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Evenemang

Geologins dag
14:00. Sliperiet Gylsboda

En lärande och underhållande populärvetenskaplig föreläsning om mineral av geologi- 
professor Ulf Söderlund, som tar med oss på en vandring med föreläsning. Vi får lära oss 
om stenarnas tecken och titta på speciella mossor och lavar, som trivs tillsammans med 
vissa mineral. Karin Linderoth är barnboksförfattare, konstnär och drakspecialist och 
medverkar med sina specialkunskaper. Ulf Söderlund är professor och ämnesansvarig för 
berggrundsgeologi vid Lunds universitet och ledamot vid Kungliga vetenskapsakademien.

Arrangör: Sliperiet Gylsboda Kontakt: Pia Lindberg, 0703 10 91 62

Föreläsning: Vad är deepfakes?
18:00. Digitalt

Kampen mot falska nyheter på nätet håller på att bli en allt större utma-
ning. Manipulerade videor och foto i form av så kallade deepfakes riskerar 
att sprida desinformation på en helt ny nivå och i värsta fall undergräva 
vår tillit till sanningen. Under denna föreläsning går vi igenom hur vi bör 
tänka på och hur vi kan se vad som är fejk. För unga och vuxna. Digital 
föreläsning via länk, anmälan till: bibliotek@osby.se eller 0479-52 82 10.

Arrangör: Osby bibliotek & Medborgarskolan

11 
lördag

15 
onsdag
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Föreläsning: Människan och tiden
18:00. Digitalt

Vi lever i ett höghastighetssamhälle där många saker försiggår i en allt snabbare takt. Det 
finns även en stark värdering som säger att snabbare är (nästan alltid) bättre. Carl-Göran 
Heidegren, professor i sociologi vid Lunds universitet, har undersökt hur den pågående 
pandemin har påverkat människors relation till tiden. Kommer pandemin att medföra 
några bestående förändringar i vårt förhållningssätt till tiden? Föreläsningen sänds digitalt, 
länkkommer finnas på Kultur och fritids sociala medier.

Arrangör: Osby Kultur & Folkuniversitetet

1 
onsdag

September

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

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

5 
söndag

10.00 – Yinyoga
10.45 – Dansfusion, från 13 år
11.30 – Dansmix, 7-12 år
12.15 – Dancekidz, 4-5 år

13.00 – Balett, 6–12 år
13.45 – Showdance, födda 
2013–2014
14.30 – Streetdance, från 8 år
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Omslagsbilder: Freddy Billqvist, Teater 23, Lena Jonsson 
Trio, Mostphotos 

Innehåll
September             sid 2-5
Oktober             sid 6-9
November             sid 10-13
December             sid 14

Musikskolan                               sid 15
Bibliotek                              sid 16
Simhall, ishall, fritidsgårdar      sid 18

Om inget annat anges har evenemangen 
fri entré.     

Äntligen är den nya evenemangskalendern 
här. I höst har vi satsat på ett program 
som i större utsträckning håller även om 
vi behöver förhålla oss till eventuella restrik-
tioner. Fler evenemang har blivit digitala vilket 
ökar tillgängligheten för många oavsett om 
pandemin närvarar. Delaktighet tycker vi på 
Kultur- och fritid är viktigt och därför är vi ex-
tra glada för vår satsning på Kultur Crew för 
dig som går på högstadiet eller gymnasiet. 
Vill du ingå i vårt Kultur Crew kan du läsa mer 
på sidan 15 och anmäla dig till Musikskolan, 
som håller i kursen.

Vi har saknat att träffa er kommuninvånare 
på våra anläggningar och i våra verksam-
heter. Vi hoppas att höstens program ska 
bjuda på något för liten och stor och att alla 
ska hitta något som passar just för dig. Jag 
vill bland annat tipsa om en underhållande 
föreläsning som jag tror många kan gilla; 
Skratt – inget man skojar bort! Där får vi 
skratta tillsammans med Fråga Lunds 
Henrik Widegren.

Med önskan om en höst där vi får vara 
mer tillsammans!

Fredrik Johnsson
Kultur- och fritidschef

Möt hösten 
med oss!

Teater: Ro, ro
10:00. Osby bibliotek

Sagofen Isadora besöker Osby bibliotek 
med teaterföreställningen Ro, ro för barn 
0–11 månader. Sagofen Isadoras föreställ-
ningar innehåller mycket sång, musik och 
en hel del handdockor. Ro, ro handlar om 
stora drömmar; från de djupaste vatten 
till sprakande drömmar, en ny dag, en 
ny värld, ett nytt under. Föreställningen 
är 20 minuter. Begränsat antal platser. 
Boka genom att ringa 0479 52 82 10 eller 
mejla till bibliotek@osby.se. 

Arrangör: Osby bibliotek

16 
torsdag

Föreställning med  
sagofen Isadora för barn 
0-11 månader. Torsdag 

16/9 kl 10 på Osby 
bibliotek.

Teater: Ro, ro
Musikcafé
18:00. Hasslarödsskolans konsertsal

”Tillsammans är VI Musikskolan”. Föräldraföreningen Con Brio informerar och serverar fika.

