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Januari

Innehåll
Januari              sid 2–3
Februari              sid 4–7
Mars              sid 8–11
April              sid 12–13
Maj              sid 14
Återkommande evenemang    sid 15
Bibliotek                              sid 16–17
Simhall, ishall, fritidsgårdar      sid 18–19 

Om inget annat anges är evenemangen gratis     
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Evenemang

Omslagsbilder: Malmö Opera, Sigrid och draken, Emma 
Svensson/Fotografiska

Föreläsning: Triceratops och jätteasteroiden
11:00. Osby bibliotek

Varje år landar ett antal stenar från rymden på jorden, så kal
lade meteoriter. De är lyckligtvis för det mesta små, i storleken 
från glaskula till basketboll ungefär. Men ibland händer det att 
det landar mycket större stenar på jorden. Det var det som hände 
i slutet på kritperioden, när dinosaurierna dog ut. Vad hände då 
egentligen, varför dog alla dinosaurier? Välkommen till en spännande 
föreläsning för barn och familj med Sanna Alwmark som är forskare i planetär geologi vid 
Lunds Universitetet. Rekommenderad ålder från 5 år. Föreläsningen varar cirka 30 min. 

Arrangör: Osby kultur och Folkuniversitetet

Föreläsning: Tore Hedin – massmördaren
18.00. Medborgarhuset, Lönsboda

JanErik Bruun berättar om polisen Tore Hedin som tog livet av tio personer och därigenom 
blev Sveriges störste massmördare. Han var bland annat skyldig till de så kallade Hurva 
morden år 1952.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde 50 kr 
Kontakt: Sven Hellgren 0705 68 21 69 eller sven@grisabanan.se Info: www.skanskaff.se

25 
lördag

Helt hopplös – låtar om vardagen
18.00. Osby bibliotek

Olof Samuelsson spelar gitarr och munspel och sjunger egenskrivna  
låtar med underfundiga texter på svenska. Med humor och  
självdistans beskriver Olof vardagslivets vedermödor.  
Hög igenkänningsfaktor utlovas.

Arrangör: Osby bibliotek

30 
torsdag

Kultur och fritidskontoret
Ö Järnvägsgatan 16, box 13, 
283 21, Osby 
Tf Kultur och fritidschef:  
fredrik.johnsson@osby.se 
0709 31 84 78 
Kulturutvecklare: 
cecilia.pedersen@osby.se  
0479 52 83 12 
Fritidsutvecklare: 
ylva.kronblad@osby.se
0479 52 81 75

www.snokabibliotek.se  
Osby bibliotek 
Ö Järnvägsgatan 16, Osby 
Lönsboda bibliotek 
Tranebodav. 1 Lönsboda   
Killebergs bibliotek 
Lilla stockhult, Killebergsskolan

Osby Simhall 
Skeingevägen 19, Osby.  
Lönsboda Simhall 
Tosthultsvägen 19, Lönsboda

Osby Ishall 
Klövervägen 10, Osby

Kultur och fritid

Ishall

Bibliotek

Simhallar

Fritidsgårdar
Pulsen 
www.pulsenosby.se    
V Storgatan 15, Osby  
Bulten 
Tranebodavägen 1b, Lönsboda  

Prova-på-dag hos Medborgarskolan
10:00. Medborgarskolan 

Medborgarskolan bjuder in barn, unga och vuxna att testa yoga och dans. 

Arrangör: Medborgarskolan  
Kontakt: rebecka.magnusson@medborgarskolan.se

10.00 – Kundaliniyoga
10.30 – Yoga för seniorer
11.00 – Yinyoga
12.00 – Barnyoga, 6–11 år

12.30 – Dancekidz, 3–4 år, 5–6 år
13.00 – Showdance, 6–7 år
13.30 – Streetdance, 10–12 år
14.00 – Streetdance, ungdom

26 
söndag

26 
söndag

Musikskolan

Hasslarödsvägen 12, Osby 

Foto: Pixabay
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Opera: Porgy and Bess 
14:00. Borgen, Osby

Missa inte George Gershwins älskade folkopera Porgy and 
Bess i en inspelad version från Metropolitan i New York. 
Porgy and Bess är historien om den handikappade tiggaren, 
Porgy (Eric Owens) och hans kärlek till narkomanen Bess 
(Angel Blue). 

Arrangör: Medborgarhuset Osby, ABF Skåne Nordost  
Producent: Folkets hus och parker Entré: 295 kr, under 26 år 
225 kr, abonnemang på minimum 5 st. operor från MET 225 kr/st 
Bokning: bioborgen.se

Konsert: Osby saxofonkvartett 
16:00. Osby församlingshem

Musikerna Johan Palm, AnnHelén Nilsson, Kristoffer Ohlsson och Lars Ward bildar  
Osby Saxofonkvartett och de bjuder på ett omväxlande program med lite jazz, några  
visor, lite humor och mycket glädje! Efter konserten hålls Konsertföreningens årsmöte.

Arrangör: Osby Konsertförening Entré: 100 kr, medlemmar 50 kr, inget förköp  
Kontakt: Iréne Jönsson, 0760 17 18 38 Info: https://osbykonsertforening.weebly.com

Andrè Rieu nyårskonsert 
18:00. Borgen, Osby

André Rieu och hans älskade Johann Strauss Orchestra har spelat tillsammans i över  
30 år. Här kan vi uppleva orkestern i en inspelad nyårskonsert från Australien, skapad för 
biopubliken. Valsernas konung spelar upp på den majestätiska Sydney Town Hall med en 
mängd gäster och överraskningar.

Arrangör: Medborgarhuset Osby, ABF Skåne Nordost  
Entré: 175 kr, under 26 år 135 kr, scenpass 160 kr Bokning: bioborgen.se

Vernissage:  
Fyra årstider

10:00–13:00. Osby konsthall

Konstnären Jucivaldo Tavares är född och 
uppvuxen i den brasilianska miljonstaden 
Salvador da Bahia i Brasilien och har 
studerat konst vid Museum av Modern 
Art i Salvador och Sao Paulo och vid Sao 
Paulo Universitet. Jucivaldo använder och 
inspireras av de vackra färgerna i naturen 
som skiftar från till säsong till säsong  
i Sverige för att skapa färgstarka och 
framförallt abstrakta motiv. 

