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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 15 juli - 30 juli 2017

Lö 15 - Sö 16  
Sommarutställning i Rösmåla skola
Jul i juli och torparens vintersysslor - en utställning 
om gamla saker och ting från bondesamhället 
som väntar på förklaringar.
Kaffe och småländsk ostkaka serveras.
15-16 juli kl 11-16
Välkommen till Rösmåla skola i Urshult!

Sö 16 Många gamla hantverk på Lunnabacken
Folkdans, musik och gamla många hantverk 
visas. Tändkulemotor, kross, sorteringsverk och 
spånhyvel startas.
Kaffe och våfflor finns till försäljning.
13.00-17.00 entré 30 kr, barn under 15 gratis.

Sö 16 Sagor för alla - en familjeföreställning
Kl 15.00 Monika Eriksson från Korpalycke by, 
Tingsryd, berättar sagor som passar hela familjen.
Utställningen ”Handgjorda arbetsredskap” finns på 
plats. PRO håller Loppis på logen.
Våffelcafé kl 14.00-17.00, 
Södra Sandsjö Hembygdsgård.

Må 17 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! Kl. 18.00-20.00

On 19 Slåttergille 
Slåttergille med början kl.15.00 för slåttarna och 
kl.17.00 för räfsarna. Ängslåtter med efterföljande 
slåttergröt och kaffe. Medtag egen lie/räfsa.
Alla är välkomna att hjälpa till att hålla den vackra 
ängen i skick. 
15.00-18.00 Hembygdsgården, Södra Sandsjö i 
Dångebo.

To 20 Silversmide
En kväll med silversmed Tina Fransson, Lysde-
signs, som visar hur man smider unika smycken 
i silver.
Enkel fika finns att köpa.
Kl. 18.00-20.00 Tingsås hembygdsgård 
Gratis inträde 

Fr 21 Dans i Kärrasand: Matz Bladhs
Trivseldans på härliga Kärrasand! Den här kvällen 
gästas Kärrasand av dansbandet Matz Bladhs.
Kl. 19.00-00.00, Kärrasands camping 
Entré 180 kr.

Lö 22 Hälso & Gourmetvandring på Korrö 
Tillsammans med Korrös naturguide provar man 
och smakar på vad naturens eget skafferi och 
apotek har att erbjuda för vårt läkande och välbe-
finnande. Man stannar och njuter av småländska 
läckerheter med närproducerade råvaror och 
maträtter från jord, skog och vatten. 
Vandringen går genom Korrö naturreservat längs 
Ronnebyån samtidigt som guiden varvar intres-
sant kunskap med folksägner, växternas läkande 
kraft och beprövade huskurer. Pris 890 kr.
Ca 4,5 km vandring. Vandringen tar 4-5 timmar.

Lö 22 Dans i Kärrasand: Streaplers
Trivseldans på härliga Kärrasand! Den här kvällen 
gästas Kärrasand av dansbandet Streaplers. 
Kl. 21.00-00.00, Kärrasands camping 
Entré 200 kr

Sö 23 Kulturvandring i Rössmålatrakten
Kulturvandring till Tomtarösen i Rönnekulla 
Träff: RÖSMÅLA SKOLA 23 juli , kl. 14:00 
Ta med kaffetermos och fika 
Alla är välkomna, fri entré!

Sö 23 Antikdag i Dångebo
Antikdag med Helena Löwenstierna, skribent i 
Antik&Auktion. Ta gärna med egna föremål! 
Våffelcafé kl 14.00-17.00. Utställning av hand-
gjorda arbetsredskap. PRO håller loppis på logen.  
Kl 15.00, Hembygdsgården i Dångebo. Fri entré.

Må 24- Sö 30 Korröfestivalen
Korröfestivalen är Sveriges största och kanske 
trevligaste folkmusikfestival! Ingen annanstans i 
Sverige får du den bredd av svensk och nordisk 
folkmusik som erbjuds på Korrö. Fortfarande har 
man kvar sin ursprungliga stämning av intimitet 
och närhet. för program, pris och övrig info gå in 
på www. Korrofestivalen.se Biljetter går även att 
köpa på Tingsryds Turistbyrå.

Må 24- Ti 25 Tingsryds marknad
Marknaden arrangeras varje år på måndagen och 
tisdagen den sista veckan i juli och lockar mellan 
35 000- 45 000 besökare. Här är du välkommen 
att fynda bland några av de över 300 marknads-
stånden som säljer allt från hantverk till marknads-
godis eller varför inte besöka tivolit som erbjuder 
underhållning för alla åldrar. 
Under måndagskvällen annordnas det även 
servering och live-underhållning i marknadstält vid 
Bollhallen. Marknadens öppettider: 
Mån 10.00-21.00  Tis 09.00-17.00.

To 27 Livet med hästar
Sven-Olof Rungegård kåserar om sitt liv med 
hästar. Enkel fika finns att köpa.
18.00-20.00, Tingsås hembygdsgård. Gratis

Fr 28 Dans i Kärrasand: Blender
Trivseldans på härliga Kärrasand! Den här kvällen 
gästas Kärrasand av dansbandet Blender. 
19.00-00.00, entré 180 kr

Lö 29 Hensmåla Triathlon 2017
Triathlon mot ALS! 
I Hensmåla, 100m öster om vattenverket den  
29 juli 2017! 340 m simning, 9,2 km cykling,  
6,5 km löpning. Hensmåla Triathlon är inget of-
ficiellt lopp utan bara ett motionsarrangemang. 
Anmälningsavgift 350 SEK, allt överskott går till 
ALS-forskningen. Anmälan sker via hensmala. 
triathlon@gmail.com . Nytt för i år är att man kan 
anmäla ett lag där en simmar, en annan cyklar 
och den tredje springer. Ett lag betalar 450 SEK  i 
anmälningsavgift. Kl. 15.00.

Lö 29 Dans i Kärrasand: Sannex
Trivseldans på härliga Kärrasand! Den här kvällen 
gästas Kärrasand av dansbandet Sannex. 
21.00-00.00, entré 200 kr

Sö 30 Allsång i Södra Sandsjö  
Hembygdsförening
Allsång med Yvonne Nilsson. Våffelcafé kl 14.00-
17.00. Utställning av handgjorda arbetsredskap. 
PRO håller loppis på logen. Välkomna! 
15.00 fri entré.

Korröfestivalen
24-30 juli

Njut av folkmusik från när och  
fjärran på Sveriges största och  

kanske trevligaste folkmusikfestival!

www.korrofestivalen.se

Tingsryds marknad
24-25 juli

Fynda hos fler än 300 knallar och trivs 

i det gemytliga vimlet!

Mån 10.00-21.00, Tis 09.00-17.00

www.tingsrydsmarknad.se


