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Häng med oss på Kultur och fritid under våren 2023 under temat ”Må bättre”. 
Genom vårt utbud hoppas vi ge dig utrymme att just må bättre genom rörelse, 
gemenskap, kulturupplevelser och litteratur.

Vi jobbar för att hela kommunen ska vara en attraktiv och bra plats att leva och bo på. 
Våra mötesplatser välkomnar alla oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionsvari-
ation, trosuppfattning, etnicitet eller könsöverskidande identitet. Och vi vill ge alla en 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Ni är alla varmt välkomna till oss på Kultur och fritid. Vi hoppas att du vill besöka oss 
och våra evenemang.

Kultur och fritid

Välkommen!

Omslagsbilder: Dahlia med bin (Pixabay), Johan Anderblad och Bojan (foto Caroline Andersson Renaud och illustration Filippa Widlund), ordsko ( Magnus Lönn), drag queen (Mostphotos)

Möt våren tillsammans med oss

Boka lokal hos oss
Du vet väl att du kan boka lokal för 
möte, arrangemang 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 –  
    idrottssal, spegelsal, konferensrum 
l Parkskolans gymnastikhall
l Klockarskogsskolans gymnastikhall
l Idrottsplatsen – konstgräsplaner 
l Utomhusscen Centralparken
l Ishall och simhall

LÖNSBODA
l Medborgarhuset – tre möteslokaler
l Örkenedsskolans sporthall
l Utomhusscen Ollonskogen
l Simhall

KILLEBERG
l Hemgården – tre möteslokaler
l Killebergsskolans gymnastikhall 

Mer info om respektive lokal finns på 
www.osby.se. Där hittar du också vårt 
bokningssystem. 
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Kultur och fritidskontoret
Östra Järnvägsgatan 16, Osby
osbyfritid@osby.se

www.snokabibliotek.se
bibliotek@osby.se  
Osby bibliotek & konsthall
Östra Järnvägsgatan 16, Osby 
Lönsboda bibliotek 
Tranebodavägen 1, Lönsboda   
Killebergs bibliotek 
Lilla stockhult, Killebergsskolan

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

Pulsen 
Västra Storgatan 15, Osby 
pulsen@osby.se 
Bulten 
Tranebodavägen 1b, Lönsboda
bulten@osby.se  

Kultur och fritid

Ishall

Bibliotek och konsthall

Simhallar

Fritidsgårdar

Musikskolan
Hasslarödsvägen 12, Osby 
asa.klinthage.andersson@osby.se

Osby Ishall 
Klövervägen 10, Osby
samhallsbyggnad@osby.se

@ung_osby_kommun

@bibliotekosbykommun

Innehåll
Januari              sid 3
Februari             sid 4
Mars              sid 7
April              sid 10
Maj-Juni             sid 13

Föreningsliv                                             
Musikskolan    
Bibliotek                              
Simhall, ishall, fritidsgårdar       

sid 14              
sid 15  
sid 16                        
sid 18



Evenemang
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September

Knutsfest
13:30. Nybygdens skola

Var med och dansa ut julen på den gamla skolan med lek och dans tillsammans. Inget 
inträde, men fika till självkostnadspris.
Arrangör: Nybygdens byalag Info: www.nybygdensbyalag.se

Konsert: Povel 
Ramel 100 år

16:00. Osby Församlingshem

Ett lättsamt program med en kavalkad 
av Povel-låtar där sånggruppen Just for 
Fun medverkar tillsammans med Bengt 
Almfjord, piano och Mats Lindskog, bas. 
Efter konserten håller Osby Konsertfören-
ing sitt årsmöte.

Arrangör: Osby konsertförening  
Entré: 50 kr i dörren (gratis för medlemmar)

15
söndag

29 
söndag

Kurser i dans och 
yoga

18:00. ABF Osby
Vill du börja dansa eller yoga? ABF  
erbjuder flera kurser. Yoga för nybörjare, 
yoga för seniorer, solodans latino, swing/
rock n’ roll/jive och tango. Start 23 och 
26 januari. Första gången är gratis att 
testa på. För mer info om kursavgift och 
anmälan kontakta ABF Skåne Nordost.

Arrangör: ABF Osby (Fabriksgatan 7) 
Info: www.abfskanenordost.se

23 
måndag

 Föreläsning: Änglamakerskan Hilda
 18:00. Osby bibliotek 

Vem var Hilda Nilsson, änglamakerskan på Bruksgatan i 
Helsingborg? Under första världskriget rådde svält och fat-
tigdom och för sin överlevnad tog Hilda hand om fosterbarn. 
Allt tog en ände med förskräckelse när hon blev änglama-
kerskan, den som tog livet av de åtta spädbarn hon fått i sin 
vård. Genom arkiven framträder en dramatisk bild av Hilda, 
Sveriges enda kända kvinnliga seriemördare. 
Välkommen att lyssna på Kristian Graah-Hagelbäcks 
föreläsning om änglamakerskan Hilda, ett kvinnoöde under 
början av 1900-talet. 
Arrangör: Osby bibliotek

Januari

Finissage: Amatörkonstutställningen
10:00–13:00. Osby konsthall

Välkommen på finissage i Osby konsthall! Amatörkonstutställningen 
är en årligen återkommande utställning där alla invånare i Osby kom-
mun 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. Konsthallen ligger inne i Osby Bibliotek. Prisutdelningen sker klockan 11. 

Arrangör: Osby kultur 

21 
lördag

Publikens 
pris delas 

ut!

Meditation 
18:00. ABF Osby

Att meditera är ett effektivt och kraft-
fullt sätt att träna sinnet, men för dig 
som är nybörjare kan det kännas svårt att 
komma igång. Johan och Jakob vägleder 
dig i enkla tekniker den 25 varje månad. 
Du kan komma alla gånger eller enstaka 
gånger.

Arrangör: ABF Osby (Fabriksgatan 7) 
Föranmälan: Anna Johansson 
anna.johansson@abf.se 0707–70 98 30

25 
onsdag

  Häpnadsväckande
  berättelser 

18:00. Medborgarhuset Lönsboda

Pelle Olsson författare och dubbel mäs-
tare i berättarslam, bjuder på sina bästa 
muntliga historier. Föranmälan görs till 
Marianne Jonsson 0733–12 42 16.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening  
Entré: Terminskort 100 kronor. Enstaka 
inträde 50 kronor.

29 
söndag

 Kväll för själ & kropp
 18:00. Visseltofta kyrka

Per Gross har på kort tid etablerat sig som en av landets främsta unga blockflöjtister.  
Tillsammans med den framstående  Malmö-organisten Maja Malmström framför de ett 
ljuvligt barockmusikprogram med betoning på Johann Sebastian Bach.  Andakt, frivillig 
kollekt till hjälparbete och lätt förtäring efteråt.

