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Fotoutställning ”Den frostiga naturen”
Torsdag - Söndag hela oktober 10.00-18.00
Bökås 4, Vrångebo
Hos SKOG.design i Bökås, hänger 
fotoutställningen ”Den frostiga Naturen”, 
mellan den 1/11-29/12. 

Barngympa för barn mellan 1-5 år
Lördag 2, 9, 16 samt 23 november 09.00-10.00
Väckelsångs idrottshall
Väckelsångs IK arrangerar barngympa för barn 
mellan 1 och 5 år. Barngympan består av lekar 
och hinderbana och är för att utveckla och 
utmana barnen. Föräldrarna deltar på gympan 
tillsammans med barnen.

Prova på: Gruppträningspass för ungdo-
mar från 10 år och uppåt
Måndagar i november 16.00-17.00
Väckelsångs idrottshall
Ett skräddarsytt pass för tjejer och killar som 
går minst i fyran. Passet kommer innehålla 

inslag från de träningsformer som finns i 
vuxenutbudet, som exempelvis box och styrka, 
men anpassat efter ålder och var och en är 
med utifrån sina förutsättningar. 
Kommer hållas måndagar mellan V. 45-50 och 
första tillfället är ett gratis prova-på-pass.
Pris: 150 kr plus medlemsskap i VIK på 50 kr.

Klädbytardag på Kulturverkstan i 
Tingsryd
Söndag 3 november 11.00-15.00
Kulturverkstan
Förnya garderoben både gratis och miljö-
vänligt. Lämna in max 20 hela och rena plagg, 
lika många plagg som du lämnat in kan du 
plocka med dig hem. Läs mer om inlämnings-
dagar med mera på: www.visittingsryd.se

Afternoon Tea i Urshult
Söndag 3 november 11.00-16.00
Urshults Hotell
På Urshults hotell kan du njuta av nybakta 
scones, smörgåsar, snittar och även kakor. En 
perfekt brunch i Urshult helt enkelt.
Pris: 95 kr

Konsert: ”Väsen”
Tisdag 5 november 19.00
Björkeborg, Väckelsång
Väsen är ett fenomen som bara kan inträffa då 
tre vänner och musikaliska virtuoser sluter upp 
kring sin kärlek till musiken under hela 30 år! 
Biljetter säljs via www.biljettkioskan.se men 
även på plats från klockan 18:00 
Pris:Vuxen 100 kr, Ungdom/student 50 kr. barn 
upp till 7 år fri entré. 

Föreläsning: ”Åsnens Nationalpark”
Tisdag 5 november 19.00
Dackeskolans Aula
Tingsryds Föreläsningsförening presenterar 
Lars-Olof Hallberg, Jät, som visar bilder och 
berättar om Åsnens Nationalpark. Arrangeras 
av Tingsryds Föreläsningsförening och ABF.
Pris: Terminskort 110 kr. enstaka föreläsning 
50 kr.

Invigning av Tingsryds nya bibliotek
Lördag 9 november 11.00-15.00
Biblioteket i Tingsryd
Tingsryds bibliotek hälsar alla välkomna till en 
dag fylld med festligheter, uppträdande, work-
shops, rundvisning, tipspromenad, skattjakt, 
invigningstal, bubbel och plockmat.
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Bio i Konga - november

Bio Konga
Föreställningar i november

Konga Folkets Hus 
Matiné ”Mullvadens nya äventyr” 

visas söndag 3 november klockan 15.00.  
Pris: 60 kr

”En komikers uppväxt”
visas måndag 4 november klockan 19.00, och 

torsdag 7 november klockan 19.00  
Pris: 80 kr

”Jag kommer hem igen till jul” 
visas måndag 11 november klockan 19.00, 

och torsdag 14 november klockan 19.00 
Pris: 80 kr

För mer information besök: 
www.kongafolketshus.se

Teaterkonsert - ”Balladen om Nygatan 8”
Lördag 9 november 18.00
Gibson Auditorium
En nydiktad musikteaterföreställning där 
Cornelis Vreeswijks älskade sånger tolkas och 
sätts i ett nytt sammanhang. Arrangeras av 
Tingsryds Riksteaterförening.  
Pris: Ordinarie 250 kr, med scenpass 200 kr. 
ungdom tom 19 år 50 kr.