Arrangör: Osby kultur

2 
söndag

2 
söndag

8 
lördag

8 
lördag

Föreläsning: Fritiof 
Nilsson Piraten

20:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Jan Sigurd och AnnaLena Brundin pre
senterar i ord och ton ”Kalla min barndom 
åter”, som är titeln på den bok Jan Sigurd 
har skrivit om Fritiof Nilsson Piraten  
och dennes sista tid. Vi får nya insikter  
i Piratens umgänge, alkoholvanor och hans 
förhållande till barn och ungdomar. Här 
skildras hans komplicerade relation till 
hustrun Tora samt till vännen Sten Bro
man, den exhibitionistiske musikprofilen.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening 
Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde 
50 kr Kontakt: Sven Hellgren  
0705 68 21 69 eller sven@grisabanan.se 
Info: www.skanskaff.se

Poesi: Det finns  
stjärnor i källan

18:00. Osby bibliotek

Dikter och andra texter av Harry Mar
tinson framförda av Anna Westerberg, 
verksam sedan många år som skådespela
re, inläsare och poesitolkare. Följ med på 
en spännande resa och upplev en av vårt  
lands största naturskildrare, från grästuvan 
till de svindlande avstånden i rymden!

Arrangör: Biblioteket i Osby

9 
söndag

11 
tisdag

Februari

Foto: Ken How
ard/M

et O
pera

Dansworkshop
14:00. ABF, Osby

En gratis workshop i streetjazz för 
ungdomar och vuxna (12–100 år) under 
ledning av dansläraren Hilda Ivarsson  
från Hässleholm. I denna workshop  
kommer vi dansa loss till blandad musik 
med mycket fart och fläkt. Alla är  
välkomna, du behöver inte ha dans 
erfarenhet sedan innan. Säkra din plats 
genom att anmäla dig!

Arrangör: ABF Skåne Nordost  
Anmälan till: anna.johansson@abf.se 
Kontakt: hilda.ivarsson@gmail.com

UKM Festival
18:00. Fritidsgården Pulsen

Kom och var en del av en kväll fylld av kultur! Antingen som publik eller deltagare.  
Här får du mellan 13–20 år 5 minuter på scenen eller ställa ut i en proffsig konstutställ
ning. Foto, breakdance, film, rapp, black metal, jonglering, punk, teater, electropop, mim, 
akrobatik, poesi, design, spoken word, målningar, singer/songwriter, jazz, skulpturer, mode, 
cirkus, standup comedy… Vad är din grej? 

 
UKM står för Ung Kultur Möts och är en möjlighet att träffa likasinnade, få galna idéer 
och knyta nya kontakter. UKM är möjligheternas festival! Självklart är vi schyssta mot 
varandra och accepterar inte rasistiska, våldsamma eller på annat sätt stötande inslag.

Arrangör: Fritidsgården Pulsen och Osby kultur Anmälan: pulsen@osby.se Info: www.ukm.se

23 
söndag20 

torsdag

Hemberedskap  
18:00. ABF Pannan, Osby

Hur du gjort en risk och sårbarhetsanalys 
hemma för att veta hur förberedd du och 
din familj är? Hur får ni information och 
vem kan ni ta hjälp av? På denna studie
cirkel diskuterar vi hur man klarar minst 
72 timmar om strömmen och vattnet 
skulle försvinna. Vi träffas vid 4 tillfällen.

Arrangör: ABF Skåne NordOst, Civilförsva-
ret FRG i Osby, Hyresgästföreningen Osby, 
Östra Göinge Entré: 130 kr Biljetter: anna.
johansson@abf.se, 0707 70 98 30      
Info: abfskanenordost.se

12 
onsdag

Skaparverkstad 
18/2 15:00–17:00, Lönsboda bibliotek.  
 20/2 14:00–16:00, Osby bibliotek

Gör dina egna magneter! Ta med någon liten pryl hemifrån som du inte längre använder 
och den kan bli en magnet. Vi tillverkar även magneter på plats i olika material. Allt är 
möjligt! Alla åldrar välkomna och material och fika är gratis.

Arrangör: Osby kultur och konstnär Ulrika Wennerberg

18 
tisdag

20 
torsdag

Klädbytardag och remake-ateljé
14:00–17.00. Osby bibliotek

Vi förvandlar bibliotekets kreativa rum till en remakeateljé och klädbytaroas. Passa på att 
ta med några plagg som du ändå aldrig använder, ge dem ett nytt liv hos någon annan och 
byt ut dem mot något nytt till din egen garderob! Det kommer även att finnas kunniga 
personer med symaskiner redo för att hjälpa till med små lagningar, och tipsa om hur du 
enkelt fixar, pynta och lagar kläder istället för att slänga dem  bättre för både miljö och 
plånbok! Lämna in max 5 hela och rena klädesplagg. Du får en klädbricka för varje in
lämnad artikel. Både barn och vuxenkläder är välkommet, dock ej bad eller underkläder. 
Kom och botanisera bland allt som lämnats in och välj ut det du vill ha! Du kan hämta ut 
motsvarande antal artiklar som du lämnat in och du ”betalar” med klädbrickorna. Allt är 
helt gratis och de kläder som blir över skänks till välgörande ändamål.

Arrangör: Osby kultur, Akiko Frid byrå och ABF Skåne Nordost

19 
onsdag

Foto: Jucivaldo Tavares

Gratis aktiviteter

Sportlov
17 februari – 23 februari

Lovaktiviteter
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Februari

Föreläsning: Svinnlandet
18:00. Osby bibliotek

Journalisten, författaren och dumpstraren Andreas Jakobsson  
och hans familj har i över sex års tid levt helt på mat han hittat  
i mataffärernas sopor. I dagens Sverige kastas ungefär en tredjedel 
av all mat som produceras och större delen av det är sådant som 
det inte är något fel på överhuvudtaget. I föreläsningen och i 
boken Svinnlandet dissekerar Andreas Jakobsson systemfelen som 
skapat detta vansinne och pekar på konkreta lösningar. 

Arrangör: Osby kultur

Teater: Skatten i skogen
11:00. Fritidsgården Pulsen

Historien om pojken som möter både en fisk, en mus och en uggla vilka han med sin  
vänlighet hjälper med olika göromål. Ett troll dyker upp i pojkens väg och vi får uppleva, 
både med humor och spänning, hur vänlighet och vänskap lönar sig. Från 3 år.

Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Teater Allena Biljetter: Förboka via sms till  
0705 92 66 48 Kontakt: cissi.billing@gmail.com Info: www.osbyteater.se

19 
onsdag

15 
lördag

Musikcafé
18:30. Musikskolans konsertlokal, Osby

Musikskolans elever underhåller på elevföreningen Con Brios årsmöte.

Arrangör: Musikskolan

13 
torsdag

23 
söndag

Föreläsning: Bhutan
18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Bhutan är ett ålderdomligt land med buddhistiska traditioner. 1962 byggdes den första 
vägen, den första skolan och det första sjukhuset. 1974 kom den första turisten. Bhutan är 
landet där man sätter lycka före pengar, och det enda koldioxidnegativa landet i världen. 

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde 50 kr  
Kontakt: Sven Hellgren 0705 68 21 69 eller sven@grisabanan.se Info: www.skanskaff.se

Församlingsträff
14:00. Osby församlingshem

Berättarprogram med bilder och pianomusik av Frederic Chopin. Organist Katarina  
Hallqvist håller i trådarna för denna upplevelse för alla sinnen.

Arrangör: Osby lekmannakår och Sensus Entré: Eftermiddagskaffe 30 kr Kontakt: Brittalena 
Ljungman, 0479 124 44, bl.ljungman@telia.com Info: www.svenskakyrkan.se/osby

24 
måndag

Konsert:  
Musiken och livet

19:00. Osby kyrka

Kammarorkestern Musica Vitae tillsam
mans med Christian Lindberg, trombon 
och musikalisk ledning, firar orkesterns 
40årsjubileum med ett program som 
hyllar musiken och livet. Det blir musik 
av bland annat. J. Sibelius och G.P. 
Telemann och konserten avslutas med 
uruppförandet av en födelsedagshyllning 
komponerad av Christian Lindberg:  
”Musica Vitae” för trombon och stråkar.

Arrangör: Osby Konsertförening Entré: 
150 kr, medlemmar 100 kr, inget förköp 
Producent: Musik i Syd Kontakt och info: 
Iréne Jönsson, 0760 17 18 38

27 
torsdag

Opera: Agrippina
19:00. Borgen, Osby

Direktsänd opera från Metropolitan  
i New York. Agrippina är Händels satir 
över sexuella och politiska intriger.  
Sir David McVicar skapar en skandalös 
värld där Romarriket aldrig föll, utan 
pågår ända in i våra dagar. Uppsättning
en avslöjar de politiska makthavarnas 
korrupta intriger. 

Arrangör: Medborgarhuset Osby, ABF 
Skåne Nordost Producent: Folkets hus 
och parker Entré: 295 kr, under 26 år 225 
kr, abonnemang på minimum 5 st. operor 
från MET 225 kr/st Bokning: bioborgen.se 

Teater: Stjärnor  
11:00. Fritidsgården Pulsen

Följ med oss på en resa ut i rymden!  
Möt Stora Björn, Orion, Vita dvärgar och 
Röda jättar. Se hur polstjärnan hjälpte 
vikingarna att navigera över världshaven.  
Se hur dyngbaggen hittar hem över 
öknen med sin stora matboll.

Arrangör: Riksteatern Osby Producent: 
Pygméteatern Biljetter: Förboka via sms 
till 0705 92 66 48 Kontakt: cissi.billing@
gmail.com Info: www.osbyteater.se

29 
söndag

29 
söndag

Foto: Lena G
ranefelt

Författaren Andreas 
Jakobsson föreläser  
om matsvinn på Osby 
bibliotek den 19 februari.
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Mars

DNA-kafé med öppet hus  
15:00–18:00. Osby bibliotek

Här får du möjlighet att köpa ett DNAkit, topsa dig, och få utbildning i hur du tolkar 
ditt resultat. Även du som redan topsat dig får hjälp att tolka resultatet. Och även du 
som bara är nyfiken är välkommen. Medverkande: Lena Ringbrant Ekelund och Hjördis 
Nilsson från Åsbo Släktforskare.

Arrangör: Osby bibliotek och Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening  
Info: Sven Hellgren, 0705 682 169

Föreläsning: Tillsammansskapet  
18:00. Osby bibliotek

Förbundet Tillsammansskapet är religiöst och partipolitiskt obundet och består av ett 
trettiotal olika grupper från Ystad i söder till Luleå i norr. Fokus ligger på hur vi kan bygga 
lokalsamhällen där sammanhållningen är så stark att rasism inte får plats.

Arrangör: ABF Nordost

12 
torsdag

Opera: Den flygande holländaren
18:00. Borgen, Osby

Richard Wagners episka klassiker livesänds från Metropolitan i New 
York med Bryn Terfel i huvudrollen. Bryn Terfel sjunger huvudrollen 
som holländaren, som dömts att irra över haven i all evighet. Anja 
Kampe är den hängivna Senta, vars kärlek kan frigöra honom. Hon 
är besatt av ett porträtt av den legendariske sjömannen. 

Arrangör: Medborgarhuset Osby, ABF Skåne Nordost Producent: 
Folkets hus och parker Entré: 295 kr, under 26 år 225 kr, abonnemang 
på minimum 5 st. operor från MET 225 kr/st Bokning: bioborgen.se 

14 
lördag

Föreläsning: 
Goa Gláa Grebbor

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Goa Gláa Grebbor underhåller med låtar 
vi minns från 50 och 60talet.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening 
Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde 
50 kr Kontakt: Sven Hellgren  
0705 68 21 69 eller sven@grisabanan.se  
Info: www.skanskaff.se

Författarbesök: 
Cancer är inte 

hela berättelsen
18:00. Osby bibliotek

Christin Ekstrand Simryd föreläser om 
sin bok Cancer är inte hela berättelsen. 
Efter att ha gått igenom en cancersjuk
dom 2014 fann hon lite olika sätt att 
jobba med mig själv under denna resan, 
och efteråt. Detta resulterade i en bok för 
att sprida, och inspirera andra, i liknande 
situation eller i en annan form av kris.