Arrangör: Osby pastorat

22
söndag

25
onsdag
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Februari

Bli kompis med din 
mobil

14:00. Medborgarskolan Osby

Vi har gratis kurs och studiematerial för 
att du ska kunna lära dig din mobil eller 
surfplatta. Materialet börjar helt från 
början och går igenom det mesta som är 
bra att kunna. Vi ses under fem gånger 
och mellan träffarna kan du själv i egen 
takt lära dig av vårt stora videobaserade 
material. 

Arrangör: Medborgarskolan Osby (Indu-
strigatan 10)   
Anmälan: www.medborgarskolan.se eller 
till johan.hansdorf@medborgarskolan.se

Information om 
Mervetarna

10:00. Osby Medborgarskolan

I över 20 år har Mervetarna samlat vet-
giriga seniorer som vill lära sig nya saker 
tillsammans. Varje av våra idag åtta grup-
per hittar och lyssnar på föredrag från 
lokala talanger under hela våren. Kom 
och lär dig mer om hur du kan ta del av 
detta och skaffa dig nya bekantskaper.

Arrangör: Medborgarskolan Osby (Indu-
strigatan 10)  
Anmälan: www.medborgarskolan.se eller 
till johan.hansdorf@medborgarskolan.se

Den röda bollen
11:00. Fritidsgården Pulsen Osby

Livelooping möter dockteater i denna 
familjeföreställning. Den röda bollen tar 
med publiken på en resa fylld med magi 
och musik.  I Teater MO:s uppsättning 
möts musik, mim, nycirkus, dockor och 
mycket annat i lekfullhet och humor.
Hanna Stenlund Monthan, cello och fiol.
Ivan Monthan, dockor.

Arrangör: Osby Konsertförening 
Entré: 50 kr (inklusive fika) Biljetter: Säljs 
i dörren Info: www.osbykonsertforening.
weebly.com

9 
tordag

10 
fredag

11 
lördag

Föreläsning: Min mörka sanning
18:30. Kulturhuset Borgen

Hur kunde Maria välja att ta sitt eget och sina barns liv framför 
tåget i Tormestorp sommaren 2021? Vad drev henne till att göra 
det och hur går man som nära anhörig vidare efter händelsen? 
Hör Marias pappa Anders Nicklassons gripande och viktiga 
berättelse.

Arrangör: Kulturhuset Borgen  
Biljetter: 195 kr + 15 kr serviceavgift  
Mer info & biljettköp: www.osbyborgen.se

2 
torsdag

Låt dig vara! Prova på mindfulness
18:00. Osby bibliotek

Välkommen till en kväll av mindfulness med föreläsning och övningar! En nyckel för att 
må bra och känna sig lycklig är att kunna älska sig själv som man är och vara snäll mot sig 
själv. Men den inre kritikern bjuder ofta in sig själv. Med hjälp av mindfulness kan du öka 
din självempati, hantera stress bättre, förebygga utmattning - och lära dig prestera mindre. 
Att helt enkelt låta dig vara! Föreläsare är Fanny Isnard Persson, auktoriserad terapeut och 
coach. Du behöver inga förkunskaper, det är bara att komma som du är.

Arrangör: Osby kultur, ABF Osby och Fanny Isnard Persson

1 
onsdag

Prova på: DanceKidz 4-5 år
17:30. Medborgarskolan Osby

Kom och prova på vår populära kurs i dancekidz 4-5 år. Vi inspireras av både modern dans 
och lite mer show, där vi leker med både olika tempon och rytmer. Barnen tränas på ett 
pedagogiskt till dans och rörelseglädje.

Arrangör: Medborgarskolan Osby (Industrigatan 10) 
Anmälan: www.medborgarskolan.se eller till rebecka.magnusson@medborgarskolan.se 

2 
torsdag

Drag power: Boosta ditt självförtroende
18:00. Medborgarskolan Osby

Välkommen på en föreläsning för unga vuxna där Jonas Hedqvist med gästande drag  
queens pratar om hur dragens attribut kan användas för en ordentlig boost av självförtro-
ende, självförverkligande och självmedvetenhet. De bjuder på spännande livsöden, tips om 
du vill testa drag och inspirerar till att leva livet fullt ut på dina egna villkor. 

Arrangör: Medborgarskolan Osby (Industrigatan 10)  
Anmälan: www.medborgarskolan.se eller till johan.hansdorf@medborgarskolan.se

7 
tisdag

Familjeföreställning: 

Foto: Shutterstock
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Vernissage: ORDSAKER
10:00–13:00. Osby konsthall

Välkommen till vernissage för utställningen ORDSAKER på Osby Konsthall! En konst-
utställning full av ordlekar och finurligheter för både barn och vuxna, av Magnus Lönn. 
Lönn har tidigare arbetat som dramatiker och scenograf och jobbar numera som ord- och 
bildkonstnär. Utställningen finns att se till och med den 8 april.

Arrangör: Osby kultur

11 
lördag

Föreläsning: Hjärta och smärta
18:00. Medborgarhuset Lönsboda

Hjärtspecialist Thomas Pettersson och musiker Ingemar Nilsson föreläser om hjärtvård och 
hjärtsjukdomar varvat med musikaliska nummer. En föreläsning på skämt och allvar.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening Entré: Terminskort 100 kr. Enstaka inträde 50 kr 
Kontakt: Britt Norlén 0702–42 01 20

Prova matlagning 
från mellanöstern

17:00. Medborgarskolan 

Kom och prova  på ljuvliga kryddningar, 
smaker och dofter. Vi testar grunderna 
i mellanösternköket. Inga förkunskaper 
krävs. Välkommen!

Arrangör: Medborgarskolan Osby (Industri-
gatan 10) Anmälan: www.medborgarsko-
lan.se eller johan.hansdorf@medborgar-
skolan.se

Storslagna  
Skottland

18:00. Medborgarhuset Lönsboda

Lars Påhlsson visar bilder och berättar 
om sin resa till Skottland och Edinburgh 
Tattoo. Ett kort årsmöte inleder kvällen.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening  
Entré: Terminskort 100 kr. Enstaka inträde 
50 kr. Kontakt: Britt Norlén 0702–42 01 20

12 
söndag

20 
måndag

26 
söndag

27 
måndag

Konsert: Sinfonia
16:00. Osby kyrka

En av Sveriges främsta tonsättare, osbybördige Daniel Börtz, har skrivit en Sinfonia för 
stråkorkester som på denna konsert uruppförs av Malin Broman och Musica Vitae. Dess-
utom bjuder vi på Mozarts Sinfonia Concertante där orkesterns violastämledare, Daniel 
Eklund, är solist tillsammans med Malin Broman.

