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Om inget annat anges har evenemangen fri entré.

Kultur och fritid
Kultur och fritidskontoret
Ö Järnvägsgatan 16, box 13,
283 21, Osby
Kultur och fritidschef:
fredrik.johnsson@osby.se
Kulturutvecklare:
cecilia.pedersen@osby.se
Fritidsutvecklare:
ylva.kronblad@osby.se
Bibliotek
www.snokabibliotek.se
Osby bibliotek
Ö Järnvägsgatan 16, Osby
Lönsboda bibliotek
Tranebodav. 1 Lönsboda
Killebergs bibliotek
Lilla stockhult, Killebergsskolan
Ishall
Osby Ishall
Klövervägen 10, Osby

Fritidsgårdar
Pulsen
V Storgatan 15, Osby
Bulten
Tranebodavägen 1b, Lönsboda
Musikskolan
Hasslarödsvägen 12, Osby
2
Musikskolechef:
asa.klinthage.andersson@osby.se

Möt våren tillsammans med oss
Vi på Kultur och fritid blickar fram emot våren 2022 och hoppas att vi kommer träffas
och vara tillsammans på några av våra evenemang eller våra anläggningar. Kultur och
fritid arbetar utifrån olika teman och just nu är det Tillsammans som vi lägger ett extra
tryck på som är så viktigt och kanske lite extra viktigt nu när vi har och har haft en lång
period med förhållningar utifrån pandemin.
Eftersom vi fortfarande har en pandemi att förhålla oss till så kommer vi fortsatt jobba
för att finnas både ”live” och digitalt vid våra evenemang för att så många som möjligt
ska kunna vara delaktiga. De flesta av Kultur och fritids föreläsningar finns även tillgängliga att se i efterhand. Just delaktighet tycker vi på Kultur och fritid är extra viktigt och vi
välkomnar alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, trosuppfattning,
etnicitet eller könsöverskidande identitet. Vi vill erbjuda något för alla.
I vårens kalender hittar du ett varierat utbud av evenemang från Kultur och fritids verksamheter men också från andra engagerade aktörer i Osby kommun. Tillsammans ger
vi Osby kommun dess själ och lyskraft!

1

lördag

Opera på bio: Askungen
19:00. Borgen, Osby

Livesänd operaföreställning direkt från Metropolitan i New York. Ta med hela familjen
på ett nytt äventyr och en ny upplevelse. Den är den mest älskade sagan av dem alla: en
ung, vacker och kvinna övervinner styvfamiljens missgärningar mot henne, tar hjälp av sin
gudmor som är en fé, vinner den kunglige friarens hjärta och lever lycklig i alla sina dagar.
Arrangör: Borgen Entré: 295 kr, abonnemang eller ungdom upp till 26 år 225 kr
Biljetter: www.bokning.bioborgen.se Info: www.osbyborgen.se

19 Föreläsning: Fejk news

onsdag

18:00. Digitalt

Fejk news – desinformation eller propaganda? Välkommen på en digital föreläsning som
belyser varför källkritik är viktigt. Vad delas, vem vinner på det och är vi medskapande?
Hur vet jag vad som går att lita på? Länk till föreläsningen kommer att finnas på våra
sociala medier och på snokabibliotek.se.
Arrangör: Osby bibliotek & Medborgarskolan

27 Föreläsning: Myter

torsdag

och sanningar om
vaccination mot covid

@kulturfritidiosby

Fredrik Johnsson
Kultur- och fritidschef

Kultur & Fritid,
Osby kommun

13:30-15:30. Digitalt

Eventuella restriktioner för att hindra smittspridning av covid-19

Vi följer utvecklingen noga och rättar oss efter Folkhälsomyndighetens restriktioner vad gäller
arrangemang och folksamlingar. Vi kan behöva ställa in eller förändra våra evenemang utifrån
eventuella restriktioner. Håll utkik på våra sociala medier för aktuell information. Vi uppmanar
alla besökare att ta kontakt med respektive arrangör för senaste informationen om det arrangemang ni planerar att gå på.

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

Foto: Adobe Stock

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

Evenemang

Välkommen!

Foto: Adobe Stock

Innehåll

LÖNSBODA
l Medborgarhuset – tre lokaler
l Örkenedsskolans sporthall
KILLEBERG

l Hemgården

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

20 Workshop: Mindfulness – starta året bra!

torsdag

18:00. Osby bibliotek

Hur känns det inför 2022? Vilket år vill jag ha? Hur kan jag lyckas med det? Med hjälp
av enkla övningar får du reflektera, uppleva, planera och bli mer medveten – för att skapa
förutsättningar för en bra start på året! Fanny Isnard Persson som är auktoriserad terapeut
och coach håller i en workshop. Kom och prova på! Gratis att delta. Begränsat antal platser.
Anmäl dig till cecilia.pedersen@osby.se

Välkommen på en digital föreläsning där
du får träffa Johan Tham som är enhetsansvarig på AIIVA/Infektionsavdelning 2,
överläkare och docent och verksam på
Skånes Universitetssjukhus och Lunds
Universitet. Johan Tham har jobbat med
de svårast sjuka i Covid i Malmö och
sannolikt träffat majoriteten som har
vårdats i respirator. Han intuberade en
av de första som blev lagd i respirator i
Skåne. Föreläsningen ger en vetenskaplig
bild av covidvaccination, mer insyn i de
myter som florerar på till exempel sociala
medier och möjlighet för dig att ställa
frågor. Föreläsningen sänds digitalt, länk
kommer att finnas på Kultur- och fritids
sociala medier. Det finns möjlighet att
ordna med tolkning för vissa språk samt
engelska. Anmäl om du har behov av tolk
till cecilia.pedersen@osby.se.
Arrangör: Osby Kultur & Folkuniversitetet

Arrangör: Osby Kultur & ABF
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Januari
29 Finnisage Amatörkonstutställningen

lördag

10:00. Osby konsthall

Februari
2

onsdag

Publikens
pris delas
ut!

Välkommen på finnisage i Osby konsthall! Amatörkonstutställningen är en årligen återkommande utställning där alla invånare
i Osby kommun som är över 16 år och inte har konstutövande som
yrke kan delta. Under vintern har man kunnat besöka utställningen i
Osby konsthall och nu avslutas den med en festlig finnisage där publikens pris delas ut till det konstverk som fått flest röster. Prisutdelningen
sker kl 11. Finnisagen för Amatörkonstutställningen förutsätter att inga restriktioner råder.
Arrangör: Osby Kultur
Foto: Adobe Stock

29

lördag

Opera på bio: Rigoletto
19:00. Borgen, Osby

Livesänd operaföreställning direkt från Metropolitan i New York. En ny version av Verdis
dramatiska tragedi om hovnarren Rigoletto. Tony Award-pristagaren Bartlett Sher förflyttar handlingen till 1920-talet. Räkna med snygg art deco-scenografi och eleganta kostymer,
skapade av två designers som tillsammans vunnit hela åtta Tony Awards.

