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Om inget annat anges har evenemangen fri entré.

Kultur och fritid
Kultur och fritidskontoret
Ö Järnvägsgatan 16, Osby
osbyfritid@osby.se
Bibliotek och konsthall
www.snokabibliotek.se
bibliotek@osby.se
Osby bibliotek & konsthall
Ö Järnvägsgatan 16, Osby
Lönsboda bibliotek
Tranebodav. 1 Lönsboda
Killebergs bibliotek
Lilla stockhult, Killebergsskolan
Osby Simhall

Välkommen!
Möt hösten tillsammans med oss
Häng med oss på Kultur och fritid under hösten 2022 under temat ”Må bättre”.
Genom vårt utbud hoppas vi ge dig utrymme att just må bättre genom rörelse,
gemenskap, kultur och litteratur.
Vi jobbar för att hela kommunen ska vara en attraktiv och bra plats att leva och bo på.
Våra mötesplatser välkomnar alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer,
trosuppfattning, etnicitet eller könsöverskidande identitet. Och vi vill ge alla en möjlighet att
utvecklas efter sina förutsättningar.
Ni är alla varmt välkomna till oss på Kultur och fritid. Vi hoppas att du vill besöka oss och
våra evenemang.
Kultur och fritid

Musikskolan
Hasslarödsvägen 12, Osby
musikskolan@osby.se
@bibliotekosbykommun
@ung_osby_kommun

2

lördag

Vernissage: Solitudes
10:00. Osby konsthall

Kerstin Paillard är en svensk-fransk konstnär som numera bor och är verksam i Klockestrand, Västernorrland. Hon är intresserad av idéer om hur individen förhåller sig till
kollektivet i en alltmer isolerad värld och i spåret av en pandemi. Utställningen består av
en mix av olika tekniker, från singulära naturupplevelser som landat som skisser på papper
till objekt och installationer. Ett återkommande motiv är träd som sträcker sina brutna och
bara grenar i en dramatisk och graciös rörelse tillsammans med fåglar samt en ensam stol
som metafor för människans närvaro, frånvaro, ensamhet och gemenskap. Utställningen
pågår fram till 28 oktober.

Stickning, virkning
& handarbete

18:30. ABF Osby, Industrigatan 7

Med start den 30/8 träffas vi under tio
tisdagskvällar, inspirerar och delar med
oss av våra kunskaper. Cirkelledaren
Monika har cirka 60 års erfarenhet av
sömnad och stickning så har du frågor
och behöver hjälp finns den alltid. Alla är
välkomna, erfarna som nybörjare.
Arrangör: ABF Osby

Arrangör: Osby Kultur

4

Prova-på-dag hos Medborgarskolan

10:00. Medborgarskolan
Välkommen på en prova-på dag med yoga, barndans och teater.
10.00 – Yinyoga
10.45 – Dancekidz, 4–5 år
11.30 – Showdance, från 6 år

12.15 – Balett, 6–8 år + 9–13 år
13.00 – Teater, 7–15 år

Arrangör: Medborgarskolan Biljetter: Anmälan på www.medborgarskolan.se
Kontakt: rebecka.magnusson@medborgarskolan.se

5

måndag

Öppet hus på Musikskolan

17:30–19:00. Gamla matsalen, Örkenedsskolan

Välkommen på öppet hus hos Osby kommunala Musikskola! Kom och prova på att
spela instrument och lyssna på en kort konsert. Intresserade i alla åldrar är välkomna!

Ishall
Osby Ishall
Klövervägen 10, Osby
tore.hultner@osby.se
Pulsen
V Storgatan 15, Osby
pulsen@osby.se
Bulten
Tranebodavägen 1b, Lönsboda
bulten@osby.se

3

söndag

Simhallar
Skeingevägen 19, Osby
simhall.osby@osby.se
Lönsboda Simhall
Tosthultsvägen 19, Lönsboda
simhall.orkened@osby.se

Fritidsgårdar

Evenemang

6

tisdag

Arrangör: Osby Musikskola

Boka lokal hos oss
Du vet väl att du kan boka lokal för
möte, fest och idrott hos oss på Kultur
och fritid? Här hittar du våra lokaler:

LÖNSBODA
l Medborgarhuset – tre lokaler
l Örkenedsskolans sporthall

OSBY
l Ekebo – tre möteslokaler
l Väktaren – en möteslokal
l Hasslarödsskolans sporthall
l Parkskolans gymnastikhall
l Klockarskogsskolans gymnastikhall
l Idrottsplatsen

KILLEBERG
l Hemgården – tre lokaler
l Killebergsskolans gymnastikhall
Mer info om respektive lokal finns på
www.osby.se. Där hittar du också vårt
bokningssystem.