Arrangör: Osby Konsertförening Entré: 150 kr, medlemmar 100 kr Biljetter: Säljes vid entrén 
Kontakt: Irene Jönsson 0760–17 18 38 Info: www.osbykonsertforening.weebly.com

12 
söndag

Foto: M
agnus Lönn

Alla hjärtans kväll med KulturCrew
18:00. Kulturhuset Borgen

Musikskolans KulturCrew arrangerar en Alla hjärtans kväll på Borgen! Det blir film, musik 
och möjlighet att bara hänga. Mer info om kvällen kommer när det närmar sig! Läs mer 
om KulturCrew på sida 15.

Arrangör: Musikskolans KulturCrew

14 
tisdag

Vi startar Maker 
Space

18:00. Medborgarskolan 

Lär dig skapa saker med 3D-skrivare, 
VR och programmering. Kanske vill du 
bygga en liten robot eller något från ett 
favoritspel? Inga förkunskaper krävs. Vi 
lär av varandra och hittar lösningarna allt 
eftersom.

Arrangör: Medborgarskolan Osby (Industri-
gatan 10) Anmälan: Se information ovan

23 
torsdag

Jordens salt
14:30. Osby församlingshem

Jordens salt, livets vatten och brödet för 
dagen. Bildspel och funderingar med Sven 
Sjunnesson. Utifrån noggrant utvalda 
bilder från hela vår värld mediterar talaren 
kring det nödvändiga saltet, vattnet och 
brödet. Det blir tankar och berättelser om 
livets nödtorft och överflöd.

Arrangör: Osby lekmannakår och Sensus 
Kontakt: Brittalena Ljungman 0479–124 44 
bl.ljungman@telia.com

Musikcafé
18:00. Musikskolans konsertsal (Hasslarödsskolan)

Kom och lyssna till Musikskolans elever när de spelar på hemmaplan!

Arrangör: Osby musikskola

16 
torsdag



Februari

Prova på Nintendo Switch
13:00–15:00 Osby bibliotek

Kom och spela Nintendo Switch på Osby bibliotek. Du behöver inte 
ha spelat innan, vi lär oss tillsammans medan vi spelar! Drop-in!

Arrangör: Osby bibliotek

Barnteater: Fötter och rötter
10:00. Osby bibliotek

Sagofen Isadora underhåller oss med föreställningen 
Fötter och rötter! Att följa med morfar till skogen är alltid 
roligt. Men så kommer grannen och morfar pratar och 
pratar. Då finns det roliga rötter vid ded de storas fötter. 
Men vad hände nu? Åka kana ner för roten och hamna 
i hemlig grop. Längd: 25 min. Ålder: 1,5–3 år. Begränsat 
antal platser. Anmälan görs till Osby bibliotek till  
bibliotek@osby.se eller på telefon 0479–52 82 10.

Arrangör: Osby bibliotek

Gratis aktiviteter Sportlov       20 – 24 februari

Lovaktiviteter

Skaparverkstad: Multiplera 
13:00–15:00. Lönsboda bibliotek

Hjälp till att skapa ett konstverk! Konstnärerna från MuralCentralen  
träffar barn ifrån hela Skåne och tillsammans skapar vi ett stort konst-
verk. Kom och representera Osby kommun! Det blir roliga och kreativa 
övningar med foto, teckning och modell-lera. 
Ingen förkunskap behövs, vi hjälps åt! Från 8 år.  
Anmälan till josefin.svensson@osby.se.  
Drop-in i mån av plats.

Arrangör: Osby kultur och MuralCentralen

24 
fredag

21 
tisdag

20 
måndag
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Prova på rollspel
13:00–15:00 Osby bibliotek

Du får veta mer om hur man spelar rollspel och får 
prova på att ”spela din egen roll” i en berättelse i 
spelet Dungeons & Dragons. Du behöver inte ha testat 
innan utan du lär dig under träffen. Huvudspelledare: 
Teo Nilsson, åk 9. Ålder: 12+, och även vuxna. 
Anmälan: asa.klinthage.andersson@osby.se

Arrangör: Osby musikskola

23 
torsdag

Vi skapar ett  
jättekonstverk 
tillsammans!



Februari
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Mars

Med tåg till inlandets smultronställen
18:00. Medborgarhuset Lönsboda

Lars-Erik Svensson kommer med sin reseskildring från en tågresa på inlandsbanan.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening  Entré: Terminskort 100 kronor. Enstaka inträde 50 
kronor. Kontakt: Britt Norlén 0702–42 01 20

Författarbesök: Frida Skybäck
18:30. Osby bibliotek

Frida Skybäck är en skånsk författare som nått en bred 
läsekrets genom sina relations- romaner med titlar som 
Bokhandeln på Riverside Drive och Bokcirkeln vid världens 
ände. Hon har också gett ut spänningsromanen De rotlösa 
och är nu aktuell med sin tionde bok, Svartfågel, en mörk 
kriminalroman som utspelar sig i Lund med omnejd och 
som hyllats av både kritiker och läsare.

Kom och lyssna när Skybäck berättar om sin författarresa 
och sitt skrivande. För dig som skriver eller vill börja skriva 
är detta ett gyllene tillfälle för att få veta mer om hur skriv-
processen kan se ut. Bokhandeln i Osby medverkar under 
kvällen. 

Arrangör: Osby bibliotek 

Konsert: Baltic Bassoon Quartet 
16:00. Musikskolans konsertsal (Hasslarödsskolan)

Baltic Bassoon Quartet - BBQ, startade 2019 och består av fyra vänner som alla brinner för 
fagotten. Kvartettens medlemmar kommer från olika delar av Europa men förenas i kär-
leken till sitt instrument. Medlemmar: Olivia Brisvall Rydqvist, Leo Ferris, Ignas Mazvila, 
Lucia Amerise.

Arrangör: Osby Konsertförening Entré: 150 kr (medlemmar 100 kr) 
Info: www.osbykonsertforening.weebly.com Kontakt: Birgitte Holm Sörensen 0738–17 49 60

12 
söndag

22 
onsdag

12 
söndag

Workshop: Skapa egna bivaxdukar!
18:00–20:00. Osby bibliotek

Kom och lär dig göra fina, hållbara bivaxdukar som används i stället för plast och alumi-
niumfolie! Jill Müller är yrkesbiodlare sedan 2018 och brinner för allt som har med bin 
och biodling att göra. Att lära sig ta till vara på allt som ett 
bisamhälle ger har aldrig varit viktigare än nu. Våra bin är 
de enda som tillverkar äkta vax och redan i det gamla Egyp-
ten använde man bivax för att förvara sin mat. Ta gärna med 
ett tyg i 100% bomull som du vill använda, till exempel ett 
gammalt lakan. Oömma kläder rekommenderas. Begränsat 
antal platser.

