20 Dans på Medborgarskolan
Juni

Pågår hela
sommaren!

Flera gratisaktiviteter
för barn och unga

16 Sommarboken
Juni

Sommarkul

Från torsdag 16 juni

Kom och låna dina sommarboksböcker och få en fin väska
att bära hem dina böcker i
(så långt lagret räcker). 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 tips på böcker:
20/6: Lönsboda bibliotek,
10.00–12.00
21/6: Osby bibliotek,
10.00–12.00
22/6: Killebergs bibliotek,
14.00–16.00

Arrangör: Biblioteken i Osby kommun

Vecka 25, 9.00–13.30. Medborgarskolan, Osby

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

info och pris, besök Medborgarskolans hemsida.
Schema för en dag
9–9.45 Dans
10–10.45 Dans
11–11.45 Fika/lunch
11.45–12.30 Dans
12.45–13.30 Dans/stretch

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

29 Reptiler: Lär känna ormar
Juni

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. Naturligtvis
får du även klappa/hålla en
del av djuren om du vill.
Djuren visas av Stefan
Sandinge från Tropiska Rum
Zoologiska i Genevad.
Arrangör: Osby bibliotek &
Osby Kultur

Sommar på fritidsgårdarna

20 Digitalt sommarläger
Juni

Evenemangskalender
Sommar 2022
@ung_osby_kommun

@bibliotekosbykommun

Pulsen och Bulten har öppet v 26–31, tisdag, onsdag och
torsdag kl 13–18. Varje dag anordnas en aktivitet och det
bjuds på ett mellanmål. Årskurs 4–9 är välkomna!

9.00, Online

Upplev en digital lägervecka
tillsammans med oss på Hello
World där du får utforska
digitalt skapande, röra på dig
och lösa kluringar tillsammans
med nya vänner från hela

Sverige! Lägret hålls på distans
och är till för alla mellan 8–18
år. Kostnaden för lägerveckan
är inkomstbaserad, se hemsidan för pris.

Arrangör: Hello world Info: helloworld.se
Kontakt: info@helloworld.se

@ung_osby_kommun
bultenlonsboda
pulsenosby

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

Hemsida: www.osby.se

Omslagsbilder: Adobe Stock

5 Konsert: Tuta & Kör

Juli

14.00, Utescen Ollonskogen, Lönsboda

Med Tuta & Kör blir det en
show med ös! Skimrande såpbubblor fyller luften och spänningen stiger. Första ackordet
är lagt och barnen hoppar

av förtjusning. Med sång och
musik, glädje och humor får
de hela publiken med sig i
sina svängiga låtar och roliga
rörelser.

Arrangör: Osby Kultur

Sommarsimskola!

13 Skrivarverkstad
Juli

13.00–16.00, Osby bibliotek

Har du drömt om att bli författare? Eller tycker du om att
hitta på berättelser? Kom och
var med på författarens Anette
Eggerts skrivarverkstad på
Osby bibliotek. Inga förkunskaper behövs. Kom och ha en

20 Lönsboda simhall

trevlig stund med Anette som
skriver böcker om vardagens
oändliga dramatik, om små
och stora händelser som de
flesta kan känna igen sig i. Begränsat antal platser, anmälan
till bibliotek@osby.se.

Juni

Måla och teckna
Juli

Juli

10.30–12.00 & 13.00–14.30, Osby Centralparken

Kom och prova på cirkus med
Pangea Scenkonst! Testa att
snurra upp en tallrik på en
pinne, dansa med poi, jonglera
med bollar, ringar och dukar.
Hur gör man hissen med en
diabolo eller pannkaka med
flowestick? Vi testar även på
parakrobatik och att bygga
Arrangör: Osby Kultur

Sommar
på en
duk!

25 1 Sommar på en duk

15 Cirkusworkshop

mänskliga pyramider. Inom
cirkusen finns något för alla
och inga förkunskaper krävs!
Vid dåligt väder
är vi inomhus
på Parkskolan.
Välkomna!

Vecka 25–27

Nu hälsas Osby kommuns
barn födda 2016 eller tidigare
välkomna till årets sommarsimskola. Simskolan pågår i tre

Arrangör: Osby bibliotek

Kom och
skriv!

