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Gäller för perioden 16 december 2016 - 8 januari 2017
Lö 17-Sö 18 Historiska vingslag på Korrö
En dramatiserad vandring genom Korrö hant-
verksby med Korrös forne ägare, bryggare Carl 
Fredrik Uebel (ägare 1864-1881). Vi får höra 
bryggare Uebel på ett levande sätt dela med 
sig av berättelser från förr och nu, om Korrös 
färgrika historia och om människor som levde 
och verkade här. Förboka din plats och få mer 
info via 0470-34240, 120 SEK/person, först till 
kvarn. Kl. 12.00 båda dagarna på Korrö. 

Lö 17 Sång och musikprogram i Linneryd
Linn Nordin och Frida Johansson från Växjö 
underhåller. Därtill kaffeservering. Entré 100 
SEK. Kl. 15.00 i Linneryds Bygdegård. 

Sö 18 Konsert: Jul i Almundsryd
Julkonsert med körer, musiker och solister. Ut-
delning av Rydkampens hederspris med mera. 
Fri entré, kl. 16.00 i Almundsryds kyrka, Ryd. 

Lö 24 Levande julkrubba i Ryd
Julbön med levande personer som gestal-
tar julevangeliet. Konfirmanderna med flera 
medverkar. Sång av Elvira, Amanda, Matilda 
och Veronica Sandberg. Fri entré, kl. 11.00 i 
Almundsryds kyrka, Ryd. 

Lö 24 Julafton i Tingsås kyrka
På julafton gästar Malin Hartelius Tingsås 
kyrka. Sång och julbön för hela familjen. Malin 
Hartelius är en av sveriges främsta opera-
skångerskor med en framgångsrik interna-
tionell karriär. En sopran i världsklass som 
härstammar från Konga/Tingsryds kommun. Kl. 
12.00 i Tingsås kyrka, Tingsryd. 

Lö 24 Julnattsmässa i Ryd
Julmässa mitt i natten. Kyrkokören med flera 
medverkar.. Kom och mys. Kl. 23.00 i Almunds-
ryds kyrka, Ryd. 

Sö 25 Bio i Konga: Hundraettåringen som  
 smet från notan och försvann
Allan Karlsson och hans vänner är nu rastlösa 
på Bali efter ett år i lyx. Men när Allan bjuder på 
den oförglömligt goda läsken Folksoda så blir 
det fart igen. Inte bara på Allan och sällskapet, 
men även på hämndlystna gangsters, ryska 
bekanta från förr och amerikanska CIA. I upp-
följaren till Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann bjuder Hundraettåringen 
in till ett nytt fantastiskt kapitel om hans osan-
nolika liv. Åldersgräns 11 år. 
Entré 80 SEK. Kl. 14.00 i Konga Folkets hus. 

(Visas även 25/12 kl. 17.00, 9/1 kl. 19.00 samt 
12/1 kl. 19.00) 

Må 26 Bio i Konga: 
 Rogue One: A Star Wars Story
I en tid fylld av konflikter slår en grupp osan-
nolika hjältar sig samman för att genomföra 
ett livsfarligt uppdrag: att stjäla ritningarna till 
Dödsstjärnan, Imperiets ultimata förstörelseva-
pen. Det här är en av de viktigaste händelserna 
i Star Wars historia och för samman vanliga 
människor, vilka valt att utföra extraordinära 
handlingar, och genom detta bli del i något som 
är större än de själva. Åldersgräns 11år. Entré 
80 SEK. Kl. 17.00 i Konga Folkets hus. (Visas 
även 29/12 kl. 19.00) 

On 28 Julkonsert: John Martin Bengtsson
”Ingen jul utan John Martin” skrev Smålands-
posten en gång, och visst är julen en favorit-
högtid för Växjösångaren. Ackompanjerad av 
piano skapar John Martin en riktigt fin julstäm-
ning. Fri entré. Kl. 19.00 i Södra Sandsjö kyrka. 

Lö 31 Nyårsintervaller med VIK
Som en liten nyårskaramell erbjuder VIK 
motion ett pass på årets sista dag. Kom och 
svettas ihop mellan 11 och 12 på nyårsafton. 
Passet är gratis och öppet för alla som vill pro-
va på verksamheten. ”Bättre sätt än att inleda 
nyårsaftons festligheter med träning i grupp 
finns inte” Kl. 11.00 i Väckelsångs idrottshall 

To 5 Trettondagsaftonsfest i Konga
Traditionsenlig fest på Trettondagsafton med 
Kalkonmiddag och dans till Rose-Maries 
Orkester. Anmälan senast 28/12-15 till Nils 
Holmqvist 0477-166 34 alt. 072 203 69 44. 
Entré 350 SEK / person. Kl. 19.00 i Konga 
Folkets hus. 

Fr 6 Julgransdans i Konga
Dansa ut julen till levande musik i Konga. Tom-
ten delar ut godispåsar till alla barn. Entré 40 
SEK för vuxna, barn gratis. Kl. 16.00 i Konga 
Folkets hus.  

Fr 6 Julsångsgudstjänst på trettondagen
Kyrkokören med flera medverkar och bjuder på 
julsånger i Almundsryds kyrka, Ryd. Kl. 16.00.

Sö 8 Bio i Konga: Bamse och häxans dotter
Krösus Sork finner guld i bävrarnas damm. 
Med Bamse borta är det upp till alla barn att 
hjälpas åt för att stoppa Krösus... Matiné, 
svenskt tal ej textad, Barntillåten. Entré 60 
SEK, kl. 15.00 i Konga Folkets hus. 

TAIF hemmamatcher

On 21: BIK Karlskoga, kl. 19.00 
On 28: Vita Hästen, kl. 19.00
Fr 6: Almtuna IS, kl. 18.30 

Historiska Vingslag
på Korrö

Lö 17 - Sö 18 berättar den forne ägaren 
och mästerbryggaren Carl Fredrik 
Uebel om Korrös historia... 

On 28 Julkonsert i Södra Sandsjö kyrka

John Martin Bengtsson