Arrangör: Osby bibliotek och ABF Osby 
Anmälan krävs till: anna.johansson@abf.se 0707–70 98 30

1 
onsdag

Carl Stanley: Akta 
Huet

19:30. Kulturhuset Borgen

Carl Stanleys populära humorföreställning 
har gått för fulla hus i två säsonger. Nu kör 
han de sista extraföreställningarna varav en 
i Osby.

Arrangör: CS Nöje Entré: 375 kr Biljetter: 
www.carlstanley.se

16 
torsdag

Foto: H
ans Jonsson

Musikcafé
18:00. Musikskolans  
konsertsal (Hasslarödsskolan)

Kom och lyssna till Musikskolans elever när 
de spelar på hemmaplan!

Arrangör: Osby musikskola

20 
måndag
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En historikers syn på Jesus
15:30. Osby församlingshem

Professor Dick Harrison har skrivit en bok om Jesus utifrån källkritisk forskning. Han 
skildrar inte bara den historiska personen Jesus utan resonerar också kring fundamenten i 
kristendomen uppståndelsen, himmelsfärden, miraklen. Finns det historiska belägg för det-
ta? Välkommen till en spännande föreläsning om en person som verkligen har satt avtryck 
i världshistorien.

Arrangör: Osby lekmannakår och Sensus Entré: Eftermiddagsfika, frivillig avgift Kontakt: 
Brittalena Ljungman 0479–124 44 bl.ljungman@telia.com

Konsert: 
Tommy Nilsson

19:00. Osby kyrka

En av Sveriges mest kända och unika röster 
ger ett trösterikt och hoppfullt program i 
Skånes största landsortskyrka.

Osby Gospelkör & Osby kyrkokör medver-
kar.

Arrangör: Monarch Music Entré: 450 kr 
Biljetter: www.tommynilsson.nu

Edward med gitarr och sång
18:00. Medborgarhuset Lönsboda

Edward C Johansson underhåller med musik av bland annat Elvis, Johnny Cash och Jim 
Reeves.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening  Entré: Terminskort 100 kronor. Enstaka inträde 50 
kronor. Kontakt: Britt Norlén 0702–42 01 20

27 
måndag

29 
onsdag

26 
söndag

Kväll för själ och 
kropp

18:00. Visseltofta kyrka

Osbys tre kyrkomusiker ger ett 
blandat program med glädje och in-
nerlighet. Andakt, frivillig kollekt till 
hjälparbete och lätt förtäring efteråt. 
Musikerna som kommer att spela 
och sjunga är Ronnie Johansson 
(piano och orgel), Ingrid Almfjord 
(sång och piano) och Bengt Almfjord 
(piano och orgel). Välkomna till en 
kväll för själ och kropp!

Arrangör: Osby pastorat

23 
torsdag

Humorföreställning: Mamma ljuger 
19:00. Kulturhuset Borgen

Komikern Jan Bylund och psykologen Mattias Lundberg är tillbaka på scenen efter dun-
dersuccén med Den lyckliga pessimisten. Nu får du svaret på allt du undrat över under 
hela din barndom. Är allt det mamma sagt för att uppfostra dig till ett välartat barn 
verkligen sant? De ger dig skrattsuccén Mamma ljuger!

Arrangör: Aplato Entré: 365 kr + serviceavgift Biljetter: www.tickster.se

22 
onsdag

Må bättre av kultur!

Visste du att du genom att delta i  
kulturupplevelser faktiskt främjar din 
hälsa? Forskning visar att kulturupp- 
levelser kan förebygga ohälsa genom  

att ge människor en känsla av samman-
hang, livsmening, ökad självkänsla och 

en bättre beredskap att möta sjukdomar, 
psykiska ohälsa och sociala problem. 

Källa: Region Skåne

Fo
to

: M
os

tp
ho

to
s

Fo
to

: M
on

ar
ch

 M
us

ic

Mars



9

Lördag på bibblan

Lär dig mer om ben!
11:15–12:15. 

Titta och känn på ben från djur med benexperten Linn. 
Aktiviteten är rekommenderad för barn från 6 år och uppåt. 
Alla frågor om ben är välkomna!

25 
lördag 10:00–14:00. Osby bibliotek

Varmt välkomna till en extra speciell lördag på Osby bibliotek i krim-genrens tecken. För våra yngre besökare blir det bland annat 
brandbilar och polisbilar med Johan Anderblad känd från Bolibompa och möte med arkeologen och benexperten Linn Reinhold. För 
våra vuxna besökare håller Linn en spännande föreläsning utifrån sina analyser av djurben från utgrävningarna i Gamla Skogsby. Dessutom 
är brandkåren på plats mellan klockan 12-14! Från öppning till stängning kan du ta del av massa gratis aktiviteter där du får vara kreativ 
och lära dig nya saker, oavsett ålder. Och så blir det fika såklart!
Arrangör: Osby kultur och Osby bibliotek

Johan Anderblad: Det tutar och blinkar
10:30. 

Möt Johan Anderblad, känd som programledare på Bolibompa, numera 
författare till bilderböckerna ”Bojan och brandbilen” och ”Bojan och 
polisbilen”. Han berättar om Bojan, som älskar alla fordon, och om allt 
som rör brandbilar och polisbilar. Lämplig för familjer och barn ca 3–8 
år. Syskon i olika åldrar är självklart välkomna.

Föreläsning: Makt och ritual i Gamla 
Skogsby 
13:00. 

En massaker ägde rum på Öland i slutet av 400-talet. Sand-
by borgs invånare mördades av en okänd fiende och deras 
kroppar vittnar om en våldsam död. Men hur löser man en 
1600 år gammal mordgåta? De senaste åren har arkeolo-
giska undersökningar genomförts i ett samtida samhälle på 
Öland, nämligen Gamla Skogsby. Välkom-
men till en föreläsning av arkeologen 
och osteologen Linn Reinhold som 
berättar om sina analyser av djur-
ben från utgrävningarna i Gamla 
Skogsby. Vilka var människorna 
där och var de mäktiga nog att 
attackera Sandby borg?

Gratis  
entré & 

fika!

Foto: C
aroline Andersson R

enaud lllustration Filippa W
idlund

Alla åldrar 
välkomna!

För vuxna!



Bingopromenad på söndagar
10:00. Ubbaboda Byagård

Bingopromenaderna i Ubbaboda startar! Rundan är på ca. 2,5 km och startar mellan klockan 
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: 16/4, 23/4, 7/5, 14/5, 21/5. Välkomna!

Arrangör: Sydöstra Örkeneds byalag Kontakt: ubbabodabyagard@gmail.com

Vernissage med livemusik: Elin Karlsson
11:00. Sliperiet Gylsboda

Välkomna på en festlig vernissage på påskdagen med konstnär Elin Karlsson. Under dagen 
bjuds vi på livemusik med gruppen Vesper. Påskfika i serveringen.