Arrangör: Musikskolan

Utställning: Konstkvinnor
Osby konsthall

Utställningen i Osby konsthall består av verk från fem skånska kvinnliga och ickebinära 
konstnärer, alla med olika arbetsmetoder och formspråk. Konstkvinnor är i grunden ett 
instagramkonto som skapades av barndomsvännerna Linnéa Franz och Emilia Hasselquist 
Langefors i slutet av 2016. Målet är som namnet antyder att dela med sig av de kvinnor som 
verkar inom konsten och som tidigare har dolts i historien. Utställning pågår 6/9–23/10.

Arrangör: Osby Kultur

Kultur Crew
18:00. Hasslarödsskolans konsertsal

Vill du vara med och påverka och lära dig mer om att arrangera och skapa konserter och 
kulturevenemng? Då är du välkommen på ett uppstartsmöte då du får veta mer om vårt 
nya Kultur Crew. Ålder från 12 år och uppåt. Kultur Crew-gänget informerar och svarar  
på frågor. Något gott att äta utlovas.

Arrangör: Musikskolan

8 
onsdag

6 
måndag

9 
torsdag

Öppet hus på 
Musikskolan

18:00-19.00. Hasslarödsskolan

Öppet hus på Musikskolan i Osby,  
i Musikskolans lokaler på Hasslaröds- 
skolan. Prova på-kväll med alla Musik- 
skolans lärare och möjlighet att prova  
olika instrument. Kvällen inleds med 
allmän info och en konsert.

Arrangör: Musikskolan

16 
torsdag

Föreläsning: Vilka kvinnor
18:00. Digitalt

Författarna Birgitta Eriksson, Jürgen Lindemann och Magdelana Beck har åter igen  
skrivit en bok om intressanta och inspirerande kvinnor i historien. Den tredje boken  
i samlingen representerar flera spännande och betydelsefulla kvinnor i historien.  
Föreläsningen tar upp kvinnlig rösträtt följt av sex porträtt av kvinnor som lyfts  
i den nya boken. Föreläsningen sänds digitalt, länk kommer finnas på Kultur och  
fritids sociala medier.

Arrangör: Osby Kultur & ABF

8 
onsdag

Restriktioner för att hindra smittspridning av covid-19
I höst hoppas och tror vi att fler evenemang kommer att kunna genomföras i Osby kommun. Som 
arrangörer följer vi utvecklingen noga och rättar oss efter Folkhälsomyndighetens restriktioner vad 
gäller arrangemang och folksamlingar. Vi uppmanar alla besökare att ta kontakt med respektive 
arrangör för senaste informationen om det arrangemang ni planerar att gå på. Merparten av 
Kultur- och fritids och bibliotekens arrangemang kommer denna höst vara digitala för att kunna 
genomföras oavsett restriktioner. Digitala arrangemang markeras med    . Har ni några frågor eller 
funderingar får ni gärna höra av er till oss på osbyfritid@osby.se. Fortsätt att hålla avstånd, stanna 
hemma om ni är sjuka, tvätta händerna och var rädda om er själva och varandra!
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September

Måndagsträff
14:30. Osby församlingshem

Libanons cedrar och drottningen av Saba. 
Sven Sjunnesson från Broby tar oss med 
på en bildresa genom tid och rum.

Arrangör: Osby Lekmannakår  
Producent: Osby Lekmannakår & Sensus 
Kontakt: Brittalena Ljungman, 0479 12 
444 eller bl.ljungman@telia.com

27 
måndag

Föreläsning: 
Skratt – inget man  

skojar bort
18:00. Digitalt

En del anser att humor bara är på skoj, 
men kliniska studier visar att skratt ökar 
energiförbränningen, minskar risken för 
högt blodtryck m.m. Dessutom är det 
roligt att skratta. Henrik Widegren, med-
icine doktor Lunds universitet även känd 
från tv-programmet ”Fråga Lund” bjuder 
på en underhållande föreläsning. Föreläs-
ningen sänds digitalt, länk kommer finnas 
på Kultur och fritids sociala medier.

Arrangör: Osby Kultur & Folkuniversitetet

28 
tisdag

Kickoff med Malmö Opera
19:00. Teater Borgen

Suzanne Flinck och Jonas Samuelsson är två av operakörens begåvade sångare. Till- 
sammans med en pianist ger de sig nu ut i Skåne för att presentera säsongen 2020/21  
med en underhållande och informativ föreställning i musikteaterkonstens tecken.

Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Malmö Opera Entré: Gratis för medlemmar,  
50 kr för icke medlem Biljetter: www.osbyteater.se

17 
fredag

Konsert: Det var om aftonen
16:00. Osby kyrka

En välmeriterad trio gör ett exklusivt besök i Osby. Lisa Larsson, sång, och Hans Pålsson, 
piano, kommer att bjuda på musik av W.A. Mozart, R Martinsson och R Schumann, medan 
kompositören och ”Osbysonen” Rolf Martinsson kommer att berätta om sin musik och ge 
oss en inblick i hur han arbetar och tänker musik.

Arrangör: Osby konsertförening Entré: 150 kr, medlemmar 100 kr Biljetter: Säljes vid entrén 
Kontakt: Irene Jönsson, 0760 17 18 38

En salig blandning av komik och sång
18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Jessica och Lars framför en salig blandning av komik och sång. Det blir allt från ren  
buskis till rolig standup. Dessutom lite imitationer, festliga sånger och anekdoter.  
Något för alla, som vi säger!