Arrangör: Osby bibliotek och Bokhandeln 
i Osby

22 
söndag

19 
torsdag

Foto: Paola Kudacki/M
et O

pera
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Teater: Man får väl ställa upp
19:00. Borgen, Osby

I centrum av det lilla samhället finns en bygdegård där alla samlas. Idrottsklubben, kennel
klubben, kyrkans barntimme, Unga örnar, motorcykelklubben och så förstås hembygdsför
eningen. Alla har sina lokaler i bygdegården och alla är medlemmar i varandras föreningar, 
vilket gynnar alla eftersom föreningarna får bidrag efter hur många medlemmar de har. 
Ett bra system ända tills de en dag får ett besök från Hembygdsföreningarnas Riksförbund. 
Den oväntade representanten sätter igång händelser som ingen hade kunnat förutse.

Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Riksteatern  
Biljetter: www.osbyteater.se, 0771 47 70 70

Vernissage: Fotograf Johan Schmitz
13:00. Sliperiet Gylsboda

Johan Schmitz är naturfotograf från Älmhult och arbetar uteslutande utomhus med 
solen som enda ljuskälla. Han är specialiserad på två huvudsakliga motivområden: 
fjällandskap och flora. I denna vårutställning är det blommor som porträtteras.

Arrangör: Sliperiet Gylsboda Fri entré Info: www.sliperietgylsboda.se

7 
lördag

7 
lördag

Föreläsning: 
Sydskånsk natur

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Jan von Schéele berättar till bilder om 
upplevelser under drygt tio år i södra 
Skåne. Med startpunkt från stugan i 
Dörröd görs utflykter till platser runt 
Veberöd, Vombsänkan och Romeleåsen. 
Han berättar om spännande möten och 
visar bilder på närkontakt med det vilda 
som brunstande kronhjortar och harar 
som slåss såväl som på sköna blommor, 
fjärilar och fåglar.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening 
Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde 
50 kr Kontakt: Sven Hellgren,  
0705 68 21 69, sven@grisabanan.se  
Info: www.skanskaff.se

8 
söndag

Brödbytardag
15:30. ABF Pannan, Osby

Ta med ett bakat bröd med recept. Vi smakar och diskuterar  
varandras recept. Marmelad, ost, smör, kaffe och te finns på plats  
för 10 kr. Samlade recept mailas ut till alla deltagare. Alla amatör 
bagare är välkomna!

Arrangör: ABF Nordost Info: Anna Johansson, 0707 70 98 30

8 
söndag

Föreläsning: 
Kvinnohistoria  

14:00. Osby bibliotek

Marika Eriksson driver sedan 2016 kontot 
Kvinnohistoria på Twitter och Instagram 
och har över 70 000 följare som tar del 
av dagliga inlägg om kvinnor i historien. 
Kom och lyssna på Marika Eriksson som 
föreläser om hur hennes eget intresse 
uppstått och om intressanta kvinnoöden 
som förtjänar mer uppmärksamhet än de 
kanske fått. Föreläsningen varar 60 min. 

Arrangör: Osby kultur och Osby bibliotek

8 
söndag

Foto: M
ats Backer

Foto: Pixabay

Föreläsning: Meteorit-
nedslag och kratrar

19:00. Sliperiet Gylsboda

Sanna Alwmark, doktor i planetär geologi 
Lunds Universitet, föreläser om meteorit
nedslag och kratrar på Jorden och Mars. Att 
förstå det utkastade materialet är viktigt för  
att få en bättre bild av hur en planets eko
system svarar på ett nedslag, exempelvis som 
efter den meteorit som utrotade dinosaurierna.  
Hur mycket damm blev det i atmosfären, och 
hur mörkt blev det?

Arrangör: Sliperiet Gylsboda Fri entré

17 
tisdag

Konsert: 
Romansafton

16:00. Osby kyrka

Lisa Larsson, växjöbördig sopran som 
framträtt med de stora europeiska  
symfoniorkestrarna och Hans Pålsson,  
välkänd pianist, pedagog och tvperson
lighet gästar oss tillsammans med Osby 
sonen Rolf Martinsson – numera en av  
de ledande kompositörerna i Sverige. 
Han har sedan några år tillbaka ett nära 
samarbete med Lisa Larsson. Programmet 
innehåller verk av Martinsson, Mozart 
och Schumann.

Arrangör: Osby konsertförening  
Entré: 150 kr, medlemmar 100 kr,  
enstaka inträde 50 kr  
Kontakt: Iréne Jönsson, 0760 17 18 38

22 
söndag

Foto: Pixabay

16 
måndag
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Mars

Föreläsning: Klimat och resande
18:00. Osby Kultur

Sara Ullström, doktorand på LUCSUS, Lunds universitet föreläser om flyg, klimat, och 
förändrade resvanor med utgångspunkt i flygfrittrörelsens uppkomst och spridning. Hur 
vi lever har stor betydelse för klimatet, och sett till individuell klimatpåverkan står flyget 
för en betydande del. Att undvika flygresor är därför en effektfull livsstilsförändring för att 
minska sitt personliga klimatavtryck. 

Arrangör: ABF Skåne, ABF Skåne Nordost, Osby Kultur  
Kontakt: Anna Johansson 0707 70 98 30

Teater: Sigrid och draken
11:00. Fritidsgården Pulsen

Vikingatida sagor, kvinnliga krigare och draklegender vävs samman till en spännande  
föreställning. I föreställningen får barnen interagera, rytmisera, rimma och sjunga  
tillsammans med riksspeleman Anna Rynefors och hennes spännande instrument  
– lyra, stråkharpa, svensk säckpipa, slagverk & sång.

Arrangör: Osby konsertförening Entré: 50 kr inkl fika Kontakt: Ylva Palmgren 0701 40 04 33

Församlingskväll
18:30. Församlingshemmet, 
Osby

”Ork att leva, mod att dö” 
är rubriken på Kent 
Wistis program. Han är 
stiftspräst i Lunds stift 
och konstnär. Osby 
kyrka har en vandrings
utställning under mars 
månad, Som en rörelse – 
på spaning efter diakoni  
i vår tid, och Kent Wisti, som  
skapat alla bilderna, kommer hit som 
final på utställningen.

Arrangör: Osby Lekmannakår och Sensus 
Kontakt: Brittalena Ljungman, 0479 124 44 
eller bl.ljungman@telia.com  
Info: www.svenskakyrkan.se/osby

25 
onsdag

28 
lördag

30 
måndag

ALL DIGITAL week: Agera tryggt med tekniken
10:00–12.30. Osby bibliotek

Tilliten till tekniken är en förutsättning för att den ska användas, något som dagens  
samhälle förväntar oss göra. Vid detta kurstillfälle fokuserar vi på säkerhetsaspekter,  
hur du bör agera för att känna dig trygg, sätter viktiga begrepp i sammanhang som  
förklarar innebörd och funktion.