Arrangör: Sliperiet Gylsboda Info: www.sliperietgylsboda.se Kontakt: Pia Lindberg 0703–10 
91 62

Konst- och hantverksutställning
10:00–16:00. Ubbaboda Byagård

Välkommen på konst- och hantverksutställning 8, 9 och 10/4 10–16. Medverkar gör en 
rad konstnärer från närområdet och över gränserna. Däribland Anne Nilsson från Sibbhult 
med mattor i konsthantverk samt Wanda Botter och Leslaw Musial från Olofström med 
blyinfattat glas i Tiffanymetod och tavlor. Kaffe och våffelservering alla dagar. 

Arrangör: Sydöstra Örkeneds byalag Kontakt: ubbabodabyagard@gmail.com

9 
söndag

9 
söndag

8 
lördag

Foto: Joakim
 Lloyd R

aboff

Wizex 50 år: Vårt 
70-tal

19:30. Kulturhuset Borgen

Nu samlas gänget igen för att fira och 
bjuda på det mesta och det bästa från 
70-talet. Musik, minnen och nostalgi 
tillsammans med original-Wizex och Ulf 
Elfving. Föreställningen spelas även lördag 
15 april kl. 15 och 19.30.

Arrangör: Wizex AB Entré: 495 kr  
Biljetter: www.bioborgen.se 0479–125 25

14 
fredag

10

April

Föreläsning: 
Ormar

18:00. Osby bibliotek

En föreläsning för dig som är nyfiken, 
lite rädd eller kanske stöter på ormar 
på tomten eller i naturen. Denna kväll 
får du myter punkterade, kunskap om 
ormar i allmänhet och svenska ormar i 
synnerhet. Rickard Ljungren berättar om 
ormrädsla, faror och hur man hanterar 
ormar i naturen och på tomten. Med sig 
har han både klappvänliga och giftiga or-
mar att titta på. Alla åldrar är välkomna!

Arrangör: Osby bibliotek

11 
tisdag

Foto: Jenny Persson Ljunggren

April

Må bättre av musik!

Forskning visar att musik kan ge bättre 
hälsa, minska stresshormoner, förhöja 

positiva känslor och lindra smärta!  
Källa: Suntarbetsliv.se

Musikcafé
18:00. Musikskolans konsertsal (Hasslarödsskolan)

Kom och lyssna till Musikskolans elever när de spelar på hemmaplan!

Arrangör: Osby musikskola

4 
tisdag
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Gratis aktiviteterPåsklov
  11 – 14 april

Lovaktiviteter

Prova på Nintendo Switch
15:00–17:00 Lönsboda bibliotek 
 

Kom och spela Nintendo Switch på Lönsboda bibliotek. Drop-in!

Arrangör: Osby bibliotek

11 
tisdag

Skaparverkstad: Fantasidjur 
12/4 13:00–15:00. Osby bibliotek
13/4 15:00–17:00. Lönsboda bibliotek

Kom och måla fantasidjur tillsammans med konstnären Emma 
Pålsson! Emma har bland annat målat väggen på barnavdleningen 
Bokskogen inne på Osby bibliotek. Skaparverkstaden är en del av 
projektet Se din konst som avslutas med en utställning på Kultur-
huset i Hässleholm hösten 2023.

Arrangör: Osby kultur och Se din konst

Kom och måla, 
spela och skapa!

12 
onsdag

13 
torsdag

Påskharen
11:00. Svarta Bergen 

Kom till Svarta Bergen i Hägghult, Lönsboda och träffa vår fina 
påskhare! Det blir äggletaretävling och prisutdelning till de 
som hittat flest ägg. Restuarangen är öppen och där kan man 
köpa dricka, kaffe och kakor samt våfflor.

Arrangör: Svarta Bergen Kontakt: info@svartabergen.se 
0725–48 07 51

10 
måndag

Psst! Missa inte  

föreläsningen om 

ormar 11/4!    
Se info på sida 10.

Skaparverkstad: Multiplera
13:00–15:00 Osby bibliotek 

Hjälp till att skapa ett konstverk! Konstnärerna från MuralCentra-
len träffar barn ifrån hela Skåne och tillsammans skapar vi ett stort 
konstverk. Kom och representera Osby kommun! Det blir roliga 
och kreativa övningar med foto, teckning och modell-lera.  
Ingen förkunskap behövs, vi hjälps åt! Från 8 år. 
Anmälan till josefin.svensson@osby.se. Drop-in i mån av plats.

Arrangör: Osby kultur och MuralCentralen

14 
fredag
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November

Nalleövernattning
15:00. Osby bibliotek

Har du funderat på vad som händer på biblioteket under natten? Nu kan ditt 
gosedjur få vara med om en natt på biblioteket. Du kommer tillsammans med 
ett gosedjur till biblioteket på fredag den 28/4 kl. 15.00. Tillsammans läser vi 
en saga och sedan får du bädda ner ditt gosedjur på barnavdelningen och får 
säga god natt. På lördag kl. 10.00 hämtar du ditt gosedjur och då får du veta 
om ditt gosedjur sovit eller hittat på bus under natten!  
Ålder 3–6 år. Begränsat antal platser. 

Arrangör: Osby bibliotek  
Anmälan krävs till: bibliotek@osby.se 0479–52 82 10

Sagostund: Drag Queen Story Hour
11:30 och 12:30. Osby bibliotek

Osby bibliotek får besök av två fantastiska, glittriga, härliga drag queens! Det blir sagoläsning, sång 
och samtal kring sagorna och frågor som kan dyka upp under sagostundens gång. På Drag Queen 
Story Hour har fantasin och sagan inga normer eller gränser, här får världen vara precis så olik, stor 
och kärleksfull som den faktiskt är.  
Det blir två sagostunder uppdelade på ålder: 11:30–12:00 (2–4 år) och 12:30–13:00 (4–7 år). 

Arrangör: Osby bibliotek

Valborgsfirande 
i Ubbaboda

18:30. Ubbaboda Byagård

Valborgfirande med majbål, sång, vår-
talare, bingopromenad, lotterier, grillad 
korv, kaffe och hembakta kakor. 

Arrangör: Sydöstra Örkeneds byalag 
Kontakt: ubbabodabyagard@gmail.com

Vernissage: Matilda Kästel
10:00–13:00. Osby konsthall

Välkommen till utställningen Körper Geist med glaskonstnären Matilda Kästel. Ett 
utsnitt av tio års arbete med glas i ett utvidgat fält, där konceptualiteten är viktig. 
Urvalet består av verk från perioder under åren 2013-2023, men har alla samma 
utgångspunkt. Sedan starten har kroppen varit en konstant, en tematik att irritera sig 
på och använda sig av – kroppen är på samma gång en ynnest och ett ok. Vi släpar alla 
runt på samma köttkostym och går alla samma öde till mötes. Matilda använder sin 
praktik för att utforska den processen, med glaset som medium. Utställningen finns att 
se till och med den 16 juni.