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

Föreläsning: Skogsträdgården
11:00. Digitalt

Samarbeta med naturen och skörda hela året i din trädgård! Välkomna till en före- 
läsning om hur vi kan inspireras av skogens ekosystem för att skapa en trädgård som 
kan ge oss skörd under en stor del av året, bli livsmiljö för fåglar, insekter och andra 
nyttodjur och samtidigt ha en positiv inverkan på klimatet. 
Det blir matnyttig information varvat med konkreta 
exempel. Johanna Johansson är trädgårdsmästare, human- 
ekolog, 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. Föreläsningen sänds  
digitalt, länk kommer finnas på Kultur och fritids  
 sociala medier.

Arrangör: Osby Kultur & ABF

19 
söndag

19 
söndag

22 
onsdag

Malmö Opera ger sig ut 
på turné för att presen-
tera säsongen med en 

underhållande före- 
ställning.

Kickoff med 
Malmö Opera

Foto: M
alm

ö O
pera

Foto: Freddy Billqvist
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Oktober

7

Musikcafé
18:00. Hasslarödskolan 

Musikcafé i Hasslarödsskolans konsertsal. 
Sång- och pianoafton.

Arrangör: Musikskolan

Musikcafé
18:00. Hasslarödskolan 

Elevkonsert med Musikskolans stråkelever.

Arrangör: Musikskolan

Föreläsning: Algo-
ritmer och makt

18:00. Digitalt 

Väljer du verkligen fritt på nätet? Får du 
verkligen ett stort utbud av information 
när du söker? Vi går igenom algoritmers 
betydelse för dina val på nätet. Digital 
föreläsning via länk, anmälan till: biblio-
tek@osby.se eller 0479-52 82 10.

Arrangör: Osby bibliotek & Medborgar-
skolan

14 
torsdag

6 
onsdag

13 
onsdag

Vernissage: Amatörkonstutställning
11:00. Sliperiet Gylsboda

”Bara en hobby?!” Så säger många fantastisk kreativa människor om sitt skapande. Det 
är ju konst som skapas! Och konst skall visas upp. En utställning som hyllar alla kreativa 
människor som gör konst men inte kallar sig konstnärer.

Arrangör: Sliperiet Gylsboda Kontakt: Pia Lindberg, 0703 10 91 62

Teater: Hur gick det sen?
11:00. Fritidsgården Pulsen, Osby

Mumintrollet är på väg hem till sin mamma med en kanna mjölk. På vägen träffar han 
Mymlan som är ledsen och gråter. Hennes lillasyster My är nämligen försvunnen. Till-
sammans ger de sig ut för att hitta henne. De behöver ta sig fram på en okänd väg i ett 
föränderligt landskap. Då behövs både mod, nyfikenhet och vänskap! På scen möter ni 
berättelsens huvudkaraktärer i form av tre dockor; Mumintrollet, Mymlan och Lilla My 
som tillsammans med skådespelaren tar sig hela vägen hem till Muminmamman. Dansarna 
ger landskapet liv och tillsammans med musiken blir det en äventyrlig resa. En föreställning 
i regi & koreografi av Lotta Lagerström. Rekommenderad ålder från 4 år.

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

Arbete med tidningar förr, nu och i framtiden
18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Chefredaktör Carl-Johan Bauler, Norra Skåne, berättar hur tiderna och teknikens förändras. 
Behovet av god lokaljournalistik inte bara består, utan blir allt viktigare.

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

Här och nu: prova på mindfulness
18:00. Osby bibliotek

Mycket av vår psykiska ohälsa byggs upp på grund av att vi drunknar i våra svåra tankar  
och känslor. Mindfulness kan hjälpa oss att sluta fastna i dem och förbättra vår självkänsla 
med hjälp av självempati. Fanny Isnard Persson som är auktoriserad terapeut och coach 
kommer och håller en workshop i mindfulness. Kom och prova på! Gratis att delta men 
antalet platser är begränsade. Föranmälan till cecilia.pedersen@osby.se.

Arrangör: Osby Kultur & ABF 

2 
lördag

2 
lördag

3 
söndag

6 
onsdag

En föreställning som 
bygger på Tove Jansson 
bok med samma namn.

Visas på Pulsen 2/10 
kl 11. 

Teater: Hur  
gick det sen?

Teater: Jag går upp
10:00. Osby bibliotek

Sagofen Isadora besöker Osby bibliotek 
med teaterföreställningen Jag går upp för 
barn 1–3 år. Sagofen Isadoras föreställ-
ningar innehåller mycket sång, musik och 
en hel del handdockor. Jag går upp hand-
lar om Tage som vaknar före alla andra. 
Han går på upptäcktsfärd i det sovande 
huset. Han 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? Föreställ-
ningen är 20–25 minuter. Begränsat  
antal platser. Boka genom att ringa  
0479 52 82 10 eller mejla bibliotek@
osby.se.

Arrangör: Osby bibliotek 

14 
torsdag

Teater: Eufori
19:00. Teater Borgen

En eurodancemusikal om kickar och 
kraschar i milleniumskiftets IT-yra.