Arrangör: Biblioteket i Osby och Utbildningsforum Skåne Anmälan: bibliotek@osby.se  
eller 0479 82 52 10

ALL DIGITAL week: Digitala funktioner
10:00–12.30. Lönsboda bibliotek

Tekniken är fantastisk när den bemästras! Vilka funktioner finns,  
hur används de och hur kommer de till nytta i vardagen? Vad är  
en ”app”, när används BankID, hur fungerar Swish, Kivra och  
mycket mer. Kursen innehåller information, praktiska övningar  
och visar på användningsområden. Både nytta och nöje!

Arrangör: Biblioteket i Osby och Utbildningsforum Skåne  
Anmälan: bibliotek@osby.se eller 0479 82 52 10

23 
måndag

24 
tisdag

Foto: Fredrik Streiff ert

Foto: Pixabay

Mest kända är studieförbunden 
för den verksamhet de driver 
som studiecirklar. En studiecirkel 
är en liten grupp människor som 
utifrån sina intressen träffas och 
söker kunskap. En studiecirkel 
kan bestå av enbart fysiska  
möten, en kombination av fysis-
ka möten och distansstudier eller 
i sin helhet på distans. Förutom 
studiecirklar driver studieför-
bunden även kurser, prova-på, 
grupparbeten med mera.  

Följande studieförbund är verk-
samma i Osby kommun: ABF, 
Medborgarskolan, Vuxenskolan, 
Folkuniversitetet, Bilda, NVB, 
Sensus och Studiefrämjandet. 
Gå in och läs på respektive  
studieförbunds hemsida för  
att få veta mer.

Studieförbund 
i Osby kommun

Musikcafé
18:30. Musikskolans konsertlokal, Osby

Musikcafé med musikskolans elever.

Arrangör: Musikskolan

30 
måndag

Sigrid och draken spelas 
på Fritidsgården Pulsen 
den 28 mars kl 11.

10
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Föreläsning med Lars Walldov
18:30. Borgen, Osby

Föreläsning inför teaterföreställningen Hedwig and the angry inch. Har HBTQ 
skildringar alltid funnit inom musikteatern? Svaret på denna fråga kommer Lars  
Walldov ge oss via sin historik om ett tabubelagt och därmed närmast osynligt ämne.

Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Malmö Opera Entré: Gratis entré mot föranmälan 
Biljetter: www.osbyteater.se eller telefon 0771 47 70 70  
Kontakt och info: ordforande@osbyteater.se

Församlingsträff
14:00. Osby församlingshem

Allt har sin tid  En bildresa som handlar om tid och rum. Tankar och bilder  
om tid och tidsperspektiv, hur vi utnyttjar tiden och hur vi upplever tid och rum.
Sven Sjunnesson, pensionerad jägmästare som bland annat arbetat med internatio
nella skogsfrågor, samlat bilder under resor i ett 60tal länder och varit ledare för 
vardagssamtal inför söndagen i BrobyEmmislövs församling.

Arrangör: Osby lekmannakår och Sensus Kontakt: Brittalena Ljungman, 0479 124 44 
eller bl.ljungman@telia.com Info: www.svenskakyrkan.se/osby

16 
torsdag

20 
måndag

Teater: Hedwig  
and the angry inch  

19:00. Borgen, Osby

En hyllad rockmusikal med musiken 
inspirerad av 70talets androgyna glam
rockscen och den tidiga punken, av ar
tister som David Bowie, Lou Reed, Iggy 
Pop, Debbie Harry och John Lennon.

Arrangör: Riksteatern Osby  
Producent: Malmö Opera  
Biljetter: www.osbyteater.se eller  
0771 47 70 70

23 
torsdag

Valborgsfirande
I Osby kommun hålls  

traditionellt Valborgsfirande på flera  
platser. Osby kommun anordnar ett  
officiellt firande på Sjöängen vid Osby
sjön. Program för kvällen hittar du på 
www.osby.se när det närmar sig.

Arrangör: Osby kommun och föreningslivet

30 
torsdag

Skaparverkstad: Konstworkshop!
7/4 15:00–17:00, Lönsboda bibliotek.  
8/4 14:00–16:00, Osby bibliotek

Välkommen på konstworkshop på biblioteket. Med collage som teknik skapar  
vi stora och små konstverk. Vad vill du berätta med din bild? Papper i olika färger 
och utformningar finns att använda. Under påsken är det mycket konst runt om 
i Skåne och i den här skaparverkstaden får barn och vuxna göra konstverk och 
experimentera sig fram. Allt är möjligt! Alla åldrar välkomna och material och  
fika är gratis.

Arrangör: Osby kultur och konstnär Ulrika Wennerberg

7 
tisdag

8 
onsdag

13

Gratis aktiviteterPåsklov
6 april – 13 april

April

Påskutställning
11:00. Sliperiet Gylsboda

Hela påsken bjuder Sliperiet Gylsboda på 
ett sprängfyllt påskägg fyllt med konstnä
rer och konsthantverkare som visar sina 
alster med allt från målad till ätbar konst. 
Textil, smycken och mycket mera hittar 
ni hos oss och som alltid en och annan 
överraskning. På föreningens hemsida 
uppdateras namn på utställare med mera 
efter hand.

Arrangör: Sliperiet Gylsboda Kontakt: Pia 
Lindberg, medlem@sliperietgylsboda.se, 
0703 10 91 62

10 
fredag

Vernissage: Bjud in
12:00–15:00. Osby konsthall

Bjud in är en utställning om att skapa öppenhet och gott bemötande. Tillsammans 
med Drömmarnas hus har elever från Osby kommun i åldrarna 4–16 år genom
fört ett Skapande skolarbete. Arbetet har startat på elevernas egen skola eller för
skola och avslutas på konsthallen i Osby i en härlig gigantisk utställning. Eleverna 
har skapat över tusen olika inbjudningar, inbjudningar som lockar till nyfikenhet 
och nya möten. Syftet med utställningen och arbetet är locka till möten med 
andra och lära känna nya människor genom konst och skapande.