Gratis
simskola

Aug

12.00–14.00, Osby bibliotek

Prova på att måla ett sommarminne på en målarduk eller
teckna av ett stilleben med
somriga saker som är uppdukade för er! Det går också bra
att måla eller teckna något

från fantasin. På plats finns
konstnärsmaterial, målarduk,
färger, penslar, pennor och
papper. Inga förkunskaper
behövs. Drop in!

Arrangör: Osby Kultur

26 2 Sommar på en duk
Juli

Aug

10.00–12.00, Lönsboda bibliotek

Prova på att måla ett sommarminne på en målarduk eller
teckna av ett stilleben med
somriga saker som är uppdukade för er! Det går också bra
att måla eller teckna något
Arrangör: Osby Kultur

från fantasin. På plats finns
konstnärsmaterial, målarduk,
färger, penslar, pennor och
papper. Inga förkunskaper
behövs. Drop in!

veckor med start den 20 juni.
Vi simmar varje vardag (ej
midsommarafton). Sista dagen
är fredagen den 8 juli.

Anmälan: Inskrivning i Lönsboda simhall torsdagen den 2 juni
kl 18.00. Det finns tre grupper att välja på: kl 08.30, kl 09.15
och kl 10.00

20 Osby simhall
Juni

Vecka 25–27

Nu hälsas Osby kommuns
barn födda 2016 eller tidigare
välkomna till årets sommarsimskola. Simskolan pågår i tre

veckor med start den 20 juni.
Vi simmar varje vardag (ej
midsommarafton). Sista dagen
är fredagen den 8 juli.

Anmälan: Inskrivning i Osby simhall torsdagen den 2 juni kl
18.00. Det finns fyra grupper att välja på: kl 08.30, kl 09.15, kl
10.30 och kl 11.15.

27 Vesljungasjön
Juni

Vecka 26–27

Simskola i samarbete med
Osby kommun, byalaget
Wisseltofta Vänner och
Snapphanebygdens Sparbank
i Bjärnum. Simskolan pågår i

två veckor med start den 27
juni. Vi simmar varje vardag.
Sista dagen är fredagen den
8 juli.

Anmälan: kontakt@visseltofta.nu. Det finns två grupper att välja
på: kl 14.00 och kl 15.00 Kontaktperson: Samar Perez
Simskolan är GRATIS. Anmälan är bindande, avgift på 200 kr vid utebliven avbokning.

12 Fordonsutställning
Juni

10.00, Sjöängen Osby

Fordonsutställning och
tävlingar med fina priser. Alla

entusiastfordon är välkomna.
Korvgrillning, servering m.m.

6 Gylsbodafestivalen

Aug

11.00–17.00, Sliperiet Gylsboda

Den årliga festivalen på
Sliperiet Gylsboda med konst

och hantverk i fokus går av
stapeln!

Arrangör: Fordonsentusiasterna Osby
Info: fordonsentusiasternaosby.se

Arrangör: Sliperiet Gylsboda

17 Opera: Det stora oväsendet

12 Swing och sväng

För femte året i rad ger vi oss
ut med lastbil i Skåne och
spelar utomhus på gator och
torg. Den här gången med en
svart komedi om ”det stora
oväsendet”, 1600-talets masshysteri där människor pekade

Almfjords kvartett bjuder på
härlig och svängig musik inom
jazzvärlden. Ingrid och Bengt
Almfjord – sång och piano,

Juni

19.00, Sjöängen Osby

ut varandra som häxor för att
skydda sig själva från kyrkans
dom. Dåtidens cancelkultur.
Till tonerna av Vivaldi, Händel, Rameau med flera bjuds
publiken på en resa i tiden.

Arrangör: Malmö Opera Entré: Gratis

24 Midsommarfirande
Juni

13.30, Bygdegården, Ö Flyboda

Familjefest med dans runt
stången och folkdansuppvisning av Vinslövs folkdanslag.

Museet öppet samt premiär
för fotoutställningen. Servering.

Arrangör: Örkeneds Hembygdsförening Entré: Vuxna 50 kr,
barn under 12 år gratis Kontakt: Lars Arvidsson, 0705–60 05 21

3 Öknamnsdagen i Lönsboda

Juli

13.00, Bygdegården Ö. Flyboda

Öknamnsgruppens databaser
tillgängliga. Ett kort föredrag

med öknamnsanknytning.
Utställning med bilder.