30 Prova-på-dag hos

söndag

Arrangör: Borgen Entré: 295 kr, abonnemang eller ungdom upp till 26 år 225 kr
Biljetter: www.bokning.bioborgen.se Info: www.osbyborgen.se

Medborgarskolan

10:00. Medborgarskolan
Prova på några av Medborgarskolans
kurser från vårens utbud.

Arrangör: Medborgarskolan Biljetter: Anmäl dig på www.medborgarskolan.se.

Välkommen till en föreläsning om det skrivna ordets kraft och
läkande möjligheter. Att gå på en mjuk vandring genom den egna
livsberättelsen genom pennan kan öppna upp för en transformation och ge oss oväntade gåvor i retur. Emelie Hill Dittmer,
skrivpedagog, journalist och författare har under åren undervisat hundratals människor i läkande skrivande. Hösten 2021
debuterade hon med fackboken Skriv för att läka – En guide i
reflekterande skrivande, den första boken av sitt slag i Sverige där
forskning, fallstudier, skrivövningar och intervjuer med världsledande experter vävs samman med författarens egen berättelse och ingång
i skrivterapins värld. Emelie Hill Dittmer kommer bland annat att guida dig genom
olika tillvägagångssätt och redogöra för den forskning som finns inom området.
I föreläsning ingår även interaktiva moment med skrivövningar som vi provar på
och samtalar om. För mer information om föreläsaren: www.emeliehdittmer.com.

söndag

Fader Gunnar 2.0

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda
Foto: Lars Ward

30 Konsert: 100 procent stråk och lite fake music

söndag

16:00. Osby församlingshem

Osby och Östra Göinge kammarorkester bjuder på stråkmusik från tre århundraden,
från barock- till 1900-talsmusik.
Arrangör: Osby Konsertförening Entré: 50 kr, fri entré för medlemmar
Biljetter: säljs vid entrén Kontaktperson: Irene Jönsson, 0760 17 18 38
Info: www.osbykonsertforening.weebly.com

4

Thomas Rosendal har ett tag funderat på
ett nytt kåseri. Tidigare har han haft mest
personliga minnen, även om han ibland
tummat på regeln. Nu vill han berätta om
sin fars uppväxt, om hans glädjeböcker,
om Krönikeböckerna, om sin mor, brev,
och lite annat. Kanske inte lika mycket
skratt men …
Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening
Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde
50 kr Biljetter: Säljs vid entrén Kontakt:
Britt Norlén, 0702 42 01 20 Info: www.
skanskaff.se

Arrangör: Musikskolan Osby/
Kulturcrew

16 Föreläsning: Hitta

onsdag

Denna digitala föreläsning är till dig som
vill ha hjälp med att hitta källor du kan
lita på. Länk kommer att finnas på våra
sociala medier och på snokabibliotek.se.

Arrangör: Osby Kultur & Medborgarskolan

12 Vernissage & föreläsning: Rösträtt
10:00. Osby konsthall

Välkommen att ta del av en utställning som har till syfte att ge en uppfattning om
rötterna och kampen om rösträtten genom historien. I utställningen kan du möta
några av de människor som skapade grunden för kvinnors rösträtt och drev frågan
i respektive land. Klockan 11 hålls en föreläsning kopplat till utställningen som hålls
av författarna bakom boken Rösträttskvinnor. Utställningen pågår fram till 12 mars.
Arrangör: Osby Kultur

13

söndag

Arrangör: Osby bibliotek & Medborgarskolan

18:00. Digitalt

Under denna föreläsning så får du följa med på en spännande
resa genom draghistorien från dess ursprung fram till dagens
dragrace-hysteri. Det blir också en föreläsning om att våga ta
för sig och våga vara annorlunda. Jonas Hedqvist, ledare för
Medborgarskolans kurs Drag Academy, pratar om hur dragens attribut kan användas för en ordentlig boost av självförtroende, självförverkligande och självmedvetenhet.

20 Konsert: Dancing

söndag

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Matts Martinsson har tjänstgjort i olika länder i internationella organisationer. Han
berättar om hur man kan sätta människan i centrum oavsett religion eller nationalitet.
Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde 50 kr
Biljetter: Säljs vid entrén Kontakt: Britt Norlén, 0702 42 01 20 Info: www.skanskaff.se

with Bach

16:00. Missionskyrkan, Osby
Kristine West, flöjt och Erik Rydvall,
nyckelharpa. I denna konsert möts två
musiker med varsin tydlig röst och
förankring inom både folkmusiken och
barockmusiken med utgångspunkt i J. S.
Bachs musik för solocello och soloflöjt.
Arrangör: Osby Konsertförening Entré:
150 kr, medlemmar 100 kr Biljetter: Säljs
vid entrén Producent: Musik i Skåne
Kontaktperson: Irene Jönsson, 0760 17
18 38 Info: www.osbykonsertforening.
weebly.com

27 Föreläsning: Komik,

söndag

Föreläsning: Mitt liv som fältpastor

rätt källa i praktiken

18:00. Digitalt

10 Föreläsning: The art of drag

torsdag

hjärtans dag

18:30. Hasslarödsskolans konsertsal
Välkomna till musikcafé på Alla hjärtans
dag med Musikskolans elever.

Arrangör: Osby Kultur & Osby bibliotek

lördag

30 Föreläsning:

måndag

Foto: Adobe Stock

10.00 – Yinyoga
10.45 – Harmonisk yoga
11.30 – Dancekidz 4–5 år
12.15 – Balett, 10–13 år
13.00 – Showdance, födda 2016–2014
och 2014–2013
13.45 – Streetdance, från 8 år

14 Musikcafé: Alla

Föreläsning & workshop: Skriv för att läka!

18:00. Osby bibliotek

humor & berättelser

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Det finns ingenting som inte har hänt. Om
det berättar Pelle Olsson, trefaldig mästare
i berättarkonst.
Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening
Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde
50 kr Biljetter: Säljs vid entrén Kontakt: Britt
Norlén, 0702 42 01 20 Info: www.skanskaff.se

5

Februari

Mars
2

onsdag

21 februari – 27

februari

Sportlov
Gratis aktivitete
r
för barn & unga
Om inget annat ang

es

Lovaktiviteter

lördag

fredag

13:00. Sliperiet Gylsboda

Lär dig teckna djur tillsammans med
konstnären och barnboksförfattaren
Karin Linderoth. Från 7 år och uppåt.
Max 10 deltagare, anmälan krävs.