Arrangör: Osby kultur

6 
måndag

Dansworkshop
14:00. ABF, Osby

Gratis dansworkshop i contemporary på 
påsklovet för ungdomar och vuxna under 
ledning av dansläraren Hilda Ivarsson från 
Hässleholm. I denna workshop kommer 
vi dansa med mycket känsla och flow när 
vi förankrar våra danssteg i musiken. Alla 
är välkomna, du behöver inte ha danser
farenhet sedan tidigare. Det finns plats 
för tio personer, säkra din plats genom 
anmälan till anna.johansson@abf.se

Arrangör: ABF  
Info: hilda.ivarsson@gmail.com

12 
söndag
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Återkommande evenemang

14

Folkets park Lönsboda

Dans – juldagen
Klockan 22–02. Entré 200 kr
25/12 Schlagerdisco stora banan  
och disco på Loftet. 

Dans – trettonafton
Klockan 22–02. Entré 200 kr
5/1 Absolut live med Sméns Bag-
lomma, och Berg & Dal. 

Söndagsdanser 
Klockan 17–21. Entré 180 kr
12/1 Skåningarna
9/2 Lövgrens
23/2 Matz Bladhs
8/3 Bob Stevens
22/3 Donnez
5/4 Holidays
19/4 Engdahls
17/5 Glen Endys

  
www.lonsboda-granada.se

Sticka & sy
ABF Pannan, Osby
Varannan tisdag, start 21/1 18.30 
Vi träffas varannan tisdag och snackar, 
stickar, virkar, broderar och syr. Cirkelle-
dare Monica Svensson är i princip född 
med stickorna i handen och hjälper till 
med och löser problem. Alla är välkom-
na, nybörjare såväl som erfarna.

Arrangör: ABF Skåne Nordost
Kontakt och info: Anna Johansson,  
0707 70 98 30

Granada         

Donnez spelar på Granada, Folkets park Lönsboda, den 23 mars.

Maj

Vårkonsert
16:00. Församlingshemmet, Osby

Osbys körer och orkestrar bjuder in till en traditionell vårkonsert. Kyrkokören, Tonsnäckorna, 
Ungdomskören, OsbyÖ. Göinge Kammarorkester och Underhållningsorkestern bjuder som 
vanligt på ett omväxlande och blandat program, där även publiken får sjunga med i några 
sånger. Om vädret tillåter spelar Underhållningsorkestern utomhus en stund före konserten.

Arrangör: Medverkande körer och orkestrar Entré: 100 kr inkl fika  
Kontakt: Iréne Jönsson 0760 17 18 38 Info: https://osbykonsertforening.weebly.com

Vernissage: Ikoner 
– En utställning 

om att få finnas
10:00–13:00. Osby konsthall

Utställningen är ett samarbete mellan 
Fotografiska och Glada Hudikteatern 
med starka porträtt med skådespelare 
som iscensätter ikoner och där model 
lerna genom porträtten tar sin plats  
i konsten, i samhället, i historien.  
På detta sätt inkluderas en grupp 
som annars sällan får synas och som 
aldrig synts i historien. Utställningen 
är fram tagen av scenograferna och 
kostymörerna Helena Andersson och 
Linda Sandberg, fotograferade av Emma 
Svensson. Välkommen att besöka en 
unik utställning mellan den 23 maj och 
21 augusti. 

Arrangör: Osby kultur

Musikskolans  
vårkonsert

19:00. Ollonskogen, Lönsboda

Utomhuskonsert med musikskolans 
elever. Scouterna grillar korv. 

Arrangör: Musikskolan

2 
lördag

Teater: Phantom of the opera
14:00. Bussresa till Kristianstad Teater

Teaterresa med Osby teater för att se Andrew Loyd Webbers mästerverk i en uppsättning 
av Emil Sigfridsson på Kristianstad Teater. 

Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Emil Sigfridsson Biljetter: www.osbyteater.se eller 
0771 47 70 70 Kontakt och info: medlem@osbyteater.se

15 
fredag

Musikskolans vårkonsert
19:00. Musikskolans konsertlokal, Osby

Musikskolans vårkonsert med stipendieutdelning till årets stipendiat. 

Arrangör: Musikskolan

14 
torsdag

Musikskolans vårkonsert
19:00. Vingården, Osby

Ekbackeskolans individuella musikprogram och musikskolans grupp Beautiful Beats underhåller. 

Arrangör: Musikskolan

20 
onsdag

23 
lördag

25 
måndag

Opera: Maria Stuarda
19:00. Borgen, Osby

Säsongens sista livesända opera från Metropolitan i New York bjuder på Donizettis  
mästerverk om den politiska och personliga rivaliteten mellan två engelska drottningar. 
Diana Damrau är den undergångsdömda Mary Stuart och Jamie Barton är hennes rival, 
drottning Elizabeth I. Stephen Costello gör rollen som Marias älskare, Leicester.

Arrangör: Medborgarhuset Osby, ABF Skåne Nordost Producent: Folkets hus och parker 
Entré: 295 kr, under 26 år 225 kr, abonnemang på minimum 5 st. operor från MET 225 kr/st 
Bokning: bioborgen.se 

9 
lördag Foto: Em

m
a Svensson

Foto: Donnez

Musikskolan
Vill du lära dig spela instrument eller sjunga? Anmäl dig  
till Musikskolan i Osby kommun! 

Instrumental- och sångundervisningen är öppen för alla  
elever i Osby kommun från förskoleklass till och med  
gymnasiet. Även vuxna kan delta i mån av plats. Förutom  
instrumental- och sångundervisning har musikskolan ett  
flertal ensembler, bland annat blåsorkester, stråkensembler,  
rockgrupp, kör och blandade ensembler. 
Välkomna till oss!

Har du frågor?  
Kontakta oss på musikskolan@osby.se. 
Besök hemsidan för mer info:  
https://www.osby.se/barn--utbildning/musikskolan.html

Foto: Pixabay (2)

Jubileum: Sliperiet Gylsboda
19:00. Vingården, Osby

Sliperiet Gylsboda firar 2årsjubileum med bland annat utställningar, kaffeservering 
och aktiviteter. Program och tider uppdateras på hemsidan www.sliperietgylsboda.se 

Arrangör: Sliperiet Gylsboda

9 
lördag
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Evenemang
Lättläst bokcirkel  
Osby 10.00–11.00
Tisdagar: 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 25/2, 
3/3, 10/3, 17/3

Bokcirkel med böcker på lätt svenska. Vi 
träffas och pratar om texten över en fika, 
biblioteket fixar böckerna.Välkommen! 
Föranmälan till Osby bibliotek.

