
lare och knallar säljer mat, hantverk, dekoratio-
ner och mycket mer. Det serveras julfika med 
hembakat, glögg och grillad korv. Till de snälla 
barnen kommer tomtefar dela ut godispåsar. 
Därtill finns lotteri med juliga priser, allting un-
der trevliga former med bland annat dragspels-
underhållning. Entré 20 SEK. 
Lö 19 Kl. 12.00-19.00
Sö 20 Kl. 11.00-17.00

Lö 19 Konsert: Musica Vitae & Hazelius/Jers
Hazelius/Jers är en komplett och färgstark 
duo som med bländande briljans, sällsynt 
innerlighet och ett makalöst driv fyller de 
svenska danslåtarna och visorna med musik 
som fängslar och berör... Program: Medeltida 
ballader, sjömanssånger, kärleksballader, Bach 
och Beatles. Entré 150/80 SEK vuxen/ungdom. 
Kl. 16.00 på Söderportkyrkan i Tingsryd.  

Lö 19 Opera: Tristan och Isolde
Livesänd opera från Metropolitan i New York. 
Inget förköp krävs men pausförtäring i form av 
läckra smörgåsar går att beställa senast 5 da-
gar innan via 0706-272149. Entré 250 SEK, kl. 
18.00 på Konga Folkets hus. 

Lö 19 50-talsfest med musicquiz
På Tingsryd Resort kan du komma undan med 
lite för många prickar på kläderna just denna 
afton! Ta med kollegorna på en rolig kväll med 
musikunderhållning, mat, dryck och mycket 
skratt! Dra fram din 50-tals outfit för chans att 
vinna fina priser! Boka gärna bord på 0477-105 
80. Entré 150 SEK (inkl mat), kl. 18.00 på 
Tingsryd Resort. 

Sö 20 Författarbesök: Sune Askaner
Sune Askaner, Sigtuna, med rötter i Fagerfors 
och vars far varit präst i Södra Sandsjö, har 
skrivit en släkthistoria ”Fadershuset - i tidens 
ström”. Han kommer att berätta om detta sön-
dagen den 20 november i Församlingshemmet 
i Södra Sandsjö EFTER mässan i kyrkan, som 
börjar kl 16.00. Fri entré, Kaffe med hembakat.

To 24 Bio: Julieta
Ett drama från Spanien om förlust av en 
familjemedlem och hur detta präglar livet efter.  
Åldersgräns 11 år. Entré 19.00, kl. 19.00 i 
Konga Folkets hus. (Visas även 28/11)

To 24 Konsert: Rydvall & Mjelva
Olav Luksengård Mjelva kommer från Røros 
i Norge. Han började spela fiol vid sju års 
ålder och några år senare började han spela 
Hardangerfela. Han är en av grundarna av flera 
norsk-svenska ensembler: SVER, Nordiska 
Fiddlers Bloc, samt duon Rydvall / Mjelva. Erik 
Rydvall började spela fiol tidigt, han hann bli 
18 år innan han äntligen upptäckte nyckelhar-
pan...  Fri entré, valfritt bidrag. Kl. 19.00 i Södra 
Sandsjö Kyrka.

Lö 26 Julfrukost i Urshult
Träffas och ät en god frukost tillsammans! Ring 
Marianne för mer info: 0477 20015. Entré 80 
SEK, kl. 9.00 i Parken Urshult. 

Lö 26 Barnboksdag
Kl 10 - 11 Workshop på tingryds bibliotek
Följ med in i Magnus Ljunggrens berättarma-
skin, få tips på hur du skapar karaktärer och 
bygger historier kring dem. För vuxna och barn 
fr 7 år. 20:- per person. FÖRANMÄLAN! Begr 
antal, först till kvarn: 0477-442 70. Dessutom 
sagostund och Bokbytarbord mm. Fika till alla! 

Lö 26 Konsert: Dalaplan + Före Stormen
Malmöbaserade kvintetten Dalaplan har 
raskt etablerat sig som ett av landets mest 
intressanta rockband. På sitt tredje och kaxigt 
titulerade album, ”Det blir inte bättre än så här” 
bjuder de på en skarp mixtur bestående av lika 
delar frenetisk punk, svettdrypande garagerock 
och medryckande powerpop. Entré 100 SEK, 
kl. 21.00 på Bandstationen i Ryd. (Öppet från 
20.00) 

Sö 27 Öppet hus 
           Södra Sandsjö Hembygdsgård
Öppet hus med kaffeservering, lotteri, mu-
sikunderhållning, försäljning av slöjdalster, 
dörrkransar mm. Kl. 11.00-15.00

Sö 27 Julskyltning i Tingsryd
Försäljning från knallar, butiker och föreningar 
utmed storgatan i Tingsryd. Rösta på årets Lu-
cia mm. Julstämning i Tingsryd kl. 14.00-17.00. 

Sö 27 Konsert: Celtic Christmas
För första gången i Tingsryd bjuder West of 
Eden in till keltiskt julfirande, där irländsk och 
engelsk folkmusik står i centrum och som 
backas upp av Tingsryds egen Quintakör under 
ledning av Jenny Winquist. Entré 250/150 SEK 
vuxen/barn. Kl. 18.00 i Gibson Auditorium, 
AMB, Tingsryd. 

Ti 29 Julauktion i Ryd
Julauktion och försäljning med Idégruppen i 
Ryds Församlingshem. Kl. 17.00.

On 30 Bio i Ryd: Ice Age Scratattack
Förbundet Vi Unga visar under hösten filmer i 
Bandstationen. 4 filmer för 100kr. Kl. 18.00. 

On 30 Föreläsning: Jenny Nyström
Göte Möller från Växjö visar bilder och pratar 
om Jenny Nyström, konstnären och smålän-
ningen som bland annat lämnat efter sig 
omåttligt populära julkort. Entré 100 SEK (inkl. 
terminskort) Kl. 19.00 i Linneryds Bygdegård. 

TAIF hemmamatcher

On 23: Mora IK, kl. 19.00 
On 30: IK Pantern, kl. 19.00 

Fyrtal i konsert!

Lö 19 Musica Vitae & Hazelius/Jers

To 24 Rydvall & Mjelva

Lö 26 Dalaplan

Sö 27 Celtic Christmas


