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Juli

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 1 juli - 15 juli 2017

Lö 1 Konsert: 100 år med Ella
Lördagen den 1 juli hyllar Hannah & Ewan Svens-
son två av sina stora förebilder - sångerskans Ella 
Fitzgerald och gitarristen Joe Pass - i Urshults 
kyrka. Konserten ingår i Urshults hemvändardag 
och bjuder på spontanitet, humor och allvar, och - 
sist men inte minst - sväng!  
Kl. 18.00-19.00, Urshults kyrka

Lö 1 
Dubbeldans i Kärrasand: Humbles & Dannez
Trivseldans på härliga Kärrasand! Kärrasands 
Camping och Nöje arrangerar dansbandskvällar 
hela sommaren maj - september. På Kärrasand 
erbjuds camping precis vid Åsnens strand. Kärra-
sand är en bra bas för semestern som gärna går 
i dansens, aktiviteternas och utflykternas tecken. 
I nära omnejd ligger charmiga caféer, gårdsbodar 
och sevärdheter. Kl 21.00, entré 200 kr.

Må 3 Orka mer - Cykla mer!
För att orka mer måste man röra sig mer och det 
är roligare tillsammans.
Varje måndag kl.18.00 träffas man vid Handlar´n 
i Konga för att tillsammans cykla en runda på ca 
1-1,5mil i lugnt tempo. Detta för att det är roligare 
att cykla tillsammans än att göra det själv. Alla är 
välkomna!

To 6 Allsång
Tingsås Hembygdsförening bjuder in till Allsång 
vid hembygdsgården i Tingsryd.
Per-Axel och Simon Tobiasson spelar dragspel 
och alla sjunger med i välkända sånger. Enkel fika 
finns att köp. Vid fint väder sitter vi på gräsplanen 
bakom hembygdsgården, vid regn inne i hem-
bygdsgården. Gratis. 
Kl. 18.00-20.00 Tingsås Hembygdsgård

Fr 7 Dans i Kärrasand: Glenn-endys
Trivseldans på härliga Kärrasand! Kärrasands 
Camping och Nöje arrangerar dansbandskvällar 
hela sommaren maj - september. På Kärrasand 
erbjuds camping precis vid Åsnens strand. Kärra-
sand är en bra bas för semestern som gärna går 
i dansens, aktiviteternas och utflykternas tecken. 
I nära omnejd ligger charmiga caféer, gårdsbodar 
och sevärdheter.
Kl. 19.00, Kärrasand. Entré 180 kr

Lö 8 Hälsa och gourmetvandring på Korrö
Hälso & Gourmetvandringen på Korrö förenar de 
bästa småländska smakerna med berättelser, och 
en och annan skröna, om växter och djur. Naturen 
är matsal och Korrös Naturguide är ciceron!
Tillsammans med Korrös naturguide provar 
man och smakar på vad naturens eget skafferi 
och apotek har att erbjuda för vårt läkande och 
välbefinnande. 

Man stannar och njuter av småländska läcker-
heter med närproducerade råvaror och maträtter 
från jord, skog och vatten. Vandringen går genom 
Korrö naturreservat längs Ronnebyån samtidigt 
som guiden varvar intressant kunskap med folk-
sägner, växternas läkande kraft och beprövade 
huskurer. Ca 4,5 km vandring. Vandringen tar 4-5 
timmar.Bokning och Förfrågningar görs på tel. 
0470 – 342 49 eller via e–post: info@korro.se
Kl. 14.00, pris 890 kr 

Lö 8 Dans i Kärrasand: Black Jack
Trivseldans på härliga Kärrasand! Kärrasands 
Camping och Nöje arrangerar dansbandskvällar 
hela sommaren maj - september. På Kärrasand 
erbjuds camping precis vid Åsnens strand. Kärra-
sand är en bra bas för semestern som gärna går 
i dansens, aktiviteternas och utflykternas tecken. 
I nära omnejd ligger charmiga caféer, gårdsbodar 
och sevärdheter.
Kl. 21.00, entré 200 kr

Sö 9 Travtävling på Tingsrydtravet 
För den hästintresserade erbjuds en rad evene-
mang på Tingsryds travbana under sommarhalv-
året. Håll utkik efter mer information på deras 
hemsida http://www.tingsrydtravet.com/.

Sö 9  Ranchfest i Buskahult
Välkomna alla hästvänner, och blivande, till en 
spännande eftermiddag i Buskahult. Det blir olika 
uppvisningar, ponnyridning och westerntävlingar 
(t.ex. dragkamp, kasta lasso).  
Adressen: Rullsagård 10, Urshult
Kl. 14.00-18.00, Ranch 52. Fri entré

On 12 Historiska Vingslag på Korrö
Följ med Korrös forne ägare, Bryggare Carl 
Fredrik Uebel (ägare 1864-1881), på en spän-
nande och levande vandring i unik historisk miljö. 
Bryggare Uebel berättar om Korrö, förr och nu. 
En resa tillbaka i tiden med en av Korrös mest 
färgstarka personligheter.
Längd: ca 1 timme 
Kaffe och ostkaka är inkluderat i priset och ser-
veras efter vandringen. För bokningar av biljetter 
kontakta Korrö Hantverksby på 0470-34240 eller 
info@korro.se.
Kl. 18.00-19.00 175 kr / person

To 13 Kyrkogårdsvandring
En Kyrkogårdsvandring vid Tingsås kyrka i Tings-
ryd. Monika Eriksson berättar med sin inlevelse 
om kyrkogården och kanske någon skröna om de 
som ligger begravda där.
Kl. 18.00, Samling framför kyrkan

Fr 14 - Lö 15  
Motorcykelfestival med Black Ingvars
Motorcykelfestival på härliga Kärrasand! En helg 
som går i tema Retro, Rock N Roll och dans! 
Kärrasands Camping och Nöje arrangerar dans-
bandskvällar hela sommaren maj - september. 
På Kärrasand erbjuds camping precis vid Åsnens 
strand. Dagsbiljett 50 kr, Kvällsbiljett 200 kr.

Lö 15 Loppis
Björkelunds Bygdeförening anordnar loppmark-
nad i Björkelunds Skola med bl.a. kaffeservering, 
brödförsäljning, lotteri m.m. Vägbeskrivning: 7km 
söder om Ryd mot Ringamåla.
Kl. 09.00-14.00, Björkelunds skola

Historiska vingslag på 
Korrö, 12 juli kl 18.00

Följ med Korrös forne ägare,  
Bryggare Carl Fredrik Uebel (ägare 
1864-1881) på en spännande och 

levande vandring 
i unik historisk miljö!

www.korro.se

Motorcykelfestival

med Black Ingvars! 

Motorcykelfestival på härliga 
Kärrasand! En helg som går i tema 

Retro, Rock N Roll och dans! 

14-15 juli på Kärrasands camping
Dagsbiljett 50 kr, kvällsbiljett 200 kr

www.kärrasand.se
 