Kom och spela Nintendo Switch på Osby bibliotek.
Arrangör: Osby Bibliotek

24 Teater: Den mystiska skogen

torsdag

15:00. Lönsboda bibliotek

Sagofen Isadora tar oss med på en resa genom en mystisk skog med djur som kan tala, troll
som behöver ett fågelbo till ett magiskt ägg och en spännande ring. Pjäsen handlar om två
barn som följer med sin farfar till biblioteket. Den yngre av barnen, Jonny, springer i väg
och det äldre syskonet börjar leta efter honom. En dörr som aldrig setts till förut blir synlig
och där bakom finns en mystisk skog. Kan Jonny vara därinne? Ålder: 3-5 år. Begränsat
antal platser. Anmälan görs till Osby bibliotek till bibliotek@osby.se eller på 0479 52 82 10.
Arrangör: Osby bibliotek

6

Sportlovskul på
Lekoseum
Lekoseum, Osby

Välkommen på sportlovskul på Lekoseum i Osby från 9 februari till 6 mars.
Då har vi extra öppet alla dagar mellan
kl 10–16. Lek med Brios klassiska tågbanor, testa nya spel eller lös ett klurigt
leksaksmysterium. Här finns något för
alla åldrar.
Arrangör: Brio Lekoseum i Osby
Entré: vuxna 90 kr, barn, seniorer och
studenter 70 kr. Gratis för barn 0-2 år.
Biljetter: Förboka gärna biljett
på www.lekoseum.se
Kontakt: info@lekoseum.se
Info: www.lekoseum.se

Livesänd föreställning direkt från Metropolitan i New York. Ariadne på Naxos är en av
Strauss mest omtyckta operor. Denna enaktare har ett libretto av Hugo von Hofmannsthal.
Arrangör: Borgen Entré: 295 kr, abonnemang eller ungdom upp till 26 år 225 kr
Biljetter: www.bokning.bioborgen.se Info: www.osbyborgen.se

13 Föreläsning: Uganda i bild

söndag

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Naturfotografen Magnus Mårtensson tar oss med till Uganda, ofta beskrivet som ”Afrikas
pärla”. Men vad är det som gör Uganda så unikt? Djurlivet i Uganda var en gång i tiden
sprudlande. Därefter försvann de flesta djuren, men är nu på väg tillbaka igen. Samtidigt
ställs djuren och naturen inför nya större och mer omfattande hot än någonsin.

20 Konsert: Duo

söndag

Ehde/Dominique

16:00. Musikskolans konsertsal
Cellisten John Ehde och pianisten
Carl-Axel Dominique
har satt ihop en ny
”multisonat” – en
sammansättning av
tre olika sonater till
en. Detta kompletteras med ett knippe tidlösa melodier
av bland annat Grieg,
Saint Saens och Piazzolla.

Fo

to

:A

Arrangör: Osby Konsertförening Entré:
150 kr, medlemmar 100 kr Biljetter: Säljs
vid entrén Kontakt: Eva Ehrenberg Eriksson, 0706 837843 Info: www.osbykonsertforening.weebly.com

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde 50 kr
Biljetter: Säljs vid entrén Kontakt: Britt Norlén, 0702 42 01 20 Info: www.skanskaff.se

15 Föreläsning: Livsviktiga snack

tisdag

Digitalt samt på Pulsen & Bulten

Barn som kan prata om känslor mår bättre. Forskning visar att förmågan att uttrycka
hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan
närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet. I föreläsningen
får du ta del av kunskap och tips om hur du kan rusta barnet för livet och skapa närmare
relationer längs vägen. Livsviktiga Snack är en föreläsning till föräldrar och andra viktiga
vuxna som möter barn mellan 9–12 år. Föreläsningen varar ungefär en timme, och efter
det finns det möjlighet att ställa frågor. Suicide Zero och Livsviktiga Snack har även en
hemsida där du kan läsa mer: Livsviktiga Snack (suicidezero.se)

r

on

25 Lär dig teckna djur

19:00. Borgen, Osby

Arrangör: Osby bibliotek

tt s s

14:00–16:00 Osby bibliotek

18:00. Osby bibliotek

10:00. Osby bibliotek

En föreställning för barn (0–11 månader)
med sagofen Isadora om ett fönster som
öppnas. Vad händer utanför? Ett regn, en
vind, fåglar och löv som virvlar runt. Den
handlar också om en dörr som öppnas
och stängs och en lampa som släcks och
tänds. Och lite bus. En ordlös pjäs med
ljud och musik. Begränsat antal platser.
Anmälan görs till Osby bibliotek till bibliotek@osby.se eller på 0479 52 82 10.

Ma

tisdag

10 Författarbesök: Ewa Klingberg

torsdag

12 Opera på bio: Ariadne på Naxos

Arrangör: Sliperiet Gylsboda
Kontakt: pia@sliperietgylsboda.se

22 Prova på Nintendo Switch

Arrangör: Osby Kultur & ABF

18 Teater: Sus och bus

fredag

on

Arrangör: Osby kultur

Maja Ögren Andersson, journalist och författare, har fyra grabbar. En av dem, Jonathan,
började missbruka när han var i 15-årsåldern, nu är han 40 år. I sin föreläsning berättar
Maja om 25 års känslomässig berg och dalbana. Om skräck och förtvivlan, skam och skuld,
men också om verktyg som gör att hon inte bara överlevde som förälder, utan har kunnat
leva ett bra liv i skuggan av sonens destruktiva livsstil. Hon utgår från sin bok Älskade unge
som hon skrev för tio år sedan och som såldes i flera tusen exemplar.

Arrangör: Osby bibliotek

23/2 14:00–16:00. Osby bibliotek

Vad vill du skapa och hänga upp från taket i vår Skaparverkstad? Flygande farkoster, féer
eller andra idéer? Vi har material i långa rader och färggranna band som hänger från taket
som väntar med längtan och förundran över din kreation. Välkomna till Skaparverkstad
där du får träffa konstnären Ulrika Wennerberg!

18:00. Osby bibliotek

Ewa Klingberg är författaren som ligger bakom succéböcker som Huskvarna-sviten,
Begravningsbyrån Tranan samt en av delarna i den historiska serien Släkten. Nu är hon
aktuell med andra delen i sin nya mysdeckarserie Värnamord.

F som i ferie, flygfän & fantasi
21 23 Skaparverkstad:
21/2 10:00–12:00. Lönsboda bibliotek

måndag onsdag

Föreläsning: Missbruk i familjen

Tid och plats
Pulsen 17:30 (fika med för- och eftersnack, anmälan krävs till pulsen@osby.se)

Bulten 17:30 (fika med för- och eftersnack,
anmälan krävs till bulten@osby.se)
Digitalt 18:00 (ingen anmälan krävs, du
hittar länken till föreläsningen på Kultur
och fritids Facebook-sida)

Arrangör: Kultur- och fritid, Pulsen, Bulten & Suicide Zero

7

Mars
23 Föreläsning: Näthat

onsdag

27 Föreläsning: Sånger

söndag

18:00. Osby bibliotek

Digital föreläsning med plats för diskussion om
näthat och demokratiskt deltagande. Vad gör det
vi skriver eller läser på nätet med oss och andra?
Länk kommer att finnas på våra sociala medier
och på snokabibliotek.se.
Arrangör: Osby bibliotek & Medborgarskolan

19 Hattfest! – Lördag på bibblan
lördag
10:00–14:00. Osby bibliotek

Kultur och fritid, Osby bibliotek, Musikskolan och ABF bjuder in till en extra speciell lördag som går i hattens tecken.
Från öppning till stängning kan du ta del av massa gratis aktiviteter där du får vara kreativ och testa nya saker! Prova
instrument, lyssna på sagoteater eller skapa en hatt av återbruk eller i miniformat. Varför inte passa på att byta
en bok eller en stickling? Är du mellan 8–12 år och gillar att lösa uppdrag? Då kan du knacka på bibblans
detektivbyrå under dagen och hjälpa detektiven Agent Franka att spana efter sånt som blivit fel och
som måste förändras på biblioteket. Välkommen att besöka oss – gärna i din bästa hatt!