Arrangör: Biblioteket i Osby 

Teknik-dropin
Osby 10.00–12.00, 24/2, 27/4
Lönsboda 10.00–12.00, 27/1, 30/3, 25/5

Undrar du hur det funkar att ladda ner till 
exempel eböcker, eljudböcker eller appar 
till din smartphone eller läsplatta? Eller  
kanske hur du använder internet, molnet 
och sociala medier? På teknikdropin får  
du möjlighet att få svar på dina olika  
teknikfrågor. Välkommen!

Arrangör: Biblioteken och Medborgar- 
skolan, Johan Hansdorf

Jourhavande släktforskare
Osby 15.30–17.30, 20/1, 17/2, 16/3, 20/4
Lönsboda 15.00–17.00, 20/2, 23/4

Göinge släkt och Hembygdsforskarförening 
hjälper till och svarar på frågor.

Arrangör: Göinge släkt- och Hembygds-
forskarförening Kontakt: Sven Hellgren 
0705 68 21 69

16

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

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 biblio teket 
07–22 varje dag under hela   

  året. Fråga oss hur det  
        fungerar!

Bibliotek

Välkommen till biblioteken 
Osby, Lönsboda, Killeberg
Släktforska, träffa människor 
från andra kulturer, få hjälp med 
mobilen eller ta med barnet på 
en sagostund. På biblioteken 
finns massor att göra förutom 
att låna böcker! Se vår hemsida 
och sociala medier för fler  
evenemang under våren.

Foto: Mathilda Tennysdotter

Hemsida: www.snokabibliotek.se

@kulturfritidiosby

Kultur & Fritid och bibliotek, 
Osby kommun

Sagoläsning
Baby, 7–14 månader, Osby
10.30–11.00
Fredagar: 6/3, 13/3, 20/3, 27/3

En stund med rim, ramsor, sånger och 
böcker för de minsta. För anmälan till Osby 
bibliotek. Anmälan gäller samtliga tillfällen.

Pytteträffar, 1,5–3 år, Osby
10.00–10.30
Torsdagar: 23/1, 27/2, 26/3, 23/4

Kom och umgås på biblio teket!  
Vi läser och sjunger tillsammans en stund. 
För barn 1,5–3 år. Ingen föranmälan för 
privat personer. Förskolor anmäler sig till 
Osby bibliotek.

Sagostunder, 4–5 år Osby
9.45–10.15 
Fredag 24/1 Flygande potta och  
  märkliga hus 
Tisdag 4/2 Vilda djur 
Fredag 14/2 Arga sagor 
Tisdag 3/3 Små människor, stora  
  drömmar
Fredag 20/3 Spännande sagor 
Tisdag 31/3 Påsksagor  
Fredag 17/4 Vi springer och spelar  
  boll 
Tisdag 28/4  Nu är det vår  
Fredag 8/5 Havsäventyr 
Tisdag 19/5 Sommarsagor
Föranmälan till Osby bibliotek

Sagostunder, 4–5 år, Lönsboda
9.00–9.30 
Tisdag 21/1 Flygande potta  
  och märkliga hus 
Tisdag 18/2 Arga sagor 
Tisdag 24/3 Spännande sagor 
Tisdag 21/4 Vi springer och spelar boll

Föranmälan till Osby bibliotek

Fredagsmys på bibblan
14.00–15.30 
Fredagar: 24/1, 13/3, 24/4 

Kom till biblioteket och inled helgen med 
lite fredagsmys. Det kan bli pyssel, högläs
ning eller en blandning av allt möjligt. Vi 
bjuder på lättare fika. Varmt välkomna!

17

Osby konsthall
Uställningar

Fyra årstider
8 februari – 21 mars
Den brasilianske 
konstnären Jucivaldo 
Tavares ställer ut sina 
färgstarka och abstrak-
ta motiv, inspirerade 
av den svenska naturens 
skiftningar från säsong till säsong. 
Karaktäristiska drag är starka 
kontrasterande färger, geometriska 
linjer och imaginära former.

Bjud in 
6 april – 9 maj
En utställning om att skapa öppen-
het och gott bemötande skapad 
av elever från Osby 
kommun i åldrarna 
4-16 år. Eleverna har 
skapat över tusen 
olika inbjudningar som 
lockar till nyfikenhet 
och nya möten. Syftet 
med utställningen är att 
locka till möten med andra och lära 
känna nya människor genom konst 
och skapande.

Ikoner – En utställning 
om att få finnas
23 maj – 21 augusti
Utställningen är ett samarbete 
mellan Fotografiska och Glada 
Hudik-teatern med starka porträtt 
med skådespelare som iscensätter 
ikoner och där modellerna genom 
porträtten tar sin plats i konsten,  
i samhället, i historien. På detta  
sätt inkluderar vi genuint  
en grupp som annars 
sällan får synas och  
som aldrig synts  
i historien.



rör på sig och mår bra. I halva bassängen  
är det motionssim och i andra halvan vatten
gympa. Föranmälan, drop in i mån av plats.

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

Simning med tända ljus
Extra avslappnande motionssim med däm
pad belysning i hallen. 

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).

Vuxensimskola
Vuxensimskola i Osby eller Lönsboda 
simhall. Se information och anmälan på 
hemsidan. Startar den 15/1 i Lönsboda och 
den 19/1 i Osby. Föranmälan.

Bara i Lönsboda
Motion och Rehab
Hela simhallen är avsatt för motionssim och 
det är högt vatten i lilla bassängen som är 
extra varm.

Babysim
En chans för de allra minsta att lära känna 
vattnet. Nybörjargrupper och fortsättnings
grupper, startar 29/1 och 15/4. Föranmälan.

Småbarnsim 2–4 år
Minst en förälder ska vara med i vattnet 
tillsammans med ledare. Kursen håller på  
i 10 veckor. Kursstart 28/1. Föranmälan.

Dessutom...
Boka hela hallen
Vill ni boka hela hallen för barnkalas,  
träningsläger, företagsbad eller annat?  
Kontakta respektive simhall för mer  
information och bokning!

Plask och lek 
Är du intresserad av ”Plask och lek” eller 
”Plask och sim”? Kontakta Osby simsällskap 
eller Lönsboda simsällskap.  
Osby: 0479 316 50  
Lönsboda: lonsbodass@hotmail.com.

