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Gratis aktiviteter
för barn och unga

Pågår hela
sommaren!

18 Hämta en odlarpåse
Juni

Sommarkul

starta din egen odling! Hämta
din påse på biblioteket från
den 18 juni. Obs! Begränsat
antal påsar, först till kvarn.

pass. Vi tänker på att hålla
avstånd och därför är det max
7 deltagare/grupp.
v 25: mån–ons, kl 9–13.30, 		
8–9 år
v 26: mån–ons, kl 9–13.30,
10–11 år
v 27: mån–ons, kl 9–13.30,
12–13 år

Aug

13.00–14.00. Bowlinghallen
Ansvarig och tränare finns på
plats. 8 deltagare per tillfälle
och först till kvarn via föranmälan.

Arrangör: Osby bowlingsällskap
Föranmälan: maria.p.carlsson@hotmail.com
eller 0763–67 90 68

tips på böcker på följande tid:
21/6: Osby bibliotek,
14.00–16.00
22/6: Lönsboda bibliotek,
14.00–16.00

29 10 Scenen kan bli din!
Juni Aug

23/6: Killebergs bibliotek,
14.00–16.00

14.00. Borgen, Osby

Hur ser det ut på teatern när
det är tomt? Vad händer när
ridån öppnas? Logerna, hur
ser de ut? Häng med på en
härlig resa in i teaterns värld
tillsammans med Jessica på
Borgen. Hon berättar om Borgens härliga scen, roliga saker
som hänt och vi gör några

Arrangör: Biblioteken i Osby kommun

Kultur & Fritid och bibliotek Osby kommun

Juli

Passa på och bowla gratis och
coronasäkert! Du får din egen
bana för dig själv och hinner
öva upp tekniken ordentligt.

Från måndag 21 juni

Pågår hela
sommaren!

Evenemangskalender
Sommar 2021

Välkommen till Medborgarskolans dagläger med dans
i fokus. Under tre dagar
kommer du få prova på olika
dansformer så som streetdance, streetjazz, dans mix/fusion,
hiphop och jazz. Vi inleder
dagen med två danspass och
därefter blir det lunch med
egen matsäck och sedan
avslutar vi med ytterligare två

Juni Juni

21 Sommarboken
Hämta en sommarbokspåse
och låna dina sommarboksböcker! Alla som läser sex
böcker under sommaren och
lämnar in sommarbokshäftet
får välja en fin presentbok.
Barnbibliotekarien kommer
att finnas på plats för att ge

Vecka 25–27, 9.00–13.30. Medborgarskolan, Osby

22 29 6 10 Bowling

Arrangör: Osby bibliotek och kultur

Juni

Juni

Arrangör: Medborgarskolan Föranmälan: 0752–41 68 50 eller
på www.medborgarskolan.se, välj dans och teater i Osby.
Kontakt: rebecka.magnusson@medborgarskolan.se

Från fredag 18 juni, Osby bibliotek

Starta sommaren med en
odlarpåse! Så ett frö och se
det växa under lovet. Påsen
innehåller en härlig trädgårdsbok och material för att kunna

21 Dans på Medborgarskolan

dramaövningar tillsammans!
Begränsat antal platser. Boka
din plats.

Arrangör: Borgen Föranmälan:
jessica.persson@osbyborgen.se
eller 0733–76 16 72.

@kulturfritidiosby
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och sparkcykelskola
10 11 Skate11.00–15.00. Osby skatepark
Juli

8 Pyssla med Kreativa Karin

Juli

Från torsdag 8 juli, 13.00. Digital workshop

Kreativa Karin är en av
Sveriges största profiler inom
pyssel och DIY. Med sin känsla
för färg, unika stil och lekfulla
design tar hon skapandet till
en ny nivå! Stora pysselboken –
återbruk är Karins fjärde
pysselbok för barn och den
mest inspirerande enligt henne
själv. Boken är full av inspirerande projekt och tydliga stegför-steg-bilder, saker som är
bra att ha och tips och tricks
från ett pysselproffs.

Kreativa Karin kommer köra
en digital liveworkshop den
8 juli klockan13 på Kulturoch fritids Instagramkonto.
Då kan ni vara med hemifrån
och skapa ett av hennes unika
pyssel. Workshopen kommer
även att kunna ses i efterhand.
Pysselpåsar med boken och
material finns att hämta på
biblioteken från den 28 juni.
Antalet påsar är begränsat,
först till kvarn.

Arrangör: Osby bibliotek och Osby kultur

Juli

Välkommen att testa skateboard eller sparkcykel! Coach
finns på plats för att lära ut
tekniker och motivera alla
deltagare. Passa på att fråga
om tips om just det du vill lära
dig! Alla är välkomna oavsett
om du åkt mycket tidigare
eller det är första gången du
provar. Bra utrustning och
skydd finns att låna på plats
och skön musik att åka till.

Boka din plats, först till kvarn!
Pass 1: Lördag 10 juli
kl 11–12.30
Pass 2: Lördag 10 juli
kl 13.30–15
Pass 3: Söndag 11 juli
kl 11–12.30
Pass 4: Söndag 11 juli
kl 13.30–15

Arrangör: Osby kultur Föranmälan: afsaneh.larsson@osby.se
eller 0709–88 85 75.