Arrangör: Osby kultur

28 
fredag

29 
lördag

22 
lördag

April

12

April

Valborgsfirande  
i Osby

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: Osby musikskola och Osby kultur

Foto: M
atilda Kästel

Foto: M
ostphotos

30 
söndag

30 
söndag
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Maj

Veteranutställning
10:00. Ubbaboda Byagård

Veteranutställning för mopeder, motorcyklar och bilar kl. 
10–13. Kom och visa upp din pärla! Även sista Bingoprome-
naden för våren med start mellan kl 10–11. Grillad korv, kaffe 
och våffelservering. Välkommen!

Arrangör: Sydöstra Örkeneds byalag Kontakt: ubbabodabya-
gard@gmail.com

Kulturarvspromenad
14:00. Start vid Enebacken

Kulturarvspromenad gör man med ett informativt häfte i 
handen, som innehåller bilder och text på hus med historia. 
En del byggnader som beskrivs är borta och ersatta av andra 
men platsen har ju sin historia. Promenaden är cirka tre kilo-
meter och du kan gå den när du vill. Du kan promenera själv 
eller i sällskap med familj eller goda vänner. Söndagen den 
14 maj finns promenadhäftet at köpa på Enebacken mellan 
14:00 och 16:00.

Arrangör: Osby hembygdsförening Entré: Promenadavgift 
inklusive häfte 50 kr och medpromenerare 30 kr  
Info: www.hembygd.se/osby 

21 
söndag

14 
söndag

Vårkonsert
16:00. Osby församlingshem

Körer, orkesterar, allsång, fika, ja, ALLT som behövs en un-
derbar vårdag! Osbys sångare och musikanter bjuder in till en 
traditionell vårkonsert. Blås- och stråkmusik, kör- och allsång 
- ja det finns något för alla. Underhållningsorkestern spelar 
utanför församlingshemmet från 15:30. 

Arrangör: Osby konsertförening, Osby pastorat och Osby 
musikskola Entré: 100 kr (inklusive fika) Info: www.osbykon-
sertforening.weebly.com Biljetter: Säljs i dörren Kontakt: Iréne 
Jönsson 0760–17 18 38

6 
lördag

Juni

Fordonsutställning
10:00. Sjöängen Osby

Välkommen till Fordonsentusiasterna utställning av 
fordon! Allt från 2-hjulingar till hur många som helst. Veteranfor-
don, klassiska fordon till superbilar. Tävlingar, priser. Dessutom 
försäljning av grillad korv, kaffe med mera.

Arrangör: Fordonsentusiasterna Osby Info: www.fordonsentusias-
ternaosby.se Kontakt: info@fordonsentusiasternaosby.se

11 
söndag

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 musikskola och Osby kultur

6 
tisdag

Foto: M
ostphotos

Må bättre av litteratur!

Visste du att läsande främjar det  
psykiska välbefinnandet och snabbar  

på tillfrisknande? Att läsa ger perspektiv på livet, 
ökar empatin, boostar din hjärnkraft och bekämpar 

aktivt stressnivån i kroppen.  
Källa: 1177.se

Musikskolevecka
Hela vecka 21

Vecka 21 blir det Musikskolevecka med olika aktiviteter runt 
om i kommunen, hela veckan! Mer info kommer när det 
närmar sig.

Arrangör: Osby musikskola

22 
måndag
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Föreningsinfo!

Visste du att det i Osby kommun 
finns ett fantastiskt föreningsliv 
med cirka 200 registrerade fören-
ingar? Merparten av invånarna är 
engagerade i någon förening och 
det finns aktiviteter inom många 
olika intresseområden. 
 
Föreningsregister
Vill du hitta en förening du vill enga-
gera 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.
 
Lovaktiviteter
Planerar eller vill er förening hålla  
i en lovaktivitet på ett skollov? Hör av 
er till oss på Kultur och fritid så lyfter 
vi era aktiviteter i ett gemensamt 
lovprogram. 
 

Infoträff: Lokalt aktivitetsstöd
31 januari 18:00-19:30 Osby bibliotek
RF Sisu kommer till Osby bibliotek och 
ger tips och råd kring ansökan av akti-
vitetsstöd. Gäller föreningar som söker 
via IdrottOnline och Actor Smartbook. 
Scanna QR-koden  
för mer information  
och anmälan. 

Föreningsbidrag 
Ansökan 25 februari och 25 mars
Osby kommun erbjuder föreningar 
att söka stöd till sina verksamheter. 
Du och din förening kan söka lokalt 
aktivitetsstöd, verksamhettsstöd, stöd 
till samlingslokaler, drift- och hyresstöd, 
projekt- och arrangemangsstöd och 
investeringsstöd. 
   Ansökan görs digitalt på 
www.osby.se. Där kan ni också läsa 
mer om vad de olika stöden innebär 
och vilka kriterier som finns!  

Osby Idrottsallians 
28 februari 18:00-19:30 Osby simhall 
23 maj 18:00-19:30 (info om plats kommer) 
Fyra gånger årligen träffas förenings-
liv, Osby fritid och RF Sisu för ökad 
samverkan mellan idrottsföreningar. 
Vi välkomnar fler idrottsföreningar att 
delta. Lämna intresseanmälan till 
osbyfritid@osby.se

Föreningsträff 
14 mars 18:00-20:00 Medborgarhuset 
Lönsboda
Kultur och fritid bjuder in till förenings-
träff för kommunens föreningar och 
dig som funderar på att starta en ny 
förening. Ta tillfället i akt att ställa frå-
gor, träffa andra föreningar och ta del 
av nyheter inom Osby kommun. 

Har du frågor? 
     Kontakta oss på 
osbyfritid@osby.se

Må bättre av social gemenskap!

Visste du att samvaro har en lugnande 
effekt på hela människan? Ett socialt 

stöd är en bra buffert mot stress. 
Källa: 1177.se

Aktuell info om föreningsliv hittar ni på  
      www.osby.se/se--gora/foreningsliv
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Musikskolan

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 Kultur-
Crew något för dig!  
 
Har du frågor eller vill anmäla dig? 
Hör av dig till projektledare Afsanéh 
Larsson på afsaneh.larsson@osby.se.

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 undervis-
ning 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. 

Är du nyfiken på något  
särskilt instrument, tycker  
du om att sjunga eller vill du 
spela i band? Välkommen  
till Musikskolan! 

Osby

Foto: Pixabay

Musikcaféer under våren 
Möt musikskolans elever på hemmaplan! 
 Torsdag   16/2  18:00 
Måndag   20/3  18:00
Tisdag       4/4   18:00

  Första tillfället den 16/2 har elevföreningen 
Con Brio årsmöte och det blir konsert med 
de yngsta eleverna.  