Arrangör: Öknamnsgruppen & Örkeneds Hembygdsförening

6 Musik i sommarkväll

Juli

19.00, Loshults kyrka

Välkomna till en sommarkväll
med sång och musik. Medverkande: Mari Winqvist, sång
och piano, Matilda Karlsson,

sång och tvärflöjt, Lars Lundbäck, sång och trumpet samt
Sven Jeppsson, trumpet. Kaffe
på kyrkbacken.

Arrangör: Loshults församling Entré: Gratis

14.00, Osby bibliotek

Sven Hellgren berättar om
barnhusbarnet Eleonora. Ett
fotografi ledde till en nyfiken

forskning, som i sin tur ledde
fram till delar av hennes liv.
Gratis entré.

19.00, Borgens terass, Osby
Mats Lindskog – bas, Jörgen
Grahn – slagverk. Servering av
mat och dryck.

Arrangör: Osby Konsertförening Entré: 150 kr, medlemmar
100 kr Biljetter: Säljs vid entrén. Förköp på 0760–17 18 38

14 Kyrkogårdsvandring
Aug

14.00, Gamla kyrkogården, Lönsboda

Sven Hellgren berättar om
personerna under gravstenarna
på kyrkogården. I år börjar vi
på kvarter F och håller på så

långt vi hinner på en timme.
Efter vandringen bjuder församlingen på kaffe i församlingshemmet.

Arrangör: Örkeneds församling Entré: Gratis

27 Lions loppmarknad
Aug

11.00–13.00, Godsvägen, Osby

!
LOPPIS

Välkommen till Lions loppis!
Som alltid går hundra procent
av behållningen till hjälpverksamhet.
Arrangör: Lions Club Osby
Entré: 20 kr

28 Veteranfordonsträff
Aug

Evenemangskalender
Sommar 2022

13.00, Bygdegården Ö Flyboda

En traditionell utställning med
veteranfordon av alla slag,

som väcker minnen till liv.
Servering.

Arrangör: Örkeneds Hembygdsförening
Kontakt: Lars Arvidsson, 0705–60 05 21

@osbykommun

FOTO: TRÄNING I LIVET

7 Barnhusbarnet Eleonora

Juli

Aug

Pågår hela
sommaren!

Juli

Musik i sommarkväll
18.00, Osby kyrka

Ingrid och Bengt Almfjord
– sång, klaviaturer och
rytminstrument framför ett
program med musik i vis, folk,

gospel och klassisk ton bl a av
Per Erik Hallin, Bach, Haydn
& Almfjords themselves. Andakt och kollekt.

Arrangör: Osby pastorat Entré: Gratis
Kontakt: Osby pastorsexpedition, 0479–52 45 00

24 Slåtterdag i Möllehem
Juli

10.00, Möllehem, Björkhult, Lönsboda

Slåtter vid det lilla småbrukarhemmanet Möllehem. Ta gärna med egen lie eller räfsa till

slåttern. Sopplunch serveras
kl 12. Visning av hemmanet.
Välkommen!

Arrangör: Örkeneds Hembygdsförening
Kontakt: Åsa Ingemansson, 0706–85 13 98

Abstrakt konst ställs ut i sommar
Osby konsthall

Ilse Hviid, född 1962, har de senaste åren intresserat sig
särskilt för det abstrakta uttrycket. Många vill påstå att
abstrakt inte riktigt är konst, det kan ett barn göra, utspilld färg och så vidare, men Ilse Hviid vill hävda att det
kan vara så mycket mer. Att göra ett abstrakt verk som
verkligen fångar blicken, kräver både komposition och
känsla för kulören. Ett slags
pigmentnörderi med passion
för perspektivets gränspunkter. Ilse Hviids abstrakta
oljemålningar visas i Osby
konsthall mellan 18 juni och
19 augusti.
Arrangör:
Osby Kultur

Öppettider sommar 2022
Bibliotek (28/6–22/8)
Osby

Arrangör: Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening

23
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12-17
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12-17
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Lönsboda

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 intressant fakta?
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!

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

Tis

10-12, 13-16

Killeberg
Ons 20/7

14-17

Simhallar (20/6–8/7)
Osby
Mån

14-18 Allmänbad

Ons

6-8 Morgonsim

Tor

14-18 Allmänbad

Lönsboda
Tis

6-8 Morgonsim

Ons

14-18 Allmänbad

Tor

14-18 Allmänbad

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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