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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 - 31 mars 2017
On 15 Föreläsning: Järnvägen Karlshamn-
Växjö
Sven-Eric Svensson från Urshult har berättat 
historier som blivit till en hel bok. ”Kapjärnvägen 
som blev Cykelväg” heter den och handlar om 
järnvägen mellan Karlshamn och Växjö som 
1914 trafikerades flitigt med tåg. Idag över 100 
år senare flödar lika många människor samma 
sträcka, fast på en cykelsadel. Sven-Eric kän-
ner orterna utmed banan bättre än många och 
är som ett levande lexikon. Entré 100 SEK 
(innebär ett terminskort), kl. 19.00 i Linneryds 
Bygdegård. 

Fr 17 Teater: Stenjätten
Ett grovt tillyxat folklustspel om livet bland Ble-
kinges och Smålands allmoge så som det be-
rättats för en upplänning. Upproriska, sturska, 
dryga och kärlekskranka personer i gränslan-
det mellan Sverige och Danmark, Småland 
och Blekinge… En levande och rolig föreställ-
ning om människor som bott och passerat i 
de södra delarna av Sverige från 1500-talet 
fram till idag. Krigare möter diplomater, prelater 
konfronteras med arga blekingska bönder och 
listiga pigor lurar sluga skrothandlare. Entré 
250 SEK vuxen (200 SEK ungdon/scenpass).
Biljetter kan bokas på telefon 0709-98 16 10 
eller på tingsryd.riksteatern.se. Kl. 18.30 på 
Gibson Auditorium i Tingsryd. 

Lö 18 Galenskaparna After shave: Grisen i 
säcken
Grisen i säcken spelades för utsålda hus och 
visades på TV på 90-talet. Många skämt är 
klassiska och erbjuds nu att skratta till igen. 
Inspelad föreställning 2 tim 20 min + paus.
Önskas förtäring i pausen? Kaffe/läsk + smör-
gås med skinka och ost - pris 50 kr. Beställ 
senast 16/3 via biokonga@telia.com eller 
telefon 0477-16391. Entré 120 SEK. Kl. 16.00 i 
Konga folkets hus. 

Sö 19 Naturskyddsföreningen söker med-
lemmar
Naturskyddsföreningens Tingsrydskrets är 
i akut behov av folk som vill engagera sig. 
Detta möte bjuder alltså in alla tänkbara idéella 
krafter till en kväll med diskussion om kretsens 
framtid! Utan förstärkning kommer den lokala 
kretsen tvingas lägga ner. Årsmötet kommer 
äga rum den 19/3 kl. 13-15, på Träffpunkten, 
Dackegatan 12 i Tingsryd. Det bjuds på matiga 
mackor o dricka.

För frågor och anmälan till årsmötet, kontakta 
Ellinor Silvudden på 073 0559043 eller besök 
Naturskyddsföreningen Tingsryd på facebook.

Må 20 Föreläsning: Om Bokashi
Bokashi är ett nytt sätt att kompostera. Kajsa 
Sjaunja från företaget Mikrojord kommer och 
föreläser om detta. Föreläsningen arrangeras 
av Urshults Trädgårdsförening som bjuder in 
alla intresserade! Entré 80 SEK (medlem 40 
SEK), kl. 19.00 i Urshults församlingshem. 

Må 20 Bio i Konga: A United Kingdom
Den sanna historien om kärleken som skakade 
omvärlden och besegrade ett imperium. 
Åldersgräns 11 år, entré 80 SEK, kl. 19.00 i 
Konga Folkets hus. (visas även 23/3, kl. 19.00) 

Må 27 Spelmanskväll på KulturVerkstan
KulturVerkstan i Tingsryd bjuder in till Spel-
manskväll. Det bjuds på underhållning från 
Folkmusikgänget ”HÄVI 12” med Magnus 
Björkman i spetsen från Häradsbäck/Virestad. 
Alla som är intresserade av musik och folkmu-
sik i synnerhet är dessutom varmt välkomna att 
ta med sitt eget instrument. Under kvällen blir 
det nämligen Allspel där man tillsammans spe-
lar de vanligaste kända dragspels- och folkmu-
siklåtarna. Fika och kaffe finns till försäljning. 
Fri entré, kl. 18.30 i KulturVerksan, Tingsryd.

Må 27 Bio i Konga: Filmen om Badrock
Filmen handlar om Björn Skifs och det gäng 
som tillsammans lirat ”Badrock” på Öland under 
30 års tid. En musikalisk resa minst sagt. Entré 
80 SEK, kl. 19.00 i Konga folkets hus. (visas 
även 30/3, kl. 19.00)

Ti 28 Föreläsning: Laponia - ett av våra 
världsarv
Britta Suorra visar bilder och berättar. Entré 40 
SEK (terminskort 100 SEK), kl. 19.00 i Söder-
portkyrkan, Tingsryd. 

On 29 Dagledigträff i Ryd
”Kärlekstoner i dur och i moll” med Viking 
Olsson och Marianne Krook. Kaffeservering, 
andakt, m.m. Fri entré, kl. 15.00 i Ryds försam-
lingshem. 

On 29 Matlagningskväll med Smoothies
Under ledning av Ingrid Burmérius gör delta-
garna sina egna Smoothies - en välbehövlig 
energikick efter vintern. Föranmälan krävs och 
då fås mer information. Deltagaravgift 200 
SEK, kl. 18.00 i Urshults församlingshem. 

To 30 Vinkunskap för en kväll
Välkommen till mötet mellan mat och vin på 
Korrö! Vad bör man tänka på när man väljer vin 
till en viss maträtt? Eller kanske tvärt om, väljer 
man mat till ett visst vin?...
Vinkunskap för en kväll på Korrö:
Vinprovning 300 SEK/person
Vinprovning & mat 750 SEK/person
Vinprovning de Luxe (mat, övernattning och 
frukost) 990 SEK/person Turistbyråns öppettider 2017: 

19 juni - 26 augusti
Mån – Fre: 10.00-18.30 

Lör: 10.00-13.00

Teater: Stenjätten

Teater i Ryd

Fr 17 Dramatiskt och roligt om vår historia. 

Sö 19 Naturskyddsföreningens Tingsrydskrets 
står inför ett ödesval. Förhoppingen är att den-
na afton informera och diskutera föreningens 
framtid och få fler personer att engagera sig i 

viktiga samhällsfrågor. Den nyfikne välkomnas! 