Arrangör: Riksteatern Osby  
Producent: Riksteatern  
Entré: 240 kr för medlem i Riksteatern.  
290 kr för ej medlem 
Biljetter: www.osbyteater.se

10 
söndag

Foto: Pixabay
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Konsert: Hur låter din favoritbok?
16:00. Missionskyrkan, Osby

Ja, hur låter en bok egentligen? Hur påverkar musiken din upplevelse av en bok? Hur kan 
en bok påverka din upplevelse av musik? En konsert med vandringar längs de musikaliska 
bokryggarna där nyfikenheten och upptäckarglädjen står i fokus. Gitarrduon The Gothen-
burg Combo med David Hansson och Thomas Hansy tar oss med in i bokens värld.

Arrangör: Osby konsertförening Entré: 150 kr, 100 kr för medlemmar  
Biljetter: Säljes vid entrén Kontakt: Mats Berg, 0761 13 61 23

Måndagsträff
14:30. Missionskyrkan, Osby

Prästen Sven Röstin berättar om erfarenheter från sjukhuskyrkan.

Arrangör: Osby Lekmannakår Producent: Osby Lekmannakår & Sensus 
Kontakt: Brittalena Ljungman, 0479 12 444, bl.ljungman@tellia.com

FN-konsert
16:00. Osby kyrka

Den mycket spännande och Grammis-vinnande folkmusikgruppen Lena Jonsson Trio ger 
en FN-konsert i Osby kyrka. 

Arrangör: Osby kyrka & Osby Kultur

23 
lördag

25 
måndag

24 
söndag

16 
lördag

Konsert: Moster Gitarrs Gobitar
11:00. Fritidsgården Pulsen, Osby

Kliv in i Moster Gitarrs varma famn och dela en skön sångstund tillsammans. Med sig har 
Gitte Pålsson sin gitarr, dragspel, djembetrumma, andra spännande instrument och inte 
minst sin egen stora sångskatt! Nya och gamla låtar blandas med barnens önskade låtar. 

Arrangör: Osby konsertförening Entré: 50 kr inkl fika Biljetter: Säljes vid entrén 

17 
söndag

Föreläsning: Farmor och frikyrkan
18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Ingela Frid berättar om baptismen i Göingetrakten, om några kvinnor som anslöt sig till 
den, om församlingsliv med gemenskap och social kontroll – och om sådant som släktfors-
kare ofta inte får reda på. En berättelse om livet som baptist och ett stycke kvinnohistoria.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening Entré: Terminskort 100 kr. Enstaka inträde 50 kr. 
Kontakt: Britt Norlén, 0702 42 01 20 Info: www.skanskaff.se

Föreläsning: 
Extremadura

18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Naturfotografen Thomas Johnsson tar 
oss med på en rundresa i Extremadura i 
Spaniens västra delar där vi får njuta av 
vidsträckta slätter, omfattande olivodling-
ar, djupa raviner och gamla vackra städer 
och byar. 

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening 
Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde 
50 kr Biljetter: Säljes vid entrén Kontakt: 
Britt Norlén, 0702 42 01 20

Musikcafé
18:00. Hasslarödsskolan

Musikcafé i Hasslarödsskolans konsertsal. 
Gitarr- och bandkväll.

Arrangör: Musikskolan

Musikcafé
18:00. Hasslarödsskolan

Konsert med blåsare i alla åldrar och 
konstellationer: Brassrytmik, Mini- och 
Midigrupperna m.fl.

Arrangör: Musikskolan

31 
söndag

25 
måndag

28 
torsdag

Konstworkshop: 
Intryck. Avtryck. 

Uttryck!
14.00-16:00. Osby konsthall

Vi utforskar hur våra bilder, tryckta eller 
målade, kan förändras. Kan vi få ett annat 
utseende av våra konstverksskuggor? 
Kom och testa konstworkshop med Nelly 
Nilsson Nyberg som är konstnär och 
formgivare. Hon arbetar inom olika tekni-
ker, exempelvis med grafiska stämplar, 
screentryck och illustrationer. Våren 2019 
målade Nelly målningen i tunneln under 
järnvägen vid Osby station. 
Rekommenderad ålder  
8-12 år. Föranmälan görs  
till cecilia.pedersen@osby.se

Arrangör: Osby Kultur & Bästa 
Biennalen

29 
fredag

Folkmusikkonsert med 
den Grammis-vinnande 
gruppen Lena Jonsson 

Trio i Osby kyrka.

Konsert

DNA-café
14:00. Osby bibliotek 

Vi berättar om DNA och hur det används i släktforskningen. Du får tillfälle att köpa ett 
kit och topsa dig. Du som redan topsat dig får hjälp att tolka resultatet. Du som bara är 
nyfiken är också välkommen! Medverkande: Hjördis Nilsson och Lena Ringbrant Ekelund.

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

14 
torsdag
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November

Teater: EX  
19:00. Teater Borgen

En svart humor ligger mellan raderna och blixtrar till i de vassa replikerna där karaktä-
rerna möter sig själva och sina tillkortakommanden. På många sätt likt Lars Norén i det 
psykologiska borrandet, den svarta humorn och det brutalt ärliga.

Arrangör: Riktsteatern Osby Producent: Riksteatern Entré: 240 kr för medlem i Riksteatern, 
290 kr för ej medlem Biljetter: www.osbyteater.se

Kura skymning 
18:00. Osby bibliotek

Välkommen att Kura skymning på Osby bibliotek. Vi får lyssna till Emanuel Lassi  
som läser årets utvalda text i Nordisk litteraturvecka.Vi får även musikunderhållning  
av musikskolan under ledning av Lars Ward.