6

tisdag

8

torsdag

17:30–19:00. Hasslarödsskolan
Välkommen på öppet hus hos Osby kommunala Musikskola! Prova på att spela
instrument och lyssna på en kort konsert.
Intresserade i alla åldrar är välkomna!
Arrangör: Osby Musikskola

10 Geologins dag &

lördag

Öppet hus på Musikskolan
17:30–19:00. Killebergsskolan

Välkommen på öppet hus hos Osby kommunala Musikskola!
Kom och prova på att spela instrument och lyssna på
en kort konsert. Intresserade i alla åldrar är välkomna!
Arrangör: Osby Musikskola

Må bättre av musik!
Forskning visar att musik kan ge bättre
hälsa, minska stresshormoner, förhöja
positiva känslor och lindra smärta!
Källa: Suntarbetsliv.se

Öppet hus på
Musikskolan

Kulturarvsdagen

13:00. Sliperiet Gylsboda

Välkommen på boksläpp hos Sliperiet
Gylsboda! Kliv in i en värld av drakar,
mineraler och bergarter. Följ med konstnären och författaren Karin Linderoth
och Ulf Söderlund, professor i berggrundsgeologi och ledamot av Kungliga
Vetenskapsakademin, in i en spännande
och lärorik värld. Se originalmålningar
från den fantastiska boken som får barnen
att vilja veta mer om både drakar och
bergarter. Vi utlovar en riktigt rolig och
intressant eftermiddag med boksläpp.
Arrangör: Sliperiet Gylsboda Entré: Gratis
Info: www.sliperietgylsboda.se

3

September
24 Konstutställning

12 Visafton

måndag

lördag

18:00. Osby bibliotek

10:00. Ubbaboda byagård

Författarbesök

Välkommen på konstutställning 24–25/9
kl 10–16. Kaffe och våffelservering båda
dagarna. På söndagen även höstens sista
Bingopromenad med start mellan 10–11.
Välkomna!

Välkomna på visafton med Leif Brixmark! I visprogrammet ”Musik ur själ och hjärta”
får vi höra alster av våra mest kända viskompositörer såsom Bellman, Evert Taube,
Dan Andersson, Mikis Theodorakis med flera. Vi får även höra egna visor samt någon
översatt Tom Waits låt. Föreställningen är helt akustisk.
Arrangör: Osby bibliotek Entré: Fritt inträde

Måns Nilsson besöker
Osby bibliotek och
berättar om deckarserien Morden på
Österlen.

Arrangör: S.Ö Örkeneds byalag

26 Måndagsträff

måndag

14:30. Osby församlingshem

Måndagsträff på temat ”Jag valde att
förlåta”. Hanna Bergman från Lönsboda
berättar om sina erfarenheter av ett
liv som började med en uppväxt med
dold misshandel och blev till ett liv i
fullständig upprättelse. Därefter samtal
och sånger med anknytning till ämnet.
Eftermiddagsfika med frivillg avgift.
Arrangör: Osby Lekmannakår & Sensus
Kontakt: Brittalena Ljungman, 0479–12444
eller bl.ljungman@telia.com

söndag

16:00. Osby kyrka

Höör Barock Ensemble är en av Skandinaviens mest uppmärksammade barockensembler
just nu. 2020 vann ensemblen årets klassiska grammis för sin skiva Golovinmusiken,
inspelad under ledning av blockflöjtisten Dan Laurin. Höör Barock Ensemble bjuder på
en konsert fylld av temperamentsfull och vacker barockmusik skriven av bland annat
Vivaldi, Sammartini, Torelli och Johann Helmich Roman.
Arrangör: Osby konsertförening Entré: 150 kr, medlemmar 100 kr Biljetter: Säljes vid entrén
Kontakt: Birgitte Holm Sörensen 0738–174960 Info: www.osbykonsertforening.weebly.com

21 Ta kontroll över stressen

onsdag

18:00. Osby bibliotek

Samhället vi lever i skapar allt mer stress och vi är dömda att kämpa mot den eller bli utmattade. Eller? Kan man kanske styra sin situation mer än vad man tror? Kan man se stress
som en budbärare i stället för en fiende? Kan man lära sig att tämja den? Mindfulness, positiv visualisering och gestaltterapi är några av de verktyg som kan hjälpa oss hantera stress.
Fanny Isnard Persson är auktoriserad terapeut och coach berättar om hur vi kan använda
dessa verktyg för att må bättre. Välkommen!
Arrangör: Osby Kultur, ABF & Fanny Isnard Persson

4

Måns Nilsson

18:00. Osby bibliotek

Måns Nilsson och Anders de la Motte är
duon bakom pusseldeckarna Döden går
på visning och Ett fynd att dö för, de första
två delarna i serien Morden på Österlen.
Måns Nilsson, känd från bland annat
podden Så funkar det och tv-programmet
Antikrundan, besöker oss och berättar
mer om succéserien. Detta vill du inte
missa!
Arrangör: Osby bibliotek

30 Teater: Laika

fredag

19:00. Kulturhuset Borgen

Özz Nûjen turnerar återigen med
Riksteatern i pjäsen Laika. En smart,
varm och rolig pjäs där allvar och
skratt går hand i hand.
Arrangör: Riksteatern Osby
Producent: Riksteatern
Biljetter: www.osbyteater.se

Foto: Jeffery Richt

Foto: Alf Ljungqvist

18 Konsert: Höör Barock Ensemble

28 Författarbesök:

onsdag

5

Oktober
1

lördag

Vernissage: Ljusmålningar

12:00. Sliperiet Gylsboda

Med kamera och belysning skapar Tommy Jönsson och Marie Sillberg
magiska konstverk. Välkomna att uppleva magin hos oss!
Arrangör: Sliperiet Gylsboda Info: www.sliperietgylsboda.se

1

lördag

Gratis
Lördag på bibblan entré
10:00–14:00. Osby bibliotek

En lördag fylld med aktiviteter på biblioteket i Osby! Vi firar Alfons som fyllt 50 år med sagoteater,
vi pysslar och lyssnar på en familjeföreläsning om universums hemligheter. Alla evenemang under dagen
är gratis och vi bjuder på fika. Välkommen!