14 28
Juli

Juli

Rista din egen runsten

14 och 28 juli, 13.00–16.00. Sliperiet Gylsboda

Kom och prova på att göra
din egen lilla runsten att ta
med hem. Runristare Rudolf
Germeroth visar och berättar
mer om runor. Fika ingår,

meddela eventuella allergier
vid anmälan. Vi tänker på att
hålla avstånd och har max 8
deltagare per grupp.

Arrangör: Sliperiet Gylsboda Föranmälan: Pia Lindberg,
0703–10 91 62 eller gylsbodapia@gmail.com

Måla på staffli

Kom och
måla!

19 20 2 Osbysjön
Juli

Juli

Aug

12.00–15.00

Måla utomhus vid stafflier
med akrylfärg vid Sjöängen
vid Osbysjön. Måla vad du
ser, vad du känner eller vad du
vill uttrycka. Allt material är
gratis. Inga förkunskaper krävs.

Våra konstpedagoger hjälper
dig! Drop in! Du har din egen
station med staffli och färg och
finns det inte plats väntar du
i kön som är uppmärkt med
tydliga avstånd.

Arrangör: Osby kultur Kontakt: Ulrika Wennerberg,
u.wennerberg@gmail.com

21 22 3 Hjärtasjön
Juli

Juli

Aug

12.00–15.00

Måla utomhus vid stafflier
med akrylfärg. Måla vad du
ser, vad du känner eller vad du
vill uttrycka. Allt material är
gratis. Inga förkunskaper krävs.
Våra konstpedagoger hjälper

dig! Drop in! Du har din egen
station med staffli och färg och
finns det inte plats väntar du
i kön som är uppmärkt med
tydliga avstånd.

Arrangör: Osby kultur Kontakt: Ulrika Wennerberg,
u.wennerberg@gmail.com
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Pågår hela
sommaren!

Sommarsimskola!

Gratis
simskola

21 Lönsboda simhall
Juni

Vecka 25–27

Nu hälsas Osby kommuns
barn födda 2015 eller tidigare
välkomna till sommarens simskola. Årets sommarsimskola
hålls i Lönsboda simhall på
grund av renovering av Osby

simhall. Simskolan pågår i tre
veckor med start måndagen
den 21 juni. Vi simmar varje
vardag (ej midsommarafton).
Sista dagen är fredagen den
9 juli.

Promenad med utmaning!
Vill du göra din promenad till
en annorlunda upplevelse?Vill
du möta roliga utmaningar,
träna efter dina förutsättningar
och ta del av intressantfakta?
Då är detta något för dig!
Det kommer att finnas tre
olika aktivitetspromenader
att välja på; Pulskul, Puls &
styrka och Harmonirundan!
Längs med de olika rundorna
finns olika skyltar, där du kan
träna och utföra övningar i din
egen takt. Anpassa övningarna
efter dina förutsättningar och
möjligheter. På skyltarna finns
även spännande forskning och
intressant fakta att ta del av.
Genom QR-koder kommer
du åt filmer på övningarna!
Om du behöver, hämta hem
en QR-läsare som en app till
din smartphone eller surfplatta. Men det går också utmärkt
att göra övningarna utan att
ha tillgång till telefon eller
surfplatta!

Anmälan: Öppnar måndagen den 7 juni kl 8.00 via telefon på
0479–58 24 78 eller 0479–52 82 12. Det finns fyra grupper att
välja på: kl 08.15, 09.00, 10.30 och 11.15.

Läskiga spökhistorier!

2 Osbysjön

Aug

Vecka 31–32

Nu hälsas Osby kommuns
barn födda 2015 eller tidigare
välkomna till sommarens simskola. I år provar vi att ha simskola utomhus i Osbysjön, vid
Osby campings badplats, på

grund av renovering av Osby
simhall. Simskolan pågår i två
veckor med start måndagen
den 2 augusti. Vi simmar varje
vardag. Sista dagen är fredagen
den 13 augusti.

Anmälan: Öppnar måndagen den 28 juni klockan 8.00 via
telefon på 0479–52 84 78. Det finns två grupper att välja på
kl 10.00 och kl 11.00.

Tio specialskrivna historiska ljudberättelser med tema
spöken och mystiska myter från Osby kommun finns nu
att lyssna på i appen Storyspot. Det handlar om lokala
läskigheter och övernaturliga myter som både är spännande, skrämmande och ger en inblick i hur livet kunde
vara förr. Antingen lyssnar du hemma eller samtidigt
som du utforskar platserna där det hände. Ladda ner
appen gratis där appar finns. Se platserna markerade på
kartan eller skriv ”Osby” i sökrutan. Berättelserna står
historikern och podcastaren Linda Segtnan för. Hennes
specialitet är att utforska myter kring det övernaturliga.