Arrangör: Osby bibliotek & Musikskolan Info: Vid restriktioner blir evenemanget digitalt 

3 på G – Goa Gláa Grebbor 
18:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Med fartfylld underhållning och låtar vi minns från 50- och 60-talet.

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

Teater: Det går an 
19:00. Teater Borgen

En sommardag på 1830-talet möts Sara 
och Albert på en båtresa mellan Stock-
holm och Lidköping. Under dagarna 
som följer fördjupas deras relation och 
kärleken börjar spira. Men är Sara beredd 
att ge upp sitt yrke och sin frihet för att 
bli Alberts fru?

Arrangör: Riktsteatern Osby Producent: 
Malmö Opera Entré: 240 kr för medlem  
i Riksteatern, 290 kr för ej medlem  
Biljetter: www.osbyteater.se

Föreläsning: Digital källkritik och källtillit 
18:00. Digitalt 

En föreläsning med titeln ”Källkritik och källtillit bland digitala medier”. Lajkande och 
delande är en stor del av vår vardag. Men hur ofta granskar du egentligen en bild eller  
artikel innan du delar? Syftet med föredraget är att visa deltagarna på ett lätt och bra sätt 
hur de kan förhålla sig källkritiska på nätet. För unga och vuxna. Digital föreläsning via 
länk, anmälan till: bibliotek@osby.se eller 0479 52 82 10.

Arrangör: Osby bibliotek & Medborgarskolan

12 
fredag

8 
måndag

14 
söndag

18 
torsdag

17 
onsdag

Konstworkshop: Intryck. Avtryck. Uttryck!
10:00-12.00. Osby konsthall

Vi utforskar hur våra bilder, tryckta eller målade, kan förändras. Kan vi få ett annat  
utseende av våra konstverksskuggor? Kom och testa konstworkshop med Nelly  
Nilsson Nyberg som är konstnär och formgivare. Hon arbetar inom olika 
tekniker, exempelvis med grafiska stämplar, screentryck och illustrationer. 
Våren 2019 målade Nelly målningen i tunneln under järnvägen vid Osby 
station. Rekommenderad ålder 8-12 år. Föranmälan görs till cecilia.peder-
sen@osby.se

Arrangör: Osby Kultur & Bästa Biennalen

5 
fredag
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Teater: Tysta leken
10:00. Osby bibliotek

Sagofen Isadora besöker Osby bibliotek 
med teaterföreställningen Tysta leken 
börjar nu för barn 4–5 år. Sagofen Isadoras 
föreställningar innehåller mycket sång, 
musik och en hel del handdockor. Tysta 
leken börjar nu handlar om Maja som be-
höver hjälp. De andra barnen på förskolan 
leker en lek som går ut på att inte prata. 
De säger att Maja har pratat och låter 
henne inte vara med. Sagofen Isadora 
kommer för att hjälpa Maja. Hon får reda 
på att det är Isgubben som förtrollat hela 
förskolan. Begränsat antal platser. Boka 
genom att ringa 0479 52 82 10 eller 
mejla till bibliotek@osby.se. 

Arrangör: Osby bibliotek

18 
torsdag

Foto: Riksteatern

Program med gratis aktiviteter  för barn och unga kommer när  det närmar sig, bland annat  läskiga spökhistorier och  pyssel. Håll utkik!

Läslov
1 november – 7 november
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November

Julskyltning 
Osby bibliotek

Välkomna på traditionsenlig julskyltning 
med utställare och julutställning av åk 
F-3. Evenemanget förutsätter att inga res-
triktioner råder. Uppdaterad information 
kommer under hösten. 

Arrangör: Osby bibliotek & Osby Kultur

Adventsmarknad 
Pulsen

Adventsmarknad med lokala hantverkare 
och uppträde. Ung och vill uppträda? 
Hantverkare och vill sälja? Anmäl dig  
till pulsen@osby.se. 

Arrangör: Fritidsgården Pulsen

Julkonsert 
14:00-17.00 Missionshuset

Julkonsert i missionshuset i Osby.

Arrangör: Musikskolan

Amatörkonst-
utställning 

Osby konsthall

Amatörkonstutställningen riktar sig till 
dig som är bosatt i kommunen, har fyllt 
16 år och är amatörkonstnär. För anmälan 
och information kontakta kulturutveckla-
re Cecilia Pedersen på cecilia.pedersen@
osby.se. Sista anmälningsdag är söndag  
14 november. Vernissage för Amatör-
konstutställningen förutsätter att inga 
restriktioner råder. Utställningen hålls 
oavsett men vernissage kommer ställas in 
om restriktionerna kräver det.

Arrangör: Osby Kultur

28 
söndag

28 
söndag

28 
söndag

28 
söndag

Teater: Drakungar
11:00. Fritidsgården Pulsen

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 över- ens, trots att drakmamman gång på gång har  
sagt åt sina ungar att försöka vara snälla mot varandra.

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

Måndagsträff
14:30. Osby församlingshem

Program med allsång och solosång med 
Staffan Bråliden och Siv Larsson.