Familjeföreläsning:
Universums hemligheter

Höstmarknad i Killeberg

Foto: Adobe Stock

8

lördag

10:00. Hemgården Killeberg

Välkommen till årets härligaste höstmarknad! Vi har samlat blandade utställare från
när och fjärran som är på plats för att sälja sina hantverk. Entrén är gratis och ung
som gammal är välkommen att svänga förbi.

16 Konsert:

Arrangör: Förening Höstmarknad i Killeberg Kontakt: hostmarknad@hotmail.com
Info: Höstmarknad/Julmarknad i Killeberg (Facebook), @hostmarknadikilleberg (Instagram)

Kom
och fira
Alfons

söndag

Gospel Stompers

18:00. Loshults kyrka

13

torsdag

Gospel Stompers är ett sjumannaband
som spelar en blandning av gospel,
trad- och gladjazz i kyrkor, jazzklubbar
och festivaler eller där det bjuds att
spela. Gospel Stompers startade 1983.
Trombonisten Vincent Nilsson är en av
bandmedlemmarna. Fritt inträde.

Musikcafé

18:30. Hasslarödsskolans konsertsal

Kom och möt Musikskolans elever på hemmaplan.
Arrangör: Musikskolan i Osby

Arrangör: Osby pastorat Info: Osby pastorsexpedition, 0479–52 45 00

13:00. Osby bibliotek

Välkommen på en familjeföresläsning om
universums hemligheter. Universum är
väldigt stort och ju mer vi lär oss om det
desto fler frågor dyker upp. Idag känner
vi till en hel del om universum men det
finns väldigt mycket kvar att ta reda på.
Urban Eriksson kommer och berättar om
sånt vi vet idag, men också om det som vi
idag inte vet så mycket om, så som mörk
materia och mörk energi. Från 6 år.

16 Teater: Tre lite

söndag

äldre systrar

19:00. Kulturhuset Borgen

Vad hände med Olga, Masja och Irina?
Besannades deras drömmar om kärlek,
frihet och ett bättre liv? Här får vi möta
Anton Tjechovs Tre systrar igen, en hel
del år äldre, i en nyskriven och fristående pjäs av Sofia Fredén. En vacker och
vemodig komedi i regi av Sissela Kyle.

Arrangör: Osby bibliotek, Osby Kultur
& Folkuniversitetet

10:30. Osby bibliotek

En teaterföreställning efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker med
Sagofen Isadora. Föreställningen är 30 minuter lång, rekommenderad ålder 3–5 år.
Arrangör: Osby Kultur & Osby bibliotek

Foto: Andrej Grilc

Illustration: Gunilla Bergström

Teater: Kalas Alfons Åberg

16 Konsert: Sagolikt med Nordic Light Duo

söndag

16:00. Osby församlingshem

En romansafton som hämtat inspiration från Elsa Beskows sagor och målningar. Genom
valet av romanser och pianostycken, högläsning och utställning av 15 fotograferade originalmålningar från Elsa Beskows sagor får publiken njuta av en helafton i sagornas förlovade
värld. Medverkande: Josefine Andersson, mezzosopran och Daniel Beskow, pianist.
Arrangör: Osby konsertförening Entré: 150 kr, medlemmar 100 kr Biljetter: Säljes vid entrén
Kontakt: Irene Jönsson 0760–171838 Info: www.osbykonsertforening.weebly.com

Arrangör: Riksteatern Osby Producent:
Riksteatern Biljetter: www.osbyteater.se

18 Föreläsning:

tisdag

La Bohème

18:30. Kulturhuset Borgen
LazzeWalldov föreläser om La Bohème.
Arrangör: Riksteatern Osby
Producent: Malmö Opera & Musikteater
Entré: 50 kr, gratis för medlemmar
Biljetter: www.osbyteater.se

7

Oktober
20 DNA-café

torsdag

25 Att prestera

tisdag

14:00–17:00. Osby bibliotek

Du får veta mer om DNA och hur det används i släktforskningen. Du får tillfälle att
köpa ett kit och topsa dig. Du som redan topsat dig får hjälp att tolka resultatet.
Du som bara är nyfiken är också välkommen!

när det gäller

18:00. Osby bibliotek

Vad är akut stress och vad händer med
våra tankar, känslor och beteenden när vi
måste prestera i en match, en spelning,
ett prov, i en akut situation i vårt arbete
eller privatliv? Hur ska vi förbereda
oss på bästa sätt för att klara av prestationssituationer där mycket kan stå på
spel? Föreläsningen ”Att prestera när det
gäller – prestationspsykologi för musiker,
idrottare och yrkesverksamma” ger en
introduktion till prestationspsykologi
och till hur man kan tänka och göra för
att vara så förberedd som möjligt när det
gäller. Föreläsare är Simon Granér från
Lunds universitet. Föreläsningen är en
del av Osby kommuns föreningsträff. Alla
intresserade är välkomna att delta.