Välkommen till simhallarna 
Osby, Lönsboda
På simhallarna sjuder det 
av aktivitet. Allt från lugna 
morgonsim till simskola och 
flytande hinderbanor. Se alla 
öppettider på www.osby.se 
under Motion och Friluftsliv. 
För en del badpass krävs  
föranmälan, den gör du  
enklast på hemsidan:  
http://event.webbiljett.se/osby

Simhallar, ishall, fritidsgårdar

Kom och bada loss i Osby eller Lönsboda simhall i höst! Förutom allmänbadet finns många aktiviteter att hänga med på.

Hemsida: www.osby.se/se-gora/motion-och-friluftsliv

@kulturfritidiosby

Simhallar, Osby kommun

Fritidsgårdar   
Pulsen, Osby  
Västra Storgatan 15
0479 52 82 44 
Bulten, Lönsboda
Tranebodavägen 1b
0479 52 84 75

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

Evenemang 
Disco för mellanstadiet
Pulsen, fredagar: 17/1, 6/3, 3/4, 8/5, 
18.00–21.00

Skoldans för högstadiet
Balders hage, fredagarna  
31 januari och 20 mars, 20.00–00.00.   
Biljetter köps på Bulten eller Pulsen.

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
FB: ungdomsarbetaren Osby kommun
Instagram: @ungdomsarbetareosby

@pulsenosby
@fritidsgardenbulten

Fritidsgården Pulsen 
Fritidsgården Bulten

pulsenosby

Hemsida: www.pulsenosby.se

Ishall  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).

Foton: M
athilda Tennysdotter

Foto: Pixabay

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 bassäng
en. För öppettider och aktiviteter gå in på 
hemsidan.

Vattengympa/Pensionärsbad
För pensionärer som vill ha en lugn och 
mysig stund tillsammans, samtidigt som man 
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Kultur & Fritid och bibliotek,  
Osby kommun

Följ oss på sociala medier!

Januari
25/1   Förläsning: Triceratops  
          och jätteasteroiden  
          Osby bibliotek 
26/1   Förläsning: Tore Hedin  
          Lönsboda Medborgarhus
26/1   Prova-på-dag  
          Medborgarskolan
30/1   Helt hopplös - låtar om  
          vardagen  
          Osby bibliotek

Februari
2/2     Opera: Porgy and Bess  
          Borgen, Osby 
2/2      Konsert: Osby saxofon-              
          kvartett  
          Osby församlingshem
8/2     Andrè Rieu nyårskonsert  
          Borgen, Osby
8/2     Vernissage: Fyra årstider 
          Osby konsthall
9/2     Förläsning: Fritiof Nilsson  
          Piraten  
          Lönsboda Medborgarhus
11/2   Poesi: Harry Martinson 
          Osby bibliotek
12/2   Hemberedskap 
          ABF, Osby
13/2   Musikcafé 
          Musikskolans konsertlokal
15/2   Teater: Skatten i skogen 
          Fritidsgården Pulsen
18/2   Skaparverkstad 
          Lönsboda bibliotek
19/2   Klädbytardag och 
          remake-ateljé 
          Osby bibliotek

Mars
7/3     Teater: Man får väl ställa  
          upp  
          Borgen, Osby 
7/3      Vernissage: fotograf
          Johan Scmitz  
          Sliperiet Gylsboda
8/3     Föreläsning: 
          Kvinnohistoria  
          Osby bibliotek
8/3     Föreläsning: Sydskånsk  
          natur 
          Lönsboda Medborgarhus
8/3     Brödbytardag  
          ABF, Osby
12/3   DNA-kafé 
          Osby bibliotek
14/3   Opera: Den flygande       
          holländaren 

12/4   Dansworkshop 
          ABF, Osby
16/4   Föreläsning Lars Walldov 
          Borgen, Osby
20/4   Församlingsträff 
          Osby församlingshem
23/4   Teater: Hedwig and 
          the angry inch 
          Borgen, Osby
30/4   Valborgsmässoafton

Maj
2/5     Vårkonsert 
          Osby församlingshem
9/5      Opera: Maria Stuarda 
          Lönsboda bibliotek
9/5      2-årsjubileum 
          Sliperiet Gylsboda
14/5  Musikskolans vårkonsert 
          Musikskolans konsertlokal
15/5   Teater: Phantom of the 
          opera 
          Teaterresa med Osby teater
20/5  Musikskolans vårkonsert 
          Vingården, Osby
23/4   Vernissage: Ikoner 
          Osby konsthall
25/5  Musikskolans vårkonsert 
          Ollonskogen, Lönsboda

19/2   Föreläsning: Svinnlandet 
          Osby bibliotek
20/2   Skaparverkstad 
          Osby bibliotek
20/2   UKM Festival 
          Fritidsgården Pulsen
23/2   Dansworkshop 
          ABF, Osby
23/2   Föreläsning: Bhutan 
          Lönsboda Medborgarhus
24/2   Församlingsträff 
          Osby församlingshem
27/2   Konsert: Musiken och livet 
          Osby kyrka
29/2   Opera: Agrippina 
          Borgen, Osby
29/2   Teater: Stjärnor 
          Fritidsgården Pulsen

          Borgen, Osby
16/3   Föreläsning:  
          Tillsammansskapet 
          Osby bibliotek
17/3   Föreläsning: Meteorit-
          nedslag och kratrar 
          Sliperiet Gylsboda
19/3   Författarbesök: Cancer  
          är inte hela berättelsen 
          Osby bibliotek
22/3   Föreläsning:
          Goa Gláa Grebbor 
          Lönsboda Medborgarhus
22/3   Konsert: Romansafton 
          Osby kyrka
23/3   Trygg med tekniken 
          Osby bibliotek
24/3   Digitala funktioner 
          Lönsboda bibliotek
25/3   Föreläsning: Klimat 
          och resande 
          Osby bibliotek
28/3   Teater: Sigrid och draken 
          Fritidsgården Pulsen
30/3   Församlingskväll 
          Osby församlingshem
30/3   Musikcafé 
          Musikskolans konsertlokal

Evenemangskalender våren 2020

April
6/4     Vernissage: Bjud in 
          Osby konsthall
7/4      Skaparverkstad 
          Lönsboda bibliotek
8/4     Skaparverkstad  
          Osby bibliotek
10/4   Påskutställning 
          Sliperiet Gylsboda