Arrangör: Osby Lekmannakår  
Producent: Osby Lekmannakår & Sensus 
Kontakt: Brittalena Ljungman, 0479 12 
444, bl.ljungman@tellia.com

20 
lördag

22 
måndag

Teater: Barn i världen  
14:00. Medborgarhuset, Lönsboda

Följ med jorden runt med Matilda och Magnus från Lilla Vilda Teatern!  
Genom musik, teater, humor och allvar utforskas barns rättigheter. Det blir en 
sprudlande och lärorik musikteatershow om alla barn i vår värld. Från cirka 3 år. 
Begränsat antal platser. Boka din plats genom att mejla till osbyfritid@osby.se

Arrangör: Osby kultur

Må bra ute 
14:00. Sliperiet Gylsboda

Hitta lugnet med hjälp av naturen. Med professionell vägledning får vi verktyg för  
att hitta lugn och ladda energi i vacker miljö under ledning av naturvägledare Karin 
Bengtsson. Ingår i Friluftslivets År.

Arrangör: Sliperiet Gylsboda Producent: Josefine Gustafsson  
Info: www.sliperietgylsboda.se

20 
lördag

20 
lördag

Foto: Amelie Herbertsson

Teaterföreställningen  
Drakungar visas på  
fritidsgården Pulsen  
den 20 november  

kl 11.

Teater:
Drakungar

Teater-lördag!

Konsert: Näktergalen
16:00. Osby församlingshem

Ingela Tägil, sopransolist, musikvetare och författare av boken 
Näktergalen, hyllar Jenny Lind och hennes episka bidrag till den 
svenska sångtraditionen. Publiken bjuds på ett välklingande 
program ägnat Jenny Linds 200-årsfirande. Anekdoter ur Ingelas 
bok och forskning varvar de musikaliska inslagen. Karin M Nils-
son ackompanjerar på piano.

Arrangör: Osby konsertförening Entré: 150 kr, medlemmar 100 kr  
Biljetter: Säljes vid entrén Info: www.osbykonsertforening.weebly.com

21 
söndag

Foto: Library of congress
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December Musikskolan

14

Teater: Straighta besked
19:00. Teater Borgen

Stuntkvinnan Amina och handläggaren Lina blir himlastormande kära. Allt känns perfekt, 
inte ett moln på himlen. Tills det visar sig att Amina söker asyl, och den som ska handlägga 
hennes ärende och öde, det är Lina.

Arrangör: Riksteatern Osby Producent: Riksteatern Entré: 240 kr för medlem i Riksteatern, 
290 kr för ej medlem Biljetter: www.osbyteater.se

Julskyltning 
Lönsboda bibliotek

Välkomna på traditionsenlig julskyltning med julutställning av åk F-3. Evenemanget  
förutsätter att inga restriktioner råder. Uppdaterad information kommer under hösten.

Arrangör: Lönsboda bibliotek 

Julkonsert 
Café Kronan, Lönsboda

Julkonsert på Café Kronan i Lönsboda.

Arrangör: Musikskolan

Musikcafé 
18:00. Hasslarödsskolan

Musikskolans yngsta elever önskar god jul!

Arrangör: Musikskolan

5 
söndag

5 
söndag

16 
torsdag

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

Följande studieförbund är verk-
samma i Osby kommun: ABF, 
Medborgarskolan, Vuxenskolan, 
Folkuniversitetet, Bilda, NVB, 
Sensus och Studiefrämjandet. 
Gå in och läs på respektive  
studieförbunds hemsida för  
att få veta mer.
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4 
lördag

Foto: Riksteatern

KulturCrew – för unga  
kulturarrangörer!

På Musikskolan i Osby tycker vi att  
delaktighet är viktigt. Därför kommer  
vi under hösten starta ett KulturCrew!

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, få mer kunskap om mark-
nadsföring och att i framtiden göra egna 
event? Då är KulturCrew något för dig!

Välkommen på ett uppstartsmöte på 
Musikskolan i Osby kl. 18.00 den 9 sep-
tember. Har du frågor eller vill anmäla dig? 
Hör av dig till Afsanéh Larsson på 0709 88 
85 75 eller afsaneh.larsson@osby.se.

Välkommen till Musikskolan

Det finns gott om möjligheter att hitta ”sin 
röst” i musiken hos Musikskolan i Osby. 

Musikskolan erbjuder individuella lektio-
ner, grupplektioner, lektioner i projektform, 
kortkurser eller tillfälliga tematräffar. Det 

På Musikskolan i Osby finns 
det gott om möjligheter att 
hitta ”sin röst i musiken”. 
Förutom instrumental- och 
sångundervisning finns ett 
flertal ensembler, bland annat 
blåsorkester, stråkensembler, 
rockgrupp och kör.

Osby

På Musikskolan i Osby finns det flera olika ensembler, bland annat en blåsorkester.

Foto: Lars W
ard

finns körer, orkestrar och ensembler för 
olika åldrar och med olika inriktning. 

Musikskolan riktar sig mot barn och 
unga från 6 år och uppåt men är också 
öppen för vuxna i mån av plats.  
Erbjuder inte Musikskolan just det som du 
skulle vilja göra med musik? Ta kontakt 
med oss! Berätta om dina drömmar och 
vad du har lust med. Ibland finns det 
möjlighet att tillmötesgå önskemålen direkt, 
annars kan vi lägga det i ”önskelistan”.

Mer information om våra konserter, 
kurser och arrangemang hittar du på Osby 
kommuns hemsida. På www.osby.se/
musikskolan finns en anmälningsblankett 
att fylla i och skicka in. 