Arrangör: Göinge släkt- och hembygdsforskarförening & Osby bibliotek
Kontakt: Sven Hellgren, 0705–682169 Info: www.gshf.se

Arrangör: Osby Kultur och fritid samt
Folkuniversitetet

18:00. Osby bibliotek

Vad är Ukraina för ett land och vad utgör basen för den ukrainska identiteten? Varför
ifrågasätter Ryssland landets rätt till självständighet och var hämtar ukrainarna sin kraft
att motstå den ryska övermakten? Barbara Törnquist-Plewa, professor i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds Universitet besvarar dessa frågor genom en dykning i Ukrainas
historia samt en kort presentation av den senaste utvecklingen.
Arrangör: Osby Kultur, Osby bibliotek och Folkuniversitetet

25 Musikcafé

tisdag

18:30. Hasslarödsskolans konsertsal

Kom och möt Musikskolans elever på hemmaplan.
Arrangör: Musikskolan i Osby

8

14:30. Osby församlingshem

Måndagsträff på tema ”Frälsarkransen
i ord och ton” med Magnus Wittgren
och Joachim Olsson. Frälsarkransen är ett
armband med olika pärlor som är skapade
som hjälp till inre bön och meditation.
Lekmannakårens stiftsordförande Magnus
Wittgren presenterar varje pärla med sång
och tal, kyrkomusiker Joachim Olsson
ackompanjerar. Eftermiddagsfika, frivillg
avgift.
Arrangör: Osby Lekmannakår & Sensus
Kontakt: Brittalena Ljungman, 0479–12444
eller bl.ljungman@telia.com

Må bättre av kultur!
Visste du att du genom att delta i
kulturupplevelser faktiskt främjar din
hälsa? Forskning visar att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom
att ge människor en känsla av sammanhang, livsmening, ökad självkänsla och
en bättre beredskap att möta sjukdomar,
psykiska ohälsa och sociala problem.
Källa: Region Skåne

Foto: Retuschör: Johanna Kallin / Foto: Hans-Olof Tani, Jannis Politidis, Jonas Adolfsson och Lanna Olsson

Foto: Mostphotos

20 Föreläsning: Kampen om Ukraina

torsdag

31 Måndagsträff

måndag

Teater
I föreställningen Tre lite
äldre systrar möter vi Anton Tjechovs Tre systrar
igen i en nyskriven och
fristående pjäs.

9

November
14 Kura skymning

måndag

Lovaktiviteter
31 Reptiler – lär känna ormar

måndag

13:00. Osby bibliotek
Välkommen till en dag i de tropiska djurens tecken. Du kommer att få träffa ormar,
landsköldpaddor och kanske en ödla eller två. Du får även klappa/hålla en del av djuren
om du vill.Djuren visas av Stefan Sandinge från Tropiska Rum Zoologiska i Genevad.
Arrangör: Osby bibliotek

Pyssel: Skapa drömlandskap
13:00–15:00. Osby bibliotek

En rolig workshop där du tillsammans med Saskia Gullstrand får prova på att skapa
drömlandskap med hjälp av collage med marmorerat papper. Genom att rita, klippa
och klistra skapar du spännande, vackra och fantasifulla bilder. Begränsat antal platser.
Anmäl dig till bibliotek@osby.se, först till kvarn. Från 8 år.
Arrangör: Osby Kultur

3

torsdag

Arrangör: Osby bibliotek

Läslov

25 Vernissage:

Gratis aktivitete

fredag

r

15:00–17:00. Lönsboda bibliotek

Arrangör: Osby bibliotek

2

vember

Prova på Nintendo Switch

Kom till Lönsboda bibliotek och prova på Nintendo Switch. Drop in. Välkommen!

onsdag

31 oktober – 6 no

Foto: Johan Sundell

1

tisdag

4

fredag

Läskiga pyssel!

3/11 15:00–17:00. Lönsboda bibliotek
4/11 10:00–12:00. Osby bibliotek

Välkommen till Skaparverkstad på biblioteken där du får träffa konstnären
Ulrika Wennerberg. Inga förkunskaper krävs, det är bara att komma och
börja skapa. Fantasin har inga gränser och allt material är gratis!
Arrangör: Osby kultur och Osby bibliotek

Tävla om fina priser med Läslovsbingo
Var med på bibliotekets Läslovsbingo och vinn fina priser! Läs på olika
(och läskiga) sätt under läslovet. Kryssa fem rutor i rad och
lämna in lappen till biblioteket senast 9/11 för att vara med
i tävlingen. Både barn och vuxna kan vara med! Lapp
med bingobricka kommer att finnas att hämta på biblioteken när det närmar sig. Du kan också låna och läsa en
bok under läslovet och få en presentbok!

18:00. Osby bibliotek

Välkommen att stämningsfullt kura
skymning på Osby bibliotek. I skenet
av stearinljus och med en kopp kaffe
i handen lyssnar vi till årets utvalda
text i Nordisk litteraturvecka.

1

tisdag

Opera: La Bohème
19:00. Kulturhuset Borgen

Giacomo Puccinis La bohème är en av de stora operaklassikerna. Historien om de
fattiga, unga bohemerna bjuder på romantik, dramatik, stora känslor och alldeles,
alldeles underbar musik.
Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Riksteatern Biljetter: www.osbyteater.se

Amatörkonst

13:00. Osby konsthall

Amatörkonstutställningen riktar sig till
dig som är bosatt i kommunen, har fyllt
16 år och är amatörkonstnär (person
som ej har konstutövande som yrke).
Välkommen att ställa ut din konst på
Osby konsthall. Utställningen pågår
mellan 25 november till 21 januari.
För anmälan och information kontakta cecilia.pedersen@osby.se. Sista
anmälningsdag söndag 6 november.
Arrangör: Osby Kultur

10 Dans: Franzén/Nuutinen

torsdag

19:00. Kulturhuset Borgen

Skånes Dansteater bjuder in till en rik dansupplevelse. Med sina egna unika uttryck
närmar de sig naturen, fascineras av det oundvikliga cykliska som ingen människa rår på.
Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Skånes Dansteater Biljetter: www.osbyteater.se