10:00. Osby bibliotek

Pyssla: Alla kan ha hatt!

Kom och prova på
olika instrument.
Musikskolan i Osby
är på plats
kl 10–14.

10:00–14:00. Osby bibliotek

Gör en hatt med ABF
10:00–14:00. Osby bibliotek

Välkommen att prova på att återskapa en
hatt tillsammans med Anna och Monica
från ABF. Ta med en hatt eller diadem för
att pimpa eller få hjälp att skapa en ny
koaff/festhatt från grunden. Material finns
på plats! Men har du ett favoritplagg som
är slitet ta med det så kan du ha det som
en grund. Drop in 10-14!

Arrangör: Osby Kultur

Arrangör: ABF

28 Måndagsträff:

måndag

Arrangör: Osby bibliotek & Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening
Kontakt: Sven Hellgren, 0705 68 21 69 Info: www.gshf.se

Samhällsförändringar skapar oro och
vanmakt. Rop på att något ska göras för
att återställa tryggheten hörs från allt fler.
Vem ska lösa problemen? Biskop Martin
Lind hjälper oss att fundera över vårt
samhällsansvar under rubriken: Jesu
vänner i samhället: ett ljus – ett salt?
Kaffe med tilltugg ingår.

11:00. Borgen, Osby

26 Opera på bio: Don Carlos

lördag

19:00. Borgen, Osby

För första gången i nutid sätter Met upp originalversionen
av Don Carlos på franska i fem akter. Missa inte chansen att
uppleva Verdis maffiga kärleksdrama live på bio i Sverige.
Arrangör: Borgen Entré: 295 kr, abonnemang eller ungdom
upp till 26 år 225 kr Biljetter: www.bokning.bioborgen.se
Info: www.osbyborgen.se

Samhällsansvar

14:30. Osby församlingshem

26 Teater: Spökfarfar

lördag

Arrangör: Riksteatern Osby Producent:
Obanteatern Entré: 50 kr inkl fika
Biljetter: Förbokning via sms till 0738 19 20 18 Info: www.riksteatern.se/osby

Välkommen på hattpysselfest med Nelly Nilsson Nyberg! Ta på dig en hatt och ta med
ett gosedjur eller annan favoritmaskot och gör en hatt till den! Nelly har med sig flera
olika hattpyssel med olika svårighetsgrader som passar olika åldrar. Varmt välkommen
från 4 år och uppåt i vuxet sällskap. Har du ingen favoritmaskot med dig får du självklart
tillverka en hatt ändå! Nelly Nilsson Nyberg konstnär och formgivare arbetar inom olika
tekniker. Inom tryckbiten med handgjorda grafiska stämplar eller screentryck på olika
underlag. Illustrationer i smått och stora väggmålningar. Våren 2019 målade Nelly
målningen i tunneln under järnvägen vid Osby station.

8

14:00. Osby bibliotek

Öppet hus kl 14–17 där vi berättar om DNA och hur det används i släktforskning.
Du får tillfälle att topsa dig och du som redan topsat dig får hjälp att tolka resultatet.
Du som bara är nyfiken är också välkommen! Medverkande: Lena Ringbrant Ekelund
och Hjördis Nilsson. Beroende på läget med pandemin kan förhandsbokning bli nödvändig.

Arrangör: Osby Lekmannakår & Sensus
Kontaktperson: Brittalena Ljungman, 0479
12444, bl.ljungman@telia.com Info: www.
svenskakyrkan.se/osby
Foto: Obanteatern

Välkommen på sagoteater med en saga av Sven Nordqvist. Sagopedagogen Camilla Pettersson berättar den spännande sagan om Hattjakten
som handlar om att morfars hatt plötsligt är borta. Morfar blir jättearg
och klagar på sin hund Blixten. Men Blixten svarar att han inte är en
vakthund och tycker att morfar ska leta hos Höna. Höna visar honom
till gamla ladan och så vidare. Under jakten på hatten hittar morfar
saker som han tycker att han har sett förr. Rekommenderad ålder
Prova på att
från 2 år. Begränsat antal platser. Anmäl dig till bibliotek@osby.se
spela instrument!
för att vara säker på att du har en plats.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening
Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde
50 kr Biljetter: Säljs vid entrén
Kontakt: Britt Norlén, 0702 42 01 20
Info: www.skanskaff.se

Foto: Mostphotos

Eriks farfar har just gått bort. Hans
föräldrar försöker förgäves trösta och
förklara. Så en natt står hans farfar i hans
rum. Farfar har blivit ett spöke, men han
verkar ha glömt något. Tillsammans ger
de sig ut på ett äventyr fullt av minnen.
Spökfarfar är en föreställning regisserad
av Ika Nord, full av hopp, kärlek och
spänning och om hur livet går vidare
från generation till generation.

Sagoteater: Hattjakten

Arrangör: Osby bibliotek

Vissångaren Pär Sörman sjunger visor
och berättar om våra kära och kända visdiktare, som Dan Andersson, Evert Taube,
Nils Ferlin med flera.

24 DNA-café

torsdag

längs vägen

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

31 Föreläsning: Kan

torsdag

vi rädda klimatet?

18:00. Osby bibliotek

En föreläsning med workshop där du får
veta mer om vårt klimat, koldioxidbudget
och hur det kopplas ihop med det hållbarhetsarbete som pågår i kommunen,
regionen, nationellt och internationellt.
I en hållbar framtid är samhället en del
av planetens kretslopp men stora förändringar måste till för att kretsloppet
ska fungera. Föreläsningen hålls av Anna
Broström som är forskare och fil. dr i
Paleoekologi på Lunds universitet. Om
restriktionerna inte tillåter ett evenemang
på plats kommer föreläsningen ske digitalt via Kultur och fritids sociala medier.
Arrangör: Osby Kultur och Folkuniversitetet

9

April
2

lördag

10 Bingopromenad

Konsert och familjelördag

söndag

13:00. Hasslarödsskolans konsertsal

Blås- och slagverks-konsert och familjelördag med instrumentdemo. Medverkande: Minioch Midigrupperna, Saxkvartetten samt Osby Musikskolas Underhållningsorkester.
Arrangör: Musikskolan Osby

6

onsdag

Föreläsning & workshop: Mat och mångfald
18:00. Osby bibliotek

Hur kan trädgården bli både mer ätbar, vacker och samtidigt inbjudande för insekter och
fåglar? En föreläsning där vi får lära oss om växter som fyller många funktioner och även
vilka ogräs och vilda växter som går att plocka och äta just nu. Vi avslutar med att föröka
lite olika ätbara växter som du får ta med dig hem till trädgården eller balkongen. Johanna
Johansson är trädgårdsmästare, humanekolog, folkhögskolelärare och utomhuspedagog.
Hon är intresserad av hur man kan använda odling för att göra en positiv inverkan på sin
omgivning, för sin egen fysiska och psykiska hälsa och för att skapa positiva kopplingar till
människor i sin omgivning.
Arrangör: Osby Kultur & ABF

7

torsdag

Teater: Jag går upp
15:00. Lönsboda bibliotek

En föreställning för barn 1–3 år med sagofen Isadora. Den handlar om Tage som vaknar
före alla andra. Han går på upptäcktsfärd i det sovande huset och tappar något viktigt ut
genom fönstret. Nu ligger Tages viktiga sak inne i en rosenbuske. Busken har taggar. Hur
ska Tage få den viktiga saken? Begränsat antal platser. Anmälan görs till Osby bibliotek
till bibliotek@osby.se eller på 0479 52 82 10.