Har du frågor? Kontakta oss på musik-
skolan@osby.se. 

Nyhet!
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17

Evenemang
Bokcirkel  
Osby bibliotek, 10.00–11.00
Tisdagar: 14/9, 12/10, 16/11, 7/12

Vill du dela din läsupplevelse med någon 
som läst samma bok? Var den bra? Dålig? 
Vad kände du? Vad tycker andra? Till 14/9 
har vi läst Små eldar överallt av Celeste Ng. 
Om restriktionerna tillåter träffas vi på 
biblioteket, annars digitalt (vilket går bra 
oavsett). Begränsat antal platser, anmälan  
till: bibliotek@osby.se eller 0479-52 82 10.

Arrangör: Osby bibliotek 

Alla ska med – lär dig din mobil
Lönsboda, start i september

Är du intresserad av att lära dig använda 
surfplatta och smartphone? Både som nöje 
och som stöd och hjälp i vardagen. Cirkeln 
är grundläggande. Den nya kunskapen kan 
där provas och diskuteras med andra delta-
gare. Cirkelledaren kan svara på frågor och 
hjälpa deltagarna att använda sin surfplatta 
och smartphone efter sina egna förmågor, 
önskemål och prioriteringar. Lär dig surfa 
steg-för-steg, några exempel: Läsa och skicka 
e-post och meddelande, fotografera, använd 
kalender och påminnelser, håll kontakt med 
vänner genom sociala medier som Facebook 
och Skype, använda kartor och söka resvägar. 
Start i september, dag och tid bestäms efter 
intresse. Anmälan till: bibliotek@osby.se

Arrangör: Biblioteken i samarbete med 
ABF

Jourhavande släktforskare
Osby 15.30–17.30, 20/9, 18/10, 15/11
Lönsboda 15–17, 16/9, 18/11

Behöver du hjälp med din släktforskning? 
Göinge Släkt- och hembygdsforskarförening 
ger råd och vägledning. 

Arrangör: Göinge Släkt- och hembygds-
förening

På biblioteket finns det mycket att göra under hösten, 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 

kl 07–20, mån-tors och kl 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, 
filmer och spel! Gå på sago- 
stund, träffa andra lässugna 
människor, släktforska och 
få hjälp med mobilen. Se vår 
hemsida och sociala medier för 
boktips och aktuell information.

Foto: Cecilia Pedersen

Hemsida: www.snokabibliotek.se

@kulturfritidiosby

Kultur & Fritid och bibliotek, 
Osby kommun

Sagostunder
Baby, 7–14 månader, Osby 
11.00
Fredagar: 8/10, 15/10, 22/10, 29/10

Vi träffas sammanlagt fyra tillfällen för en 
sagostund med de allra minsta. Vid restrik-
tioner blir det digitala träffar. Anmälan gäller 
alla fyra tillfällen och görs till Osby bibliotek 
på 0479 52 82 10 eller bibliotek@osby.se. 
Begränsat antal platser.

Sagostunder, 4–5 år Osby
Tisdagar 15.00, fredagar 10.00
En stund med bilderböcker, berättelser, 
sånger och ramsor. Vid restriktioner kommer 
vissa sagostunder sändas digitalt.
 
Fredag 1/10  Sagor om höns
Tisdag 11/10 Äventyr
Fredag 22/10 Roliga sagor
Tisdag 9/11 Monstersagor
Fredag 19/11 Flanosagor
Tisdag 30/11 Dinosauriesagor
Fredag 10/12 Snart är det jul
Tisdag 14/12 Juligheter

Sagostunder, 4–5 år, Lönsboda
Tisdagar, 9.00

Tisdag 14/9 Sagor om höns 
Tisdag 19/10 Roliga sagor 
Tisdag 16/11 Flanosagor 
Tisdag 7/12 Snart är det jul

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

Osby konsthall
Utställningar

Konstkvinnor
6 september – 23 oktober
Utställningen i Osby konsthall 
består av verk från 5 skånska 
kvinnliga och icke- 
binära konstnärer, 
alla med olika 
arbetsmetoder 
och formspråk. 
Konstkvinnor 
är i grunden ett 
instagramkonto 
som skapades 
av barndomsvän-
nerna Linnéa Franz 
och Emilia Hasselquist 
Langefors i slutet av 2016. 
Målet är som namnet antyder att 
dela med sig av de kvinnor som 
verkar inom konsten och som  
tidigare har dolts i historien.

Amatörkonstutställning
28 november – 29 januari
Amatörkonstutställningen riktar sig 
till dig som är bosatt i kommunen, 
har fyllt 16 år och är 
amatörkonstnär.  
Vernissage för 
Amatörkonst-
utställningen 
förutsätter att 
inga restrik-
tioner råder. 
Utställningen 
hålls oavsett men 
vernissage kommer 
att ställas in om res-
triktionerna kräver det. För 
anmälan och information, kontakta 
kulturutvecklare Cecilia Pedersen 
på cecilia.pedersen@osby.se.  
Sista anmälningsdag är den  
14 november.



Simhallar, ishall, fritidsgårdar
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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 (se schema).

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

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.

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: 0479 316 50  
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.

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 i höst. Förrutom allmänbadet finns det många aktiviteter att upptäcka.