12 Barnkonsert: Till havs

lördag

11:00. Fritidsgården Pulsen, Osby

Välkommen ombord på vår skuta när vi ger oss ut på havet! På båten finns Charlie
som älskar höga vågor, Alex som förtjust virvlar i stormarna och Billie som längtar
efter att få angöra en brygga någonstans. Äventyret blir både stormande svängigt
och isande stilla, allt med folkmusikaliskt gung på däck. En föreställning av och
med musikerna Frida Höflin, Åsa Thorsén Mogensen och dansaren Simone Höckner.
Arrangör: Osby konsertföreningen Entré: 50 kr inkl fika Biljetter: Säljes vid entrén
Kontakt: Åsa Thorsén Mogensen, 0730–61 21 13 Info: www.osbykonsertforening.weebly.com

Må bättre av litteratur!
Visste du att läsande främjar det
psykiska välbefinnandet och snabbar
på tillfrisknande? Att läsa ger perspektiv
på livet, ökar empatin, boostar din hjärnkraft och bekämpar aktivt stressnivån
i kroppen.
Källa: 1177.se, Tidningen Land

Arrangör: Osby bibliotek

11

November
26 Vernissage: Karin Linderoth

lördag

27 Julskyltning

söndag

12:00. Sliperiet Gylsboda

Kom och upplev genuin stämning med Karin Linderoths ljuvliga akvarellmålningar
och böcker, ackompanjerat av doften av kaffe och hembakat.
Arrangör: Sliperiet Gylsboda Info: www.sliperietgylsboda.se

Arrangör: Osby bibliotek

26 Julfest

lördag

Arrangör: S.Ö Örkeneds byalag Entré: 40 kr

19:00. Kulturhuset Borgen

Queer cirkuspunk för hela familjen. När världsstjärnorna från australiensiska kompaniet Briefs Factory
kommer till Sverige gör de det med ett bang!
En timme gränslös kärlekskabaret med ”more is
more”-attityd som varvar rosa glittriga monster och
hopprep med rubikskub och akrobatik.

Vem får årets kulturpris?

27 Adventsmarknad
Fritidsgården Pulsen

Välkommen på en adventsmarknad med lokala hantverkare och uppträde. Är du ung och
vill uppträda? Är du hantverkare och vill sälja? Anmäl dig till pulsen@osby.se senast 7/11.
Arrangör: Fritidsgården Pulsen

27 Jul– och adventskonsert med Musikskolan
Missionskyrkan Osby

Välkommen på jul- och adventskonsert med Musikskolan! Tid för evenemanget
kommer senare.
Arrangör: Osby Musikskola

Må bättre av social gemenskap!
Visste du att samvaro har en lugnande
effekt på hela människan. Ett socialt
stöd är en bra buffert mot stress.
Källa: 1177.se
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14:30. Osby församlingshem

Arrangör: Osby Lekmannakår & Sensus
Kontakt: Brittalena Ljungman, 0479–12444
eller bl.ljungman@telia.com

Arrangör: Riksteatern Osby
Producent: Riksteatern
Biljetter: www.osbyteater.se

söndag

28 Måndagsträff

måndag

Måndagsträff på tema ”Fader Gunnar ur
mitt perspektiv”. Gunnar Rosendal satte
Osby på den kyrkohistoriska kartan. Hans
krönikeböcker, ett slags dagbok från hans
tid som kyrkoherde i Osby, är nu under
utgivning. Staffan Ljungman ger glimtar
från detta arbete och berättar också om
personliga möten med fader Gunnar.
Eftermiddagsfika, frivillig avgift.

26 Brats Carnival

söndag

Vernissage
Karin Linderoth ställer
ut sina akvarellmålningar
på Sliperiet Gylsboda.
Den 26 november kl 12
blir det vernissage.

18:00. Ubbaboda byagård

Traditionell julfest med luciatåg, julfika, lotterier, gåvoaktion, tomtebesök med
gottepåse till alla barn. Glögg, kaffe och kaka ingår i entrén. Välkommen!

lördag

Osby bibliotek

Välkommen på traditionsenlig julskyltning med julutställning och pepparkaksmys.Vill du eller din förening ställa ut
något på julskyltningen på biblioteket?
Kontakta bibliotek@osby.se.

Nu är det dags att nominera den
person som du tycker ska få Osby
kommuns kulturpris 2022! Priset
delas ut till nu levande personer
som gör eller har gjort förtjänstfulla insatser inom litteratur, konst,
musik, teater, konsthantverk,
hembygdsvård eller jämförbara
områden.
Pristagaren ska vara född eller
bosatt i Osby kommun eller ha
annan anknytning till kommunen.
Prissumman är 10 000 kronor.
Skicka in din nominering senast
söndagen den 16 oktober 2022
till cecilia.pedersen@osby.se.
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December
4

söndag

Musikskolan

Julskyltning

Föreningsinfo!

Lönsboda bibliotek

Välkommen på traditionsenlig julskyltning med julutställning och pepparkaksmys.
Vill du eller din förening ställa ut något på julskyltningen på biblioteket? Kontakta
bibliotek@osby.se.

Lovaktiviteter
Planerar eller vill er förening hålla
i en lovaktivitet på ett skollov? Hör
av er till Kultur och fritid så lyfter
vi era aktiviteter i ett gemensamt
lovprogram. Maila ditt intresse till
osbyfritid@osby.se.