10:00. Ubbaboda Byagård

Bingopromenaderna i Ubbaboda startar.
Rundan är på cirka 2,5 km och startar
mellan kl 10–11. Efter promenaden
serveras det kaffe och nygräddade våfflor.
Vill man inte promenera går det lika
bra att komma, umgås och ta en fika.
Bingopromenaderna arrangeras följande
söndagar: 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 22/5.
Välkomna!
Arrangör: S.Ö. Örkeneds Byalag

11 Måndagsträff:

måndag

Ont och gott

14:30. Osby församlingshem
Vår tillvaro präglas av ondska, lidande,
orättvisor och annat elände, men också av
kärlek, omsorg, förståelse och förlåtelse.
Komminister Dan Sarkar skildrar kampen
mellan ont och gott. Kaffe med dopp
serveras.

11 april – 17 april

Lovaktiviteter

Påsklov
Gratis aktivitete
r
för barn & unga
Om inget annat ang

es

Kaniner till tusen
11 12 Skaparverkstad:
11/4 10:00–12:00. Lönsboda bibliotek

måndag

tisdag

12/4 15:00–17:00. Osby bibliotek

Stora, små, långa, hoppiga, trötta, knasiga, glada.. Hur blir din kanin och kommer
vi tillsammans att göra tusen stycken? Det går fint att ta hem sina kaniner såklart!
Välkomna till Skaparverkstad där du får träffa konstnären Ulrika Wennerberg!
Arrangör: Osby kultur

Arrangör: Osby Lekmannakår & Sensus
Kontaktperson: Brittalena Ljungman, 0479
12444, bl.ljungman@telia.com Info: www.
svenskakyrkan.se/osby

Arrangör: Osby bibliotek

10

13 Prova på Nintendo Switch

onsdag

14:00–16:00 Osby bibliotek

Kom och spela Nintendo Switch på Osby bibliotek.
Arrangör: Osby bibliotek

13 Lär dig teckna djur

onsdag

13:00. Sliperiet Gylsboda

Lär dig teckna djur tillsammans med konstnären
och barnboksförfattaren Karin Linderoth. Från 7 år
och uppåt. Max 10 deltagare, anmälan krävs.
Stickaktivism – Sticka mot genusrelaterat våld, 2018 på Wanås Konst.

Foto: Wanås Konst

Arrangör: Sliperiet Gylsboda
Kontakt & anmälan: pia@sliperietgylsboda.se

Välkomna på
påsklovsextra! Vi
har öppet alla dagar
från 6/4–24/4 kl
10–16. Kom och lek
med Brio tågbanor,
leta efter bortsprungna
kycklingar i museet och testa årets
nya Alga-spel i tågvagnarna. Här
finns något för alla åldrar!
Arrangör: Brio Lekoseum i Osby
Entré: vuxna 90 kr, barn, seniorer och
studenter 70 kr. Gratis för barn 0-2 år.
Biljetter: Förboka gärna biljett
på www.lekoseum.se
Kontakt: info@lekoseum.se
Info: www.lekoseum.se

o

Arrangör: Osby Kultur

Lekoseum, Osby

Le

/ B ri

Välkommen till en spännande och viktig utställning som sammanför en lokal
textilkonstnär med ett stort textilkonstverk som stickats i aktivismens tecken.
De enas under tanken att varje tråd eller maska har en djupare betydelse.
Kristina Sörskog har under hela sitt snart 60-åriga liv sysslat med textilier. Att
brodera anser hon är en lisa för själen, en verklig ”sykoterapi” som räddat henne från utbrändhet. Kristina har under några år arbetat med ett broderiprojekt
med namnet ”Livstycken” som anspelar på klädesplagget livstycke som bars
mycket förr. Med broderier som består av kortare texter eller ord som betyder
något extra, några är rena citat, andra ”stycken” hämtade från hennes eget liv
önskar hon väcka tankar och lust att filosofera kring livets mening. Textilkonstverket som samsas med Kristinas verk är en flera kilometer lång halsduk
som stickats för att uppmärksamma genusrelaterat våld. Sedan 2014 har den
baskiska organisationen Harituz arbetat med projektet Madejas contra la
violencia sexista – Nystan mot genusrelaterat våld, som är en ständigt växande
halsduk som reser från stad till stad. En del av denna flera kilometer långa
halsduk kommer att ställas ut. Utställningen pågår till den 4 juni.

o:

um

10:00. Osby konsthall

Fot

se

lördag

Påsklovskul på
Lekoseum

Vernissage: En tanke bakom varje tråd

ko

9

April
23 Konsert: Moster Gitarrs Gobitar

lördag

11:00. Fritidsgården Pulsen, Osby

Maj
Fo

to

30 Teater: Drakungar

lördag

:L
in

us

25 Författarbesök: Jonathan Lundberg

måndag

Arrangör: Riksteatern Osby Producent:
Teater 23 Entré: 50 kr inkl fika Biljetter:
Förbokning via sms till 0738 19 20 18
Info: www.riksteatern.se/osby

Körsångare och musikanter samlas i Osby församlingshem för att bjuda på vårsånger
i en traditionell vårkonsert. Medverkande: Kyrkans körer, Kammarorkestern Tonsnäckorna
och Underhållningsorkestern.