 
Musikskolevecka vecka 21
Skriv upp vecka 21 i kalendern, mer info 
kommer under våren! 
 
Har du frågor?  
Kontakta musikskolechef Åsa Klinthage An-
dersson på asa.klinthage.andersson@osby.se

Vill du skicka in en  
intresseanmälan?  
Scanna QR-koden
eller läs mer på  
www.osby.se/musikskolan
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Bibliotek & konsthall

På biblioteket finns det mycket att göra, 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 

klockan 07–20, mån-tors och 
klockan 7-18, fre-sön. Fråga 

oss hur det fungerar!

Välkommen till biblioteken 
Osby, Lönsboda, Killeberg
På biblioteken finns massor att 
göra förutom att låna böcker!  
Vi har ett brett utbud av före- 
läsningar, författarbesök, sago- 
stunder, bokcirklar och studie- 
cirklar. På vår hemsida och 
sociala medier hittar du bok- 
tips och öppettider.

Foto: Josefin Svensson

Kontakt: bibliotek@osby.se

Hemsida: www.snokabibliotek.se

@bibliotekosbykommun

Osby 0479–528 210
Lönsboda 0479–528 473
Killeberg 0479–528 472
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Osby konsthall

Utställningar

Ordsaker: Magnus Lönn
11 februari – 8 april
En konstutställning full av ordlekar 
och finurligheter för både barn och 
vuxna, av Magnus Lönn. 
Magnus Lönn är född 
i Örebro 1948 och 
har tidigare jobbat 
som dramatiker och 
scenograf på teater. 
Numera arbetar 
han som ord- och 
bildkonstnär och 
har skapat en mängd 
utställningar för barn och alla 
andra nyfikna, där han undersöker 
gränslandet mellan bokstav, bild 
och ord. 
 

Körper Geist: Matilda Kästel
22 april – 16 juni
Vårens andra uställning heter 
Körper Geist skapad av glaskonst-
nären Matilda Kästel. Urvalet består 
av verk från perioder under åren 
2013-2023, men har alla 
samma utgångspunkt. 
Sedan starten har 
kroppen varit en 
konstant, en tema-
tik att irritera sig på 
och använda sig 
av – kroppen är på 
samma gång en yn-
nest och ett ok. Vi släpar 
alla runt på samma köttkost-
ym och går alla samma öde till 
mötes. Matilda använder sin praktik 
för att utforska den processen, med 
glaset som medium. 

Välkommen till Osby konsthall  
som ligger i Osby bibliotek. 

Evenemang 
Bokcirkel
Osby bibliotek. 10:00–11:00 
Onsdagar: 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 10/5
I vår dyker bibliotekets bokcirkel in i deckar-
dunklet. Välkommen att vara med och prata 
läsupplevelsen över en fika. Till 18/1 har 
vi läst Bortbytaren av Anders de la Motte. 
Begränsat antal platser, anmälan till:  
bibliotek@osby.se eller 0479-52 82 10.

Språkcafé
Lönsboda bibliotek. 16:00–17:00 
Start: 31 januari 
Vill du fika? Vill du träna på att prata svens-
ka? Vill du lära känna nya människor? Vi 
träffas varannan tisdag (31 januari – 30 maj) 
på Lönsboda bibliotek och fikar tillsammans. 
Varmt välkommen!
Kontakt: emanuel.lassi@osby.se

Alla ska med – lär dig din mobil 
Osby bibliotek. 9:45-12:00  
Torsdagar 26/1, 2/2, 9/2, 23/2, 2/3

Grundläggande cirkel där du till exempel lär 
dig skicka e-post och meddelanden, använda 
sociala medier och söka på internet. Cirkel-
ledaren svarar på frågor och hjälper deltagar-
na efter sina egna förmågor, önskemål och 
prioriteringar. OBS! Uppehåll 16/2. För mer 
info och anmälan kontakta anna.johansson@
abf.se / tel. 070-770 98 30.

Arrangör: ABF i samarbete med biblioteken i 
Osby kommun

Jourhavande släktforskare
Osby. 15:30–17:30. 16/1, 20/2, 20/3, 
17/4
Lönsboda. 15:00–17:00. 16/2, 20/4

Släktforskar du och behöver hjälp? Göinge 
släkt- och Hembygdsforskarförening hjälper 
till och svarar på dina frågor. 

Arrangör: Göinge släkt- och Hembygdsfors-
karförening

Sagostunder
Baby, 7–14 månader
Osby bibliotek. 10:00
Fredagar: 3/3, 10/3, 17/3, 24/3

En stund med rim, ramsor, sånger och böck- 
er för de minsta. För barn 7–14 månader, 
tillsammans med en förälder. Drop in!

Sagostunder, 1–3 år
Osby bibliotek. 10:00 
Onsdagar: 15/2, 15/3, 26/4

Välkommen till en stund med bilderböcker, 
berättelser och sång för barn 1–3 år. 

Sagostunder, 4–5 år
Osby bibliotek. Tisdag & fredag 10:00

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

Fredag 10/2 Pippisagor
Tisdag 21/2  Prick & Fläck
Fredag 3/3 På bondgården
Tisdag 14/3  Bojansagor
Fredag 31/3 Tokiga sagor 
Tisdag 18/4 Dinosaurier
Fredag 5/5  Sagor om djur
Tisdag 16/5 Emil i Lönneberga

Sagostunder, 4–5 år
Lönsboda. Tisdagar 9:00

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

Tisdag 7/2  Pippisagor
Tisdag 28/2  På bondgården
Tisdag 28/3  Tokiga sagor
Tisdag 2/5 Sagor om djur

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

Nyhet!



Simhallar, fritidsgårdar, ishall
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Cirkelgympa
Ett intensivt vattengympapass med  
stationer för att stärka olika muskelgrupper. 
Föranmälan, drop-in i mån av plats.

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

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

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

Aktiviteter
Allmänbad
För dig som vill bada, basta och ha kul.  
Vi har ofta 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.

Foto: M
athilda Tennysdotter
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Vuxensimskola
För dig som inte kan simma, har en rädsla 
för vatten eller inte känner dig trygg i vatt-
net. I Osby och Lönsboda simhall. Föranmä-
lan. För mer information, se hemsidan.

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.

Babysim
En chans för de allra minsta att lära känna 
vattnet. Nybörjargrupper och fortsättnings-
grupper. Föranmälan.

Småbarnsim 2–4 år
Minst en förälder ska vara med i vattnet 
tillsammans med ledare. Kursen pågår under 
10 veckor. Föranmälan.