Arrangör: Osby bibliotek

15 Julcafé med Musikskolan

torsdag

18:30. Hasslarödsskolans konsertsal

Föreningsträff
Den 25 oktober håller Kultur och fritid en föreningsträff för kommunens
föreningar och dig som funderar på
att starta en ny förening. Ta tillfället i
akt att ställa frågor, träffa andra föreningar och ta del av nyheter inom
Osby kommun. Se sid X för tid och
plats. Maila osbyfritid@osby.se om
du har frågor.

Välkommen på julcafé med Musikskolan!
Arrangör: Osby Musikskola

17 Julkonsert

lördag

16:00. Loshults kyrka

Julkonsert med Loshults kyrkokör med dirigent Bengt Almfjord.
Arrangör: Osby pastorat Info: Osby pastorsexpedition, 0479_52 45 00

Illustration: Karin Linderoth
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Föreningsregister
Visste du att det i Osby kommun
finns ett fantastiskt föreningsliv med
cirka 200 registrerade föreningar?
Merparten av invånarna är engagerade i någon förening och det
finns aktiviteter inom många olika
intresseområden. Vill du hitta en
förening du vill engagera dig i kan
du gå in i Kultur och fritids föreningsregister och söka dig fram. Där
finns kontaktuppgifter till massor
av föreningar. Gå in på www.osby.
se och klicka dig vidare under Se
och Göra.

Foto: Lars Ward

Föreningsbidrag
Osby kommun erbjuder föreningar
att söka stöd till sina verksamheter.
Nästa datum att hålla koll på är
25 februari och 25 mars. Du och din
förening kan bland annat söka verksamhetsstöd, drift- och hyresstöd,
projekt- och arrangemangsstöd och
investeringsstöd. Gå in och läs mer
om vad de olika stöden innebär och
vilka kriterier som finns!

Välkommen till Musikskolan
Osby

Är du nyfiken på något
särskilt instrument, tycker
du om att sjunga eller vill du
spela i band? Välkommen
till Musikskolan!
Vi erbjuder ett varierat utbud av kurser för
barn och unga som vill delta i en musikalisk
verksamhet efter skoltid. Är man vuxen och
spelsugen finns det möjlighet till undervisning i mån av plats.
Tillsammans skapar vi möjligheter att
ha kul och utvecklas inom musik. Undervisningen kan vara i form av individuella
lektioner, grupplektioner, i projektform,

kortkurser och tillfälliga tematräffar. Vi prioriterar barn och unga, men alla elever är
såklart välkomna till oss. Vuxna är med
i mån av plats och i våra orkestrar och kör.
Vill du skicka in en intresseanmälan?
Scanna QR-koden eller surfa in på www.
osby.se/musikskolan och läs mer.
Har du frågor?
Kontakta oss på
musikskolan@osby.se

KulturCrew – för unga
kulturarrangörer!
Går du på högstadiet eller gymnasiet i Osby kommun? Vill du lära dig
mer om hur man gör kulturarrangemang, vara delaktig bakom scen
i olika konserter och föreställningar,
lära dig om marknadsföring och
i framtiden planera egna event? Då
är KulturCrew något för dig! Har du
frågor eller vill anmäla dig? Hör av
dig till projektledare Afsanéh Larsson på afsaneh.larsson@osby.se.
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Bibliotek & konsthall
Evenemang
Bokcirkel

Osby bibliotek, 10.00
Tisdagar: 6/9, 4/10, 1/11, 6/12
I höst läser bibliotekets bokcirkel titlar
av författare som blivit nominerade till
Augustpriset. Till 6/9 har vi läst Sidonie &
Nathalie av Sigrid Combüchen. Begränsat
antal platser, anmälan till: bibliotek@osby.se
eller 0479–52 82 10.

Bokcirkel 10-12 år

Osby bibliotek, måndagar (datum
och tid efter överenskommelse)
Är du mellan 10-12 år och tycker om att
läsa? Vill du prata med andra om det du
läst? Var med i bibliotekets bokcirkel. Vi
läser en bok till varje tillfälle och pratar om
den när vi träffas. Vår barn-och ungdomsbibliotekarie Isebell håller i träffarna och bjuder
på god fika. Intresseanmälan till bibliotek@
osby.se eller telefon, 0479-528210.
Foto: Cecilia Pedersen

På biblioteket finns det mycket att göra, både för stora och små.

Välkommen till biblioteken
Osby, Lönsboda, Killeberg
På biblioteken finns massor att
göra förutom att låna böcker!
Vi har ett brett utbud av föreläsningar, författarbesök, sagostunder, bokcirklar och studiecirklar. Se vår hemsida och
sociala medier för boktips och
öppettider.
16

@bibliotekosbykommun
Kontakt: bibliotek@osby.se
Osby 0479–528 210
Lönsboda 0479–528 473
Killeberg 0479–528 472
Hemsida: www.snokabibliotek.se

Du vet väl om att vi
har Meröppet på Osby
bibliotek? Det innebär att du
som är låntagare över 18 år
kan få tillgång till biblioteket
kl 07–20, mån-tors och kl 7-18,
fre-sön. Fråga oss hur det
fungerar!