18:00. Digitalt

I höst är det riksdagsval och dags att gå till valurnan. Är du förstagångsväljare och undrar
varför du ska rösta? Har du kanske röstat tidigare men undrar ändå över nyttan med att
rösta? Här är en föreläsning som berättar om demokrati och skillnaden som din röst gör.
Länk kommer att finnas på våra sociala medier och på snokabibliotek.se.
Arrangör: Osby bibliotek & Medborgarskolan

7

Vårkonsert

16:00. Osby församlingshem

Arrangör: Medverkande ensembler Entré: 100 kr inkl fika Biljetter: Säljes vid entrén
Kontakt: Irene Jönsson, 0760 17 18 38

7

lördag

Arrangör: Musikskolans
KulturCrew

Opera på bio: Turandot
19:00. Borgen, Osby

21 Opera på bio: Lucia

Anna Netrebko gör äntligen rollen som Turandot på Met. Puccinis underbara mästerverk
med opera-hiten Nessun dorma.

lördag

Arrangör: Borgen Entré: 295 kr, abonnemang eller ungdom upp till 26 år 225 kr
Biljetter: www.bokning.bioborgen.se Info: www.osbyborgen.se

30 Valborgsfirande

lördag

på Sjöängen

Sjöängen, Osby

Osby kommun anordnar ett officiellt
valborgsfirande på Sjöängen vid Osbysjön. Program för kvällen hittar du på
www.osby.se när det närmar sig.
Arrangör: Musikskolan Osby & Osby Kultur

30 Valborgsfirande

lördag

i Ubbaboda

18:30. Ubbaboda Byagård

Valborgfirande med majbål, sång, vårtalare, lotterier, grillad korv, kaffe och
hembakta kakor.

lördag

Donizettis mästerverk Lucia di Lammermoor bygger på en roman av Sir Walter
Scott. En historia om kärlek som berättas
genom den vackraste och mest virtuosa
bel cantosång.

14:00. Lekoseum, Osby

Vi öppnar åter dörrarna till vårt fantastiska
arkiv med leksaker. Ta chansen att få en unik
visning av Lekoseums leksaksarkiv där vi
bland annat visar gömda leksaksskatter från
Brio, Barbie, Märklin, Alga och unika barnvagnar. OBS! Antalet besökare per guidad tur är
begränsat. Enbart förbokade biljetter gäller.
Ingen rabatt för årskort. I biljettpriset ingår
inträde till Lekoseum. Åldersgräns: 16 år.
Arrangör: Brio Lekoseum i Osby Producent:
Lekoseum Entré: 100 kr Biljetter: Förbokas på
www.lekoseum.se Kontakt: info@lekoseum.se
Info: www.lekoseum.se

di Lammermoor

19:00. Borgen, Osby

14 Visning av Brios leksaksarkiv

Arrangör: S.Ö. Örkeneds Byalag

12

Arrangör: Musikskolan Osby

lördag

ungdomsfestival

Skriv upp datumet 21 maj! Då arrangerar Musikskolans KulturCrew en helt
egen festival. KulturCrew är ett gäng
ungdomar som ses en gång i veckan på
Musikskolan och planerar arrangemang,
får uppdrag och testar på de olika bitarna
som utgör ett kulturarrangemang. Allt
från att träna på att presentera, koppla in
ljud, träffa professionella inom yrket eller
åka på studiebesök. Mer
info om festivalen kommer när det närmar sig.

Arrangör: Borgen Entré: 295 kr, abonnemang eller ungdom upp till 26 år 225 kr
Biljetter: www.bokning.bioborgen.se
Info: www.osbyborgen.se

Foto: Lekoseum/Brio

27 Föreläsning: Varför ska jag rösta?

lördag

18:30. Hasslarödsskolans konsertsal

Vårkonsert med Musikskolans elever som kommit en bit på väg. Stipendieutdelning.

Foto: Mostphotos

Arrangör: Osby bibliotek, Osby Kultur & ABF

21 Barn- och

Vårkonsert med Musikskolan

Hemma i drakgrottan vankas det återigen
bråk och osämja. De två drakbarnen har
ännu en gång råkat i luven på varandra.
Att det ska vara så svårt att komma överens, trots att drakmamman gång på gång
har sagt åt sina ungar att försöka vara
snälla mot varandra.

18:00. Osby bibliotek

Författern Jonathan Lundberg föreläser på temat ”Från världskrig till närkrig”. På
1920-talet beskrevs massmedierna som demokratins dödgrävare. Där spreds hat, lögner
och propaganda snabbare än någonsin tidigare i historien. I detta hav av information
skulle folk inte klara av att skilja sant från falskt, utan följa den som väckte starkast
känslor. På 2020-talet beskrivs de sociala medierna likadant. Där sprider extremister
och konspirationsteoretiker sitt hat, sina lögner och sin
propaganda snabbare än någonsin tidigare i historien.
Den nya tekniken får återigen bära skulden för demokratins kris. Men när dagens historiker förklarar varför
demokratin befann sig i kris för hundra år sedan pekar
de inte främst på massmedierna, utan snarare på ekonomiskt kaos, den stora depressionen. Vad kommer morgondagens historiker att säga om vår tid? I boken Från
världskrig till nätkrig söker författaren och journalisten
Jonathan Lundberg svaret på den frågan. Steve Jobs sa
en gång att det enda sättet att förutspå vår framtid är att
blicka bakåt. Därför ger vi oss ut på en historisk odyssé,
genom hundra år som formade internet. Jonathan Lundberg debuterade som författare 2019 med den hyllade
boken Sverigevänner: Ett reportage om det svenska nätkriget. Om restriktionerna inte tillåter ett evenemang på
plats kommer författarbesöket ske digitalt.

onsdag

r al e s

Arrangör: Osby Konsertförening Entré: 50 kr inkl fika
Biljetter: Säljs vid entrén
Kontaktperson: Åsa Thorsén Mogensen, 0730 61 21 13
Info: www.osbykonsertforening.weebly.com

Mo

Kliv in i Moster Gitarrs varma famn och dela en skön sångstund
tillsammans. Med sig har hon sin gitarr, dragspel, djembetrumma, andra spännande instrument och inte minst sin egen stora
sångskatt. Medverkande: Gitte Pålsson.

4

onsdag

11:00. Fritidsgården Pulsen

22 Veteranutställning

söndag

10:00. Ubbaboda byagård

Veteranutställning för mopeder, motorcyklar och bilar kl 10–13. Kom och visa
upp din pärla! Även sista Bingopromenaden för våren med start mellan kl 10–11.
Grillad korv, kaffe och våffelservering.
Arrangör: S.Ö. Örkeneds Byalag

14 Kulturarvspromenad

lördag

14:00. Hasselgården

En vandring längs Skeingevägen med ett häfte i handen. I häftet beskrivs byggnader,
historiskt intressanta plaster och människor som finns eller funnits längs vägen. Starten
sker vid Hasselgården mellan kl 14 och 17 lördag 14/5 samt söndag 15/5.
Arrangör & producent: Osby Hembygdsförening

30 Konsert: Musik-

måndag

skolans elever

18:00. Ollonskogen, Lönsboda

Välkommen på konsert med Musikskolans elever.
Arrangör: Musikskolan Osby

13

Juni
4

lördag

Musikskolan

Opera på bio: Hamlet
19:00. Borgen, Osby

Föreningsinfo!

Livesänd operaföreställning direkt från Metropolitan i New York. Kompositören Brett
Deans Hamlet fick sin kritikerhyllade världspremiär vid Glyndebourne-festivalen 2017.
Nu kommer operan till The Met, i regi av urpremiärens regissör Neil Armfield. ”Ny opera
låter sällan så här bra”, skrev tidningen The Guardian efter Hamlets triumf på Glyndebourne-festivalen 2017.

