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

Föreläsning: ”Ett nytt hjärta” 
Lördag 7 december 15.00
Linneryds Bygdegård
Johan Runesson berättar om hur hela hans liv 
förändrades i och med sin hjärtoperation. 
Underhållning med sång och musik 
tillsammans med Johans fru Ulrika.  
Arrangeras av Linneryds Föreläsningsförening. 
Kaffeservering på plats.
Pris: Terminskort 100 kr, gratis för alla under 
26 år, nyinflyttade bjuds på första terminskortet.
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Bio i Konga - december

Bio Konga
Föreställningar i december

Konga Folkets Hus 
”Lejonkungen” 

visas söndag 1 december klockan 15.00. 
Åldergräns 11 år, 7 år i vuxet sällskap. 

Pris: 80 kr
”Sara med allt sitt väsen”

visas måndag 2 december klockan 19.00, och 
torsdag 5 december klockan 19.00  

Pris: 80 kr
Årets julbio: ”Sune - Best man” 

visas onsdag 25 december klockan 15.00, och 
torsdag 26 december klockan 15.00 

Pris: 80 kr
För mer information besök: 
www.kongafolketshus.se

Tips för 2020!
Teatershow: ”Faulty Towers The Dining Experience”

Februari 2020
Korrö

Londons West End show kommer till Korrö! 
Med 22 år av succéer och närmare en miljon sålda biljetter runt om i världen har Faulty Towers 

The Dining Experience blivit den mest framgångsrika interaktiva komedishowen i sitt slag. 
För biljettbokning och information: www.korro.se

Ishockey: TAIF spelar hemmamatch
December månads hemmamatcher

Nelson Garden Arena
Kom och heja fram TAIF på deras 

hemmaarena, när de möter lag från hela 
Sverige.

Tingsryd AIF - Västerås
Söndag 1 december klockan 17.30

Tingsryd AIF - Vita hästen
Fredag 6 december klockan 19.00

Tingsryd AIF - Timrå
Onsdag 11 december klockan 19.00

Tingsryd AIF - AIK
Onsdag 18 december klockan 19.00

För mer information besök: www.taif.nu
Show: ”Tillbaka till Salongen”
Lördag 7 december 18.15
Tinghallen
Tingsrydgymnasterna, TGT, bjuder in till 
en färgsprakande kväll med god mat och 
fantastiska uppträdanden av TGTs talangfulla 
dansare. Kvällen avslutas på dansgolvet med 
dans till Humbles och DJ. Årets Lucia kommer 
koras under kvällen. Åldersgräns 18 år.
Pris: 550 kr. För biljetter kontakta Ingegärd 
Karlsson, 0730708739

Show: ”Tillbaka till Salongen” - genrep
Fredag 6 december 18.15
Tinghallen
Tingsrydgymnasterna, TGT, bjuder in till 
genrepet inför lördagens show. Åskådarna 
bjuds på en färgsprakande kväll med 
fantastiska uppträdanden av TGTs talangfulla 
dansare.
Pris: Vuxen 150 kr, barn under 12 år 100 kr. 
Endast biljettförsäljning på plats och kontant 
betalning.
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Julstämning på hembygsgården i 
Dångebo/Södra Sandsjö
Söndag 1 december 11.00 - 15.00
Hembygsgården Södra Sandsjö i Dångebo
Utställare med försäljning av slöjdalster, 
stickat, sylt, julpynt med mera. Lotteri och 
glögg/kaffeservering. Musikunderhållning av 
Bengt Sandholm och Ingrid Rube.

Julskyltning i Tingsryd
Söndag 1 december 14.00-17.00
Tingsryd Centrum
Tingsryd Handel bjuder in till julskyltning! 
Storgatan i Tingsryd kommer vara smyckat för 
jul och det erbjuds bland annat: Ponnyridning, 
julmarknad på Storgatan med försäljning av 
hantverk och lotter, julmusik med 
Kulturverkstans elever och Quintakören, 
rimstuga och Tomten hälsar på. 

Konsert: Julkonsert i Urshults kyrka
Söndag 8 december 18.00 - 20.00
Urshults kyrka
Urshults kyrkokör medverkar tillsammans 
med Patrik Jablonski piano, Larsas spelmän, 
OBG Brass ensemble, Jennie Håkansson på 
flöjt, Amanda Hård solosång och solister från 
kören.

Julfest med Urshults trädgårdförening
Måndag 9 december 19.00
Urshults församlingshem
Delar av urshults kyrkokör kommer och sjung-
er julsånger. Ulrik Johansson på Styragårdens 
handelsträdgård kommer och pratar om julens 
blommor. Gott julfika med skinksmörgås och 
gröt! Lottförsäljning. 
Pris: Medlem: 50 kr, ej medlem: 80 kr. 

Luciaracet i Ryd
Fredag 13 december 18.30-21.00
Biblioteket i Ryd
Öppet hus under Luciaracet. Musikern och 
författaren Peter Bryngelsson delar med 
sig av spännande historier. Tipsrunda med 
jultema för barn. Det bjuds på kaffe, saft och 
pepparkakor.

Jul s tämning i  Ting sr yd kommun

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Julbord i kommunen

Julbord på Korrö
Söndag 1 dec - lördag 21 dec
Korrö
Stort klassiskt julbord i ett upplyst och julpyn-
tat Korrö. För bokning och mer information 
ring: 0470-34249 eller maila info@korro.se
Pris: Stora julbordet fre-sön 625 kr, mån-tors 
545 kr. Julbordslunch mån-tors 545 kr

Julbord med teaterföreställning på 
Getnö
6-8 och 12-15 december 18.00. 
8 och 15 dec 16.00
Getnö Gård - lake Åsnen Resort
”Gammel-jul” på Getnö Gård. 
För bokning och mer information besök: 
www.getnogard.se
Pris: 695 kr per person, barn under 12 år: 
350 kr

Julbuffé på Tingsryd Resort
Endast förbokning
Tingsryd Resort
Är ni minst 15 personer kan ni boka en 
julinspirerad buffé i Tingsryds Resorts 
festlokal. Erbjuder också catering eller egen 
avhämtning. Kontakta Tingsryd Resort för mer 
information och bokning: 0477-10580
Pris: 265 kr per person, Lokalhyra: 1500 kr. 
Utkörning vid catering: 500 kr.

Julbuffé-lunch på Tingsryds Resort
Måndag 16 - Fredag 20 december 11.00-14.00
Tingsryd Resort
Njut av en fantastisk buffé till jul! Tingsryd 
Resort serverar julbuffé med underbara och 
välsmakande rätter som hör julen till. Det finns 
även vanlig mat för den som önskar. Boka 
gärna bord om ni är många. 
För mer information och bokning: 0477-10580
Pris: 99 kr. pensionärspris: 87 kr

Konsert: ”Musik i juletid - våra älskade 
julsånger”
Lördag 14 december 16.00
Söderportkyrkan
Matilda Sterby gästar för en stämningsfull 
konsert i juletid. Våra mest älskade julsånger 
blandas med mer okända pärlor.
Förköp av biljetter på biblioteket Tingsryd tel: 
0477-44270
Pris: 180 kr, för medlem 150 kr, ungdom 
under 18 år 80 kr.

Teater: ”Pappa Panovs stora dag”
Tisdag 17 december 18.30 & 19.30
Linneryds församlingshem
En teaterföreställning om skomakaren Panov 
som är ensam på julafton, när han plötsligt får 
besked om att han ska få besök. Men allt blir 
inte riktigt som han tänkt sig.
Ingen förbokning, fri entré.