Alla ska med – lär dig din mobil
Lönsboda bibliotek kl 9.45-12.00
Tisdagar 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10

Cirkel där du lär dig skicka mejl och meddelanden, använda sociala medier och söka på
internet. Cirkelledaren svarar på frågor och
hjälper deltagarna efter sina egna förmågor.
För mer info och anmälan, kontakta anna.
johansson@abf.se / tel. 070-770 98 30.
Arrangör: ABF i samarbete med biblioteken i Osby kommun

Sagostunder
Baby, 7–14 månader

Osby bibliotek, 11.00
Fredagar: 7/10, 14/10, 21/10, 28/10
En stund med rim, ramsor, sånger och böcker för de minsta. För barn 7–14 månader,
tillsammans med en förälder. Drop in!

Sagostunder, 4–5 år

Osby bibliotek, tisdag & fredag, 10.00

Språkcafé

Välkommen till en stund med bilderböcker,
berättelser och sång för barn 4–5 år.

Vill du fika? Vill du träna på att prata
svenska? Vill du lära känna nya människor?
På torsdagar mellan 15.30 och 16.30 är det
språkcafé på Osby bibliotek. Vi träffas första
gången torsdagen den första september.
Välkommen!

Fredag 30/9
Tisdag 11/10
Fredag 28/10
Tisdag 8/11
Fredag 18/11
Tisdag 22/11
Fredag 2/12
Tisdag 6/12

Osby bibliotek, 15.30
Torsdagar: 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 6/10,
13/10, 20/10

Arrangör: Osby bibliotek

Jourhavande släktforskare

Osby, 15.30–17.30, 15/8, 19/9, 17/10,
21/11
Lönsboda 15.00–17.00, 15/9, 17/11
Släktforskar du och behöver hjälp? Göinge släkt- och Hembygdsforskarförening
hjälper till och svarar på dina frågor. Obs!
Den 15/8 är tiden 15.30–17, övriga datum
15.30–17.30.
Arrangör: Göinge släkt- och Hembygdsforskarförening

Nya bilderböcker
Djursagor
Monstersagor
Prick & Fläck
Svenska folksagor
Alfons Åberg
Vi bygger och fixar
Nu är det jul!

Sagostunder, 4–5 år

Lönsboda, tisdagar 9.00
Välkommen till en stund med bilderböcker,
berättelser och sång för barn 4–5 år.

Tisdag 29/9
Tisdag 25/10
Tisdag 15/11
Tisdag 29/11

Nya bilderböcker
Monstersagor
Svenska folksagor
Vi bygger och fixar

Anmälan till sagostunderna görs
till Osby bibliotek på 0479–52 82 10
eller bibliotek@osby.se.

Osby konsthall
Välkommen till Osby konsthall
som ligger i Osby bibliotek.

Utställningar
Solitudes

3 september – 28 oktober
Kerstin Paillard är en svensk-fransk
konstnär som numera bor och är
verksam i Klockestrand,
Västernorrland. Hon är
intresserad av idéer
om hur individen
förhåller sig till
kollektivet i en alltmer isolerad värld
och i spåret av en
pandemi. Utställningen består av en mix av
olika tekniker, från singulära
naturupplevelser som landat som
skisser på papper till objekt och installationer. Ett återkommande motiv är träd som sträcker sina brutna
och bara grenar i en dramatisk och
graciös rörelse.

Amatörkonstutställning
25 november – 21 januari

Välkommen att ställa ut din
konst på Osby konsthall! Amatörkonstutställningen riktar sig
till dig som är bosatt i kommunen,
har fyllt 16 år och
är amatörkonstnär
(person som ej har
konstutövande som
yrke). Utställningen pågår
25 november till 21 januari. För
anmälan och information kontakta
cecilia.pedersen@osby.se. Sista
anmälningsdag är söndag 6 november.
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Simhallar, ishall, fritidsgårdar

Crawlskola för vuxna

För dig som är intresserad av att lära dig
simma crawl/frisim. Föranmälan. För mer
information, se hemsidan.

Babysim

Minst en förälder ska vara med i vattnet
tillsammans med ledare. Kursen pågår under
10 veckor. Föranmälan.

Övrigt
Plask och lek

Är du intresserad av ”Plask och lek” eller
”Plask och sim”? Kontakta Osby simsällskap
eller Lönsboda simsällskap.
Osby: kansli@osbysimsallskap.se
Lönsboda: lonsbodass@hotmail.com.
Föranmälan görs enklast på http://event.
webbiljett.se/osby

Badpass
Allmänbad

För dig som vill bada, basta och ha kul.
Vi har alltid någon eller några banor öppna
för motionssim och ibland har vi hela
bassängen. Besök hemsidan för öppettider
och aktiviteter.

Vattengympa

Bra motionsform med härlig musik.
Föranmälan, drop in i mån av plats.

Evenemang
Drogfri skoldans för högstadiet
Balders hage, fredagarna 16/9 och
18/11, 20:00–00:00.
Biljetter köps av fritidsledarna på
Bulten eller Pulsen.

Höstlovsaktiviteter

Under v 44 blir det olika aktiviteter.
Håll koll på våra sociala medier när det
närmar sig!

Adventsmarknad

Den 27/11 blir det adventsmarknad
med lokala hantverkare och uppträde
på Pulsen. Är du ung och vill uppträda?
Är du hantverkare och vill sälja? Anmäl
dig till pulsen@osby.se senast 7/11.

Ungdomsarbetaren
Osby kommun
För dig som är ung eller tonårs
förälder. Vill du prata med någon?
Skriv eller ring!
Kontakt: Mia Nilsson 0709–88 86 95

@ung_osby_kommun
bultenlonsboda
pulsenosby

Cirkelgympa

Ett intensivt vattengympapass med
stationer för att stärka olika muskelgrupper.
Föranmälan, drop in i mån av plats.