Opera, live på bio- ”Madam Butterfly”
Lördag 9 november 19.00
Konga Folkets Hus
Giacomo Puccinis fantastiska opera om den 
tragiska geishan Cio-Cio-San livesänds på bio 
från Metropolitan i New York. 
Inget förköp krävs. För mer information besök: 
http://www.kongafolketshus.se/opera/ 

Arkivens dag i Södra Sandsjö
Lördag 9 november 11.00-14.00
Södra Sandsjö Församlingshem
Södra Sandsjö Hembygdsförening håller sigg 
arkiv i Södra Sandsjö församlingshem öppet. 
Välkomna att titta på foton, torp- och back-
stugeinventeringen, tidningsklipp och mycket 
mer. Du kan också få hjälp med släktforsk-
ning.

Föreläsning: ”Vietnam”
Onsdag 13 november 19.00
Linneryds Bygdegård
Barbro och Sven-Erik Svensson från Odens-
valahult, Urshult, berättar om och visar bilder 
från det intressanta landet Vietnam. Arrang-
eras av Linneryds Föreläsningsförening.
Pris: Terminskort 100 kr. Under 26 år gratis.

Dans: V/S [versus] goes Tingsryd
Fredag 15 november 18.30
Gibson Auditorium, Tingsryd
V/S [versus] är en fusion mellan balett och 
ballroom. En föreställning där professionella 
dansare med bakgrund från Kungliga Baletten 
och Let’s Dance delar dansgolvet. 
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Konsert: ”Klabbes Bank”
Måndag 25 november 19.00
Gibson Auditorium
Klabbes bank är en svensk musikgrupp ledd 
av keyboardisten Klas-Henrik Hörngren. 
Klabbes bank bildades i Göteborg 2002 som 
ett jazzband men musiken har med åren ut-
vecklats och blivit alltmer genreöverskridande. 
Idag kan bandets musik beskrivas som en 
blandning av rock, pop, electronica, jazz och 
fri improvisationsmusik.  

Konsert: Franska sonater & Suite 
Italienne
Lördag 16 november 18.30
Söderportkyrkan
Amalie Stalheim på cello och David Huang på 
piano bjuder på vacker musik.
Pris: 180 kr. För medlem: 150 kr. 80 kr för 
undgom under 18 år. Förköp av biljetter på 
Tingsryds Bibliotek.

Loppis i Konga Folkets Hus
Söndag 17 november 09.00-14.00
Konga Folkets Hus
Loppis, servering, korv, kaffe, våfflor m.m.
Bordsbeställning: Östen Månsson 0477-16411 
alt. 070-679 98 11

Barnloppis
Söndag 17 november 10.00-15.00
AMB
Välkomna på barnloppis! Fynda allt som 
kan tänkas behövas till barnen: kläder, skor, 
leksaker, barnvagnar, sängar och mycket mer. 
Betalning endast med swish.

Reptiler på Kulturverkstan
Lördag 23 - november 13.30
Kulturverkstan
Herpetologen Rickard Ljunggren gästar Kultur-
verkstan för en spännande stund i reptilernas 
tecken. Möt samtliga svenska ormarter och eu-
ropas giftigaste. Föreläsning 14:00 - Ert nästa 
husdjur! Och för er som vågar - klapphörna! 
Fika finns!
Pris: Entré 30 kr, ungdom / student fri entré.

November 2019

www.visittingsryd.se

För mer information och fler 
evenemang besök:
www.visittingsryd.se 
För andra frågor, kon takta 
Turistinformationen på: 
turism@tingsryd.se eller 
tel. 0477- 441 64

www.visittingsryd.se

Ishockey: TAIF spelar hemmamatch
November månads hemmamatcher

Nelson Garden Arena
Kom och heja fram TAIF på deras 

hemmaarena, när de möter lag från hela 
Sverige.