2 Vesljungasjön

Aug

Vecka 31–32

I Vesljunga anordnas simskola
utomhus i samarbete med
byalaget Wisseltofta Vänner.
Simskolan pågår i två veckor

med start måndagen den
2 augusti. Vi simmar varje
vardag. Sista dagen är fredagen den 13 augusti.

Scanna QR-koden!
Du hittar Storyspot’s app via
QR-koden eller på Appstore.

Pulskul i Lönsboda
Rörelseträning för barn. På varje skylt finns två rörelser, en för
rörelse vid skylten och en för
förflyttning till nästa skylt. Ex.
Gör tio benspark och hoppa
sedan zick zack till nästa skylt!
Puls & styrka i Killeberg
Rörelseträning för hela kroppen. På varje skylt finns två
olika övningar, en för barn och
en för vuxna. Övningarna ger
puls, styrka och rörlighet!
Harmonirundan i Osby
Rundan som lockar till harmoniska och lugna aktiviteter.
Innehåller övningar med andning, avslappning och lugna
rörelser.
Mer info hittar du på: https://
www.aktivitetsrundan.se

Anmälan: kontakt@visseltofta.nu. Kontaktperson: Samar Perez
Simskolan i år är GRATIS. Anmälan är bindande, avgift på 200 kr vid utebliven avbokning.

Pulsen och Bulten har öppet v 25–31, tisdag, onsdag och
torsdag kl 13–18. Varje dag anordnas en aktivitet och det
bjuds på ett mellanmål. Årskurs 4–9 är välkomna!
@pulsenosby
@fritidsgardenbulten
Fritidsgården Pulsen
Fritidsgården Bulten
pulsenosby
Hemsida: www.pulsenosby.se

Fritidsgårdarna
på sociala medier
Håll koll på fritidsgårdarnas
sociala medier för mer info
om dagliga aktiviteter!

Osby
Mån

12-17		

Tis

12-17

Ons

12-17		

Tor

12-17

Fre

12-16		

Lör

stängt

Sön

stängt
14-17

Killeberg

Ta chansen att måla med konstnären Ulrika Kestere!
Ta en tur i Osby Konsthall och slå dig sedan ner hemma
för en inspirerande workshop med konstnären bakom
bilderna du just har sett. När Ulrika Kestere skapar är det
sagornas och djurens värld som står i centrum och här
får du möjlighet att prova dig fram och måla ett magiskt
djur. Alla åldrar är välkomna och material är du välkommen att hämta på biblioteket gratis. Workshopen är en
del av projektet Möt en konstnär, ett fördjupningsprojekt
med Bästa Biennalen tillsammans med kommuner i
Skåne. Evenemanget är digitalt och finns tillgängligt från
18 juni på Instagram, @kulturfritidiosby.

Sommar på fritidsgårdarna

Bibliotek (28/6–22/8)

Tis

Osby konsthall samt digital workshop

Arrangör: Osby kultur och Bästa Biennalen

Öppettider sommar 2021

Lönsboda

18 Utställning med workshop
Juni
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ILLUSTRATION: ULRIKA KESTERE

Hämta
kar ta på
bibblan!

Ons 21/7

15-18

Simhallar (juni-augusti)
Osby & Lönsboda
Endast öppet för simskola

Upptäck konsten i Osby!
Välkomna att följa med på
en konstpromenad i centrala
Osby! Promenaden är cirka
2 km lång och går förbi flera
av byns offentliga konstverk
och annan utomhuskonst.
Offentlig konst betyder att
den är till för oss alla och är
med oss ute i miljön där vi
lever, går till affären, tar en
picknick i parken, väntar på
tåget eller cyklar till sjön.
Promenaden startar utanför
Osby bibliotek och slutar nere
på Sjöängen vid Osbysjön.
Du hittar konstpromenaden

med tillhörande karta på Osby
bibliotek eller som pdf på
kommunens hemsida. Du
som har en smartphone kan
använda en QR-läsare under
konstpromenaden för att
se videohälsningar. Det är
konstnärerna själva eller andra
personer som har nära koppling till de olika konstverken
som berättar. Alla videohälsningarna finns också på Osby
kommuns Youtube-sida.
Häng med! Kanske får du
syn på något du inte sett
förut?

Aktiviteterna har anpassats efter pandemin och rådande
restriktioner. Därför finns det ett bestämt antal platser på flera
av aktiviteterna. Vi tänker även på avstånd och handhygien.
Behöver vi ställa in hittar du information på våra sociala medier. Fler aktiviteter kan också tillkomma, håll utkik!

Kultur och fritidschef:
fredrik.johnsson@osby.se
0709 31 84 78
Kulturutvecklare:
cecilia.pedersen@osby.se
0709 31 83 12
Kulturadministratör:
afsaneh.larsson@osby.se
0709 88 85 75
Bibliotek: bibliotek@osby.

se, 0479-52 82 10
Simhallar: Osby, simhall.
osby@osby.se, 0479-52
82 12. Lönsboda, simhall.
orkened@osby.se, 0479-52
84 78
Fritidsgårdar: Pulsen i
Osby, 0479-52 82 44
Bulten i Lönsboda, 0479-52
84 75
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