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

@kulturfritidiosby

Simhallar, Osby kommun

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

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

Evenemang 
Disco för mellanstadiet
Pulsen, fredagar: 8/10, 12/11, 12/12 
18:00–21:00. Entré: 40 kr

Drogfri skoldans för högstadiet
Balders hage, fredagarna 2/10 och 
19/11, 20:00–00:00.   
Biljetter köps av fritidsledarna på 
Bulten eller Pulsen.

Höstlovsaktiviteter
Under v 44 blir det bland annat  
spökvandring i Svarta bergen.  
Mer information kommer!

@pulsenosby
@fritidsgardenbulten

Fritidsgården Pulsen 
Fritidsgården Bulten

pulsenosby

Hemsida: www.pulsenosby.se

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

Foto: M
athilda Tennysdotter

Foto: Pixabay

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

Vattengympa
Bra motionsform med härlig musik. Tisdagar 
i både Osby och Lönsboda. Föranmälan, 
drop in i mån av plats.

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
FB: ungdomsarbetaren Osby kommun
Instagram: @ungdomsarbetareosby

Föranmälan görs enklast på http://event.
webbiljett.se/osby
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Evenemangskalender hösten 2021
September
1/9     Föreläsning: Människan  
          och tiden 
          Digitalt
5/9     Prova-på-dag  
          Medborgarskolan
6/9     Utställning: Konstkvinnor  
          Osby konsthall
8/9    Föreläsning: Vilka kvinnor   
          Digitalt
8/9     Musikcafé 
          Hasslarödsskkolan
9/9     Kultur Crew 
          Hasslarödsskolan
11/9   Geologins dag 
          Sliperiet Gylsboda
15/9   Föreläsning: Vad är 
          deepfakes? 
          Digitalt
16/9   Teater: Ro, ro 
          Osby bibliotek
16/9   Öppet hus: Musikskolan 
          Hasslarödsskolan
17/9   Konsert: Kickoff med       
          Malmö Opera 
          Teater Borgen
19/9   Konsert: Det var om      
          aftonen 
          Osby kyrka
19/9   En salig blandning av   
          komik och sång 
          Medborgarhuset, Lönsboda
22/9   Föreläsning: Skogs-
          trädgården 
          Digitalt

Oktober
2/10     Vernissage: 
            Amatörkonstutställning 
            Sliperiet Gylsboda
2/10     Teater: Hur gick det sen?
            Pulsen, Osby
3/10      Arbete med tidningar  
            förr, nu och i framtiden 
            Medborgarhuset, Lönsboda
6/10      Här och nu: prova på         
            mindfullness 
            Osby bibliotek
6/10      Musikcafé 
            Hasslarödsskolan
10/10   Teater: Eufori
            Teater Borgen
13/10   Föreläsning: Algoritmer  
            och makt 
            Osby bibliotek
14/10   Teater: Jag går upp 
            Osby bibliotek
14/10   Musikcafé 
            Hasslarödsskolan
14/10   DNA-café 
            Osby bibliotek
16/10   Konsert: Moster Gitarrs   
            Gobitar         
            Pulsen, Osby
17/10   Föreläsning: Farmor och  

November
5/11      Konstworkshop: Intryck.  
            Avtryck. Uttryck! 
            Medborgarhuset, Lönsboda
8/11      Kura skymning 
            Osby bibliotek
12/11   Teater: EX 
             Teater Borgen
14/11   3 på G – Goa Gláa   
            Grebbor 
            Medborgarhuset, 
            Lönsboda
17/11   Föreläsning: Digital   
            källkritik och källtillit          
            Osby bibliotek

December
4/12   Teater: Straighta besked 
          Teater Borgen
5/12   Julskyltning  
          Lönsboda bibliotek
5/12   Julkonsert  
          Café Kronan, Lönsboda
16/12   Julkonsert  
          Hasslarödsskolan

27/9   Måndagsträff 
          Osby församlingshem
28/9   Föreläsning: Skratt – 
          inget man skojar bort 
          Digitalt

            kyrkan         
            Medborgarhuset, Lönsboda
23/10   Konsert: Hur låter din  
            favoritbok?     
            Missionskyrkan, Osby
24/10   FN-konsert       
            Osby kyrka
25/10   Måndagsträff       
            Missionskyrkan
25/10   Musikcafé      
            Hasslarödsskolan
28/10   Musikcafé      
            Hasslarödsskolan
29/10   Konstworkshop: Intryck.  
            Avtryck. Utryck!       
            Osby konsthall
31/10   Föreläsning: 
            Extremadura      
            Medborgarhuset, Lönsboda

18/11   Teater: Det går an 
            Teater: Borgen
18/11   Teater: Tysta leken 
            Pulsen, Osby
20/11   Teater: Drakungar 
            Pulsen, Osby
20/11   Teater: Barn i världen 
            Medborgarhuset, 
            Lönsboda
20/11   Må bra ute 
            Sliperiet Gylsboda
21/11   Konsert: Näktergalen – 
            det svenska musikarvet 
            Osby församlingshem
22/11   Måndagsträff 
            Osby församlingshem
28/11   Vernissage: 
            Amatörkonstutställning 
            Osby konsthall
28/11   Julskyltning 
            Osby bibliotek
28/11   Julkonsert 
            Missionshuset

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

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

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

Osby