Övrigt

Plask och lek 
Är du intresserad av ”Plask och lek” eller 
”Plask och sim”? Kontakta Osby simsällskap 
eller Lönsboda simsällskap.  
 
Osby: kansli@osbysimsallskap.se  
Lönsboda: lonsbodass@hotmail.com.

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, och 
evenemang, se våra sociala medier. 

 

Evenemang 
Drogfri skoldans för högstadiet
Balders hage, fredagarna 27/1 och
31/3, 20:00–00:00. 
Biljetter köps av fritidsledarna på 
Bulten eller Pulsen.

PulsenDisco, fredagarna 10 mars 
och 21 april 18:00-21:00
Entré: 40 kr

Lovaktiviteter
Under sport- och påsklovet blir det olika 
aktiviteter. Håll koll på våra sociala 
medier när det närmar sig!

@ung_osby_kommun

pulsenosby

bultenlonsboda

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

Foto: M
athilda Tennysdotter

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

Kontakt: 0479 - 52 83 51
Kontakt: simhall.osby@osby.se
Osby 0479-52 82 12

Kontakt: simhall.orkened@osby.se
Lönsboda 0479-52 84 78

Lönsboda simhall

Osby simhall
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Januari

15/1   Knutsfest 
          Nybygdens skola
21/1   Finissage: Amatörkonst 
          Osby konsthall
22/1   Kväll för kropp och själ 
          Visseltofta kyrka
23/1   Kurser i dans & yoga 
          ABF Osby
25/1   Föreläsning:  
          Änglamakerskan Hilda 
          Osby bibliotek
25/1   Meditation
          ABF Osby
29/1   Konsert: Povel Ramel 
          100 år 
          Osby församlingshem
29/1   Häpnadsväckande 
          berättelser 
          Medborgarhuset Lönsboda 
31/1   Språkcafé 
          Lönsboda bibliotek
31/1   Infoträff: LOK-stöd 
          Osby bibliotek
 

Mars
1/3      Workshop: Skapa egna  
           bivaxdukar             
           Osby bibliotek
12/3    Konsert: Baltic Bassoon  
           Quartet         
           Musikskolans konsertsal  
12/3    Med tåg till inlandets   
           smultronställen      
           Kulturhuset Borgen

April

4/4      Musikcafé 
           Musikskolans konsertsal
8/4      Konst- och  
           hantverksutställning             
           Ubbaboda Byagård 
9/4      Vernissage: Elin  
           Karlsson med livemusik  
           av Vesper 
           Sliperiet Gylsboda 
9/4      Bingopromenad på  
           söndagar    
           Ubbaboda Byagård 
10/4    Påskharen   
           Svarta Bergen
11/4    Föreläsning: Ormar   
           Osby bibliotek   

Februari

1/2      Låt dig vara! Prova på 
           mindfulness 
           Osby bibliotek
2/2      Prova på DanceKidz  
           Medborgarskolan Osby
2/2      Föreläsning: Min mörka
           sanning 
           Kulturhuset Borgen
7/2      Drag power: Boosta ditt 
           självförtroende 
           Medborgarskolan Osby
9/2      Bli kompis med din mobil         
           Medborgarskolan Osby 
10/2    Information om  
           Mervetarna 
           Medborgarskolan Osby 
11/2    Familjeföreställning: 
           Den röda bollen 
           Fritidsgården Pulsen

16/3    Carl Stanley: Akta Huet     
           Kulturhuset Borgen
20/3    Musikcafé 
           Musikskolans konsertsal
22/3    Författarbesök: Frida  
           Skybäck             
           Osby bibliotek
22/3    Humorföreställning:  
           Mamma ljuger           
           Kulturhuset Borgen
23/3    Kväll för kropp och själ 
           Visseltofta kyrka 
25/3    Lär dig mer om ben            
           Osby bibliotek
25/3    Föreläsning: Makt och  
           ritual i Gamla Skogsby          
           Osby bibliotek
25/3    Johan Anderblad: 
           Det tutar och blinkar          
           Osby bibliotek           
26/3    Edward med gitarr och   
           sång          
           Medborgarhuset Lönsboda
27/3    En historikers syn  
           på Jesus          
           Osby församlingshem
29/3    Konsert: Tommy Nilsson          
           Osby kyrka 

@ung_osby_kommun

@bibliotekosbykommun

@osbykommun

Osby kommun

Maj

6/5       Vårkonsert 
            Osby församlingshem
14/5     Kulturarvspromenad 
            Start vid Enebacken
21/5     Veteranutställning 
            Ubbaboda Byagård 
22/5     Musikskolevecka 
            Osby musikskola
23/5     Idrottsallians        

Juni

6/6       Nationaldagsfirande 
            Centralparken Osby 
11/6     Fordonsutställning 
            Sjöängen Osby  

11/2    Vernissage: Ordsaker 
           Osby konsthall
12/2    Konsert: Sinfonia 
           Osby kyrka  
12/2    Föreläsning: Hjärta och 
           smärta 
           Medborgarhuset Lönsboda 
14/2    Alla hjärtans kväll med    
           KulturCrew 
           Kulturhuset Borgen 
16/2    Musikcafé 
           Musikskolans konsertsal  
20/2    Prova matlagning  
           från mellanöstern  
           Medborgarskolan Osby  
20/2    Skaparverkstad:  
           Multiplera 
           Lönsboda bibliotek 
21/2    Prova på Nintendo     
           Switch 
           Osby bibliotek 
23/2    Prova på rollspel              
           Osby bibliotek
23/2    Vi startar Maker Space 
           Medborgarskolan Osby  
24/2    Barnteater: Fötter och     
           rötter             
           Osby bibliotek  
26/2    Storslagna Skottland    
           med Edinburgh tattoo 
           Medborgarhuset Lönsboda
27/2    Jordens salt 
           Osby församlingshem
28/2    Idrottsallians 
           Osby simhall

11/4    Prova på Nintendo     
           Switch 
           Lönsboda bibliotek 
12/4    Skaparverkstad:  
           Fantasidjur            
           Osby bibliotek 
13/4    Skaparverkstad:  
           Fantasidjur            
           Lönsboda bibliotek
14/4    Skaparverkstad:  
           Multiplera 
           Osby bibliotek 
14/4    Wizex 50 år: Vårt 70-tal  
           Kulturhuset Borgen
15/4    Wizex 50 år: Vårt 70-tal  
           Kulturhuset Borgen 
22/4    Vernissage: Matilda   
           Kästel 
           Osby konsthall
28/4    Nalleövernattning  
           Osby bibliotek 
29/4    Sagostund: Drag Queen  
           Story Hour  
           Osby bibliotek 
30/4    Valborgsfirande i  
           Ubbaboda  
           Ubbaboda Byagård  
30/4    Valborgsfirande i Osby               
           Sjöängen Osby

Följ oss på 
sociala medier!