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: Borgen Entré: 295 kr, abonnemang eller ungdom upp till 26 år 225 kr
Biljetter: www.bokning.bioborgen.se Info: www.osbyborgen.se

Föreningsträff
16 mars håller Kultur och fritid en
föreningsträff för kommunens föreningar och dig som funderar på att
starta en ny förening. Välkommen
på drop-in kl 17–19. Ta tillfället i akt
att ställa frågor, träffa andra föreningar och ta del av nyheter inom
föreningslivet i Osby kommun.

Nationaldagsfirande
Centralparken, Osby

Välkommen på traditionellt nationaldagsfirande! I Osby firar vi Nationaldagen varje år
med ett högtidligt firande med musik från Musikskolan, flaggcermoni, högtidstal och tårta
i Centralparken i Osby. Alla som blivit svenska medborgare under året som gått bjuds in
att ta emot en gåvoflagga.
Arrangör: Osby Kultur & Musikskolan Osby

8

onsdag

Konsert med Musikskolan
18:30. Restaurang Vingården, Osby

Konsert med musiktillvalet på Ekbackeskolan och Musikskolans band Beautiful Beats.
Arrangör: Musikskolan Osby, gymnasiet & Vingården

9

torsdag

Musikkalas

17:00. Hasslarödsskolans konsertsal

Musikkalas med och för de yngsta! Barn i ålder 6–8 år är särskilt välkomna!
Arrangör: Musikskolan Osby

14

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

Foto: Mostphotos

6

måndag

Föreningsbidrag
Osby kommun erbjuder föreningar
att söka stöd till sina verksamheter.
Vårens 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.

15

Bibliotek & konsthall
Evenemang
Bokcirkel 10–12 år

frågor om DNA och släktforskning.

Nyhet!

Osby bibliotek, 14.30
Måndagar: 7/2, 21/3, 25/4
Är du mellan 10–12 år och tycker om att
läsa böcker? Skulle du vilja prata med andra
som också gillar böcker? Var med i bibliotekets bokcirkel. Vi läser en bok till varje
tillfälle och diskuterar den när vi träffas.
Vår barn- och ungdomsbibliotekarie Isebell
håller i träffarna. Intresseanmälan görs till
Osby bibliotek på 0479 52 82 10 eller
bibliotek@osby.se
Arrangör: Osby bibliotek

Bokcirkel
Osby bibliotek, 10.00
Tisdagar: 1/2, 1/3, 5/4, 3/5

Foto: Cecilia Pedersen

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

På biblioteken finns massor att
göra förutom att låna böcker,
filmer och spel! Gå på sagostund, träffa andra lässugna
människor, släktforska och
få hjälp med mobilen. Se vår
hemsida och sociala medier för
boktips och aktuell information.
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@kulturfritidiosby
Kultur & Fritid,
Osby kommun
Hemsida: www.snokabibliotek.se

Arrangör: Osby bibliotek

Språkcafé

Välkommen till biblioteken
Osby, Lönsboda, Killeberg

Vill du dela din läsupplevelse med någon
som läst samma bok? Var den bra? Vad
tyckte andra? Till 1/2 har vi läst Den sårade
pianisten av Maria Ernestam. Reservera din
bok på www.snokabibliotek.se. Begränsat
antal platser, anmälan till: bibliotek@osby.se
eller 0479 52 82 10.

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!

Osby bibliotek, 16.00
Torsdagar: 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2,
24/2, 3/3, 10/3
Vill du träna på att tala svenska och lära
känna nya människor? På torsdagar klockan
16–17 har vi språkcafé på Osby bibliotek.
Vi träffas, umgås, samtalar och fikar.
Välkommen när du kan och vill!
Arrangör: Osby bibliotek & Medborgarskolan

Jourhavande släktforskare
Osby, 15.30–17.30, 17/1, 21/2, 21/3, 25/4
Lönsboda 15.00–17.00, 17/2, 21/4
Släktforskar du och behöver hjälp? Göinge
släkt- och Hembygdsforskarförening hjälper
till och svarar på dina frågor. På Osby bibliotek finns det den 21/3 möjlighet att ställa

Arrangör: Göinge släkt- och Hembygdsforskarförening

Lär dig din mobil
Lönsboda bibliotek
Grundläggande cirkel där du till exempel
lär dig skicka e-post och meddelanden,
använda sociala medier och söka på internet.
Datum och tid bestäms efter intresse,
för mer info och anmälan kontakta:
anna.johansson@abf. se, 0707 70 98 30.
Arrangör: Biblioteken & ABF

Sagostunder
Baby, 7–14 månader
Osby bibliotek, 11.00
Fredagar: 4/3, 11/3, 18/3, 25/3
Vi träffas sammanlagt fyra tillfällen för en
sagostund med de allra minsta. Drop in.

Sagostunder, 3–5 år
Osby bibliotek, tisdagar & fredagar, 10.00
En stund med bilderböcker, berättelser,
sånger och ramsor. Föranmälan krävs till
Osby bibliotek: 0479 52 82 10.
Fredag 11/2
Tisdag 15/2
Fredag 18/3
Tisdag 29/3
Fredag 8/4
Tisdag 19/4
Fredag 13/5
Tisdag 17/5

Kompissagor
Äventyr
HC Andersen
Monstersagor
Sjörövarhistorier
Dinosauriesagor
Tokiga sagor
Bus

Sagostunder, 3–5 år
Lönsboda, tisdagar 9.00
Tisdag 8/2
Tisdag 15/3
Tisdag 5/4
Tisdag 3/5

Kompissagor
HC Andersen
Sjörövarhistorier
Tokiga sagor

Osby konsthall
Utställningar

Kvinnlig rösträtt

12 februari – 12 mars
Denna utställning har till syfte att
ge en uppfattning om rötterna och
kampen om rösträtten genom historien. I utställningen kan du möta de
människor som skapade grunden
för kvinnors rösträtt och drev frågan
i respektive land vilket krävde framsynthet, analys och handlingskraft.
Den 12 februari hålls en föreläsning kopplat till utställningen som
författarna bakom boken Rösträttskvinnor håller i. Utställningen pågår
fram till 12 mars.

En tanke bakom varje tråd
9 april – 4 juni

En utställning som sammanför
Kristina Sörskog, lokal textilkonstnär, med ett stort textilkonstverk
som stickats i aktivismens tecken.
De enas under tanken att varje
tråd eller maska har en djupare
betydelse. Kristina Sörskog ställer
ut ett broderiprojekt med namnet
Livstycken där hon broderat kortare
texter, ord och citat som väcker
tankar och lust att filosofera kring
livets mening. Textilkonstverket som
samsas med Livstycken är en flera
kilometer lång halsduk som stickats
för att uppmärksamma genusrelaterat våld. Det är organisationen
Harituz från Baskien som
sedan 2014 arbetat
med halsduksprojektet Nystan
mot genusrelaterat våld.