Tingsryd AIF - Karlskoga
Söndag 3 november klockan 17.30

Tingsryd AIF - Västervik
Måndag 11 november klockan 19.00

Tingsryd AIF - Björklöven
Onsdag 13 november klockan 19.00

Tingsryd AIF - Karlskrona
Onsdag 20 november klockan 19.00

Tingsryd AIF - Almtuna
Fredag 22 november klockan 19.00

Tingsryd AIF - Mora
Tisdag 26 november klockan 19.00

För mer information besök: www.taif.nu

Julmys i november
Liten Julmarknad och hantverksmässa
Lördag 2 november 10.00-15.00
RydGillet
Här kan du hitta hantverk, slöjd, kryddor, honung 
och mycket mer. försäljning av glögg, pepparkakor 
och korv.

Julbord på Korrö
Lördag 16 - lördag 21 december 
Korrö
Stort klassiskt julbord i ett upplyst och julpyntat 
Korrö. Korrö hälsar välkomna till en riktigt 
småländsk upplevelse. För bokning och mer infor-
mation ring: 0470-34249 eller maila: info@korro.se
Pris: Stora julbordet fre-sön 625 kr, mån-tors 545 kr. 
Julbordslunch mån-tors 545 kr

Julmarknad på Kärrasand
Lördag 23 - Söndag 24 november 11.00-17.00
Kärrasand
Hela Kärrasand julsmyckas och det bjuds in till jul-
marknad med utställare som har mat, hantverk och 
mycket mer! Servering av hembakat, grillen är tänd 
och det grillas korv.
Lotteri, chokladhjul och besök av tomten.
Pris: Entré 20 kr, gratis för barn under 12 år.

Adventspyssel
Torsdag 28 november 18.00
Lilla Hjärtat
Välkomna till Lilla Hjärtat för att göra vackra 
kreationer till advent och jul. Det finns möjlighet 
till att göra kransar och planteringar med guidning 
och tips till er skapelse. Glögg och pepparkakor blir 
det såklart. Anmälan till Lilla Hjärtat senast 1 vecka 
innan.
Pris: 100 kr plus materialet du använder.

Julbord med teaterföreställning på Getnö
Fredag 29 - Lördag 30 november 18.00
Getnö Gård - Lake Åsnen Resort
”Gammel-jul” på Getnö Gård - 
En julupplevelse anno 1912, nytt manus med Elin 
Eriksson och Julia Atterheim. 
För mer information besök: www.getnogard.se 
Pris: 695 kr per person, barn under 12 år: 350 kr. 
I priset ingår: glögg, skådespel, julbord, kaffe, got-
tebord och underhållning

Julbord på restaurang Ladan i Urshult
Fredag 29 - Lördag 30 november 18.30
Restaurang Ladan
Välkommen till ett traditionellt julbord på restaurang 
ladan i Urshult. För att boka bord:
info@restaurangladan.se eller 0477-20940 
Pris: 525 kr per person.

Julskyltning i Urshult
Fredag 29 november 18.30 - 21.00
Urshult samhälle
välkommen till den sedvanliga julskyltningen i 
Urshult! under kvällen är det aktiviteter i samhället 
och affärerna har öppet med fina erbjudanden. Du 
hittar marknadsstånd där bland annat skolklasser 
har försäljning och kvällen avslutas med fyrverkerier 
vid kajen 21.15.

Julpromenad i Väckelsång
Lördag 30 november 15.00 - 19.00
Björkeborg Väckelsång
Julpromenad i Väckelsång med öppet hus hos flera 
företag. Start och mål i Björkeborg där det finns ut-
ställare, försäljning, chokladhjul, lotterier och mycket 
mer. Musikunderhållning, konstutställning och besök 
av Tomten. Arrangeras av Björkeborgs byggnadsför-
ening och VIK. 