Motionssim/morgonsim

Att simma är skön avkoppling och skonsamt
för kroppen. Under tider för motionssim är
hallen/angivna banor endast för motionärer.
Några av passen är extra avslappnande med
lugn musik och tända ljus (se schema).

Ishall
Lönsboda simhall
Kontakt: simhall.orkened@osby.se
Lönsboda 0479-52 84 78
Osby simhall
Kontakt: simhall.osby@osby.se
Osby 0479-52 82 12

Osby

I ishallen finns en stor och en liten bana som är tillgänglig
för allmänheten när det inte pågår föreningsaktiviteter. För
öppettider gällande allmänåkning, se www.osby.se eller
anslag i ishallen. Skridskor och hjälm kan hyras för 40 kr
per tillfälle (betalning med Swish).

Foto: Pixabay

På simhallarna sjuder
det av aktivitet. Allt från
lugna morgonsim och
vattengympa till simskola.
Öppettider finns på
simhallarnas hemsida.
Alla aktiviteter kräver
föranmälan.

Bulten, Lönsboda
Fritidsgårdarna är öppna för ungdomar
på högstadiet. Öppettiderna varierar
under våren – för aktuella tider, och
evenemang, se våra sociala medier.

Småbarnsim 2–4 år

Osby, Lönsboda

Västra Storgatan 15
0479 52 82 44
Tranebodavägen 1b
0479 52 84 75

En chans för de allra minsta att lära känna
vattnet. Nybörjargrupper och fortsättningsgrupper. Föranmälan.

Välkommen till simhallarna

Pulsen, Osby

Motion och rehab

Hela simhallen är avsatt för motionssim och
det är högt vatten i lilla bassängen.

Kom och bada i Osby eller Lönsboda. Förrutom allmänbadet finns det många aktiviteter att upptäcka.

Fritidsgårdar

Foto: Mathilda Tennysdotter

Foto: Mathilda Tennysdotter

Vuxensimskola

I Osby och Lönsboda simhall. Föranmälan.
För mer information, se hemsidan.

Kontakt: 0479 - 52 83 51

Hemsida: www.osby.se/se-gora/motion-och-friluftsliv
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Evenemangskalender höst/vinter 2022
September
3/9 Vernissage: Solitudes
Osby konsthall
4/9 Prova-på-dag
Medborgarskolan
5/9 Öppet hus, Musikskolan
Örkenedsskolan
6/9 Öppet hus, Musikskolan
Killebergsskolan
6/9 Stickning, virkning och
handarbete
ABF Osby
8/9 Öppet hus, Musikskolan
Hasslarödsskolan
10/9 Geologins dag och
Kulturarvsdagen
Sliperiet Gylsboda
12/9 Visafton
Osby bibliotek
18/9 Konsert: Höör Barock
Ensemble
Osby kyrka
21/9 Ta kontroll över stressen
Osby bibliotek
24/9 Konstutställning
Ubbaboda byagård
26/9 Måndagsträff
Osby församlingshem
28/9 Författarbesök:
Måns Nilsson
Osby bibliotek
30/9 Teater: Laika
Kulturhuset Borgen

Oktober
1/10 Lördag på bibblan
Osby bibliotek
1/10 Vernissage:
Ljusmålningar
Sliperiet Gylsboda
8/10 Höstmarknad
Hemgården Killeberg
13/10 Musikcafé
Hasslarödsskolans
konsertsal
16/10 Konsert:
Nordic Light Duo
Osby församlingshem
16/10 Konsert:
Gospel Stompers
Loshults kyrka
16/10 Teater: Tre lite äldre
systrar
Kulturhuset Borgen
18/10 Föreläsning: La Bohéme
Kulturhuset Borgen
20/10 DNA-café
Osby bibliotek
20/10 Föreläsning: Kampen
om Ukraina
Osby bibliotek
25/10 Musikcafé
Hasslarödsskolans
konsertsal
25/10 Föreläsning: Att prestera
när det gäller
Osby bibliotek

31/10 Måndagsträff
Osby församlingshem
31/10 Reptiler – lär känna
ormar
Osby bibliotek
November
1/11 Opera: La Bohéme
Kulturhuset Borgen
1/11 Prova på Nintendo
Switch
Lönsboda bibliotek
2/11 Pyssel:
Skapa drömlandskap
Osby bibliotek
3/11 Läskiga pyssel
Lönsboda bibliotek
4/14 Läskiga pyssel
Osby bibliotek
10/11 Dans: Franzén/Nuutinen
Kulturhuset Borgen
12/11 Barnkonsert: Till havs
Pulsen
14/11 Kura skymning
Osby bibliotek
25/11 Vernissage:
Amatörkonst
Osby konsthall
26/11 Vernissage:
Karin Linderoth
Sliperiet Gylsboda
26/11 Julfest
Ubbaboda byagård

Osby kommun

@bibliotekosbykommun

@osbykommun

@ung_osby_kommun

26/11 Brats Carnival
Kulturhuset Borgen
27/11 Adventsmarknad
Pulsen
27/11 Jul- och adventskonsert
med Musikskolan
Missionskyrkan Osby
27/11 Julskyltning
Osby bibliotek
28/11 Måndagsträff
Osby församlingshem
December
4/12 Julskyltning
Lönsboda bibliotek
15/11 Julcafé med
Musikskolan
Hasslarödsskolans
konsertsal
17/11 Julkonsert
Loshults kyrka
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