Föranmälan till sagostunderna görs till
Osby bibliotek på 0479 52 82 10 eller
bibliotek@osby.se.
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Simhallar, ishall, fritidsgårdar
Fritidsgårdar

Foto: Mathilda Tennysdotter

Foto: Mathilda Tennysdotter

Vuxensimskola

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

Pulsen, Osby
Bara i Lönsboda
Crawlskola för vuxna

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

Motion och rehab

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

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, och
evenemang, se våra sociala medier.

Babysim

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

Småbarnsim 2–4 år

Minst en förälder ska vara med i vattnet
tillsammans med ledare. Kursen pågår under
10 veckor. Föranmälan.
Kom och bada i Osby eller Lönsboda. Förrutom allmänbadet finns det många aktiviteter att upptäcka.

Välkommen till simhallarna
Osby, Lönsboda

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.

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).

pulsenosby

Är du intresserad av ”Plask och lek” eller
”Plask och sim”? Kontakta Osby simsällskap
eller Lönsboda simsällskap.
Osby: ann-sofie.berggren@osbysimsallskap.se
Lönsboda: lonsbodass@hotmail.com.
På grund av situationen med covid-19 kan
vår verksamhet och våra öppettider ändras
med kort varsel. Håll er uppdaterade via vår
hemsida eller sociala medier.
Föranmälan görs enklast på http://event.
webbiljett.se/osby

@kulturfritidiosby
Simhallar, 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

Övrigt
Plask och lek

Ungdomsarbetaren
Osby kommun

Barn som kan prata om känslor mår bättre. Forskning visar
att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna
som finns i livet. Livsviktiga snack är en föreläsning för
föräldrar och andra viktiga vuxna som möter barn mellan
9–12 år. Den 15 mars sänds föreläsningen på Pulsen och
Bulten samt digitalt via länk. Mer info om föreläsningen
samt tid hittar du på sidan 7.

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).

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.

Cirkelgympa

@pulsenosby
@fritidsgardenbulten
Fritidsgården Pulsen
Fritidsgården Bulten

Hemsida: www.osby.se/se-gora/motion-och-friluftsliv
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Evenemangskalender våren 2022
Januari
1/1 Opera på bio: Askungen
Borgen, Osby
19/1 Föreläsning: Fejk news
Digitalt
20/1 Workshop: Mindfulness
Osby bibliotek
27/1 Föreläsning: Myter & 		
sanningar om vaccination
Digitalt
29/1 Finnisage
Osby konsthall
29/1 Opera på bio: Rigoletto
Borgen, Osby
30/1 Konsert: 100 procent
stråk & lite fake music
Osby församlingshem
30/1 Prova-på-dag
Medborgarskolan
30/1 Föreläsning:
Fader Gunnar 2.0
Medborgarhuset, Lönsboda
Februari
2/2 Föreläsning & workshop:
Skriv för att läka
Osby bibliotek
10/2 Föreläsning: The art of
drag
Digitalt
12/2 Vernissage & föreläsning:
Rösträtt
Osby konsthall
13/2 Föreläsning: Mitt liv som
fältpastor
Medborgarhuset, Lönsboda
14/2 Musikcafé: Alla hjärtans
dag
Hasslarödsskolans
konsertsal
16/2 Föreläsning: Hitta rätt
källa i praktiken
Digitalt
20/2 Konsert: Dancing with
Bach
Missionskyrkan, Osby
21/2 Skaparverkstad: F som
i ferie, flygfän & fantasi
Lönsboda bibliotek

22/2 Prova på Nintendo Switch
Osby bibliotek
23/2 Skaparverkstad: F som
i ferie, flygfän & fantasi
Osby bibliotek
24/2 Teater: Den mystiska 		
skogen
Lönsboda bibliotek
25/2 Lär dig teckna djur
Sliperiet Gylsboda
27/2 Föreläsning: Komik,
humor & berättelser
Medborgarhuset, Lönsboda
Mars
2/3 Föreläsning: Missbruk
i familjen
Osby bibliotek
10/3 Författarbesök:
Ewa Klingberg
Osby bibliotek
12/3 Opera på bio:
Ariadne på Naxos
Borgen, Osby
13/3 Föreläsning: Uganda i bild
Medborgarhuset, Lönsboda
15/3 Föreläsning: Livsviktiga
snack
Digitalt, Pulsen & Bulten
16/3 Föreningsträff
Osby
18/3 Teater: Sus & bus
Osby bibliotek
19/3 Hattfest
Osby bibliotek
20/3 Konsert: Duo Ehde/
Dominique
Musikskolans konsertsal
23/3 Föreläsning: Näthat
Osby bibliotek
24/3 DNA-café
Osby bibliotek
26/3 Teater: Spökfarfar
Borgen, Osby
26/3 Opera på bio: Don Carlos
Borgen, Osby
27/3 Föreläsning: Sånger längs
vägen
Medborgarhuset, Lönsboda

28/3 Måndagsträff:
Samhällsansvar
Osby församlingshem
31/3 Föreläsning:
Kan vi rädda klimatet?
Osby bibliotek
April
2/4 Konsert & familjelördag
Hasslarödsskolans
konsertsal
6/4 Föreläsning & workshop:
Mat & mångfald
Osby bibliotek
7/4 Teater: Jag går upp
Lönsboda bibliotek
9/4 Vernissage: En tanke 		
bakom varje tråd
Osby konsthall
10/4 Bingopromenad
Ubbaboda Byagård
11/4 Måndagsträff: Ont & gott
Osby församlingshem
11/4 Skaparverkstad: Kaniner
till tusen
Lönsboda bibliotek
12/4 Skaparverkstad: Kaniner
till tusen
Osby bibliotek
13/4 Prova på Nintendo Switch
Osby bibliotek
13/4 Lär dig teckna djur
Sliperiet Gylsboda
23/4 Konsert: Moster Gitarrs
Gobitar
Pulsen, Osby
25/4 Författarbesök: Jonathan
Lundberg
Osby bibliotek
27/4 Föreläsning: Varför ska
jag rösta
Digitalt
30/4 Teater: Drakungar
Pulsen, Osby
30/4 Valborgsfirande
Sjöängen
30/4 Valborgsfirande
Ubbaboda Byagård

Maj
4/5 Vårkonsert med
Musikskolan
Hasslarödsskolans
konsertsal
7/5 Vårkonsert
Osby församlingshem
7/5 Opera på bio: Turandot
Borgen, Osby
14/5 Visning av Brios leksaksarkiv
Lekoseum
14/5 Kulturarvspromenad
Hasselgården
15/5 Kulturarvspromenad
Hasselgården
21/5 Barn- & ungdomsfestival
21/5 Opera på bio: Lucia di
Lammermoor
Borgen, Osby
22/5 Veteranutställning
Ubbaboda Byagård
30/5 Konsert: Musikskolans
elever
Ollonskogen, Lönsboda
Juni
4/6 Opera på bio: Hamlet
Borgen, Osby
6/6 Nationaldagsfirande
Centralparken, Osby
8/6 Konsert: Musikskolan
Restaurang Vingården, Osby
9/6 Musikkalas
Hasslarödsskolans
konsertsal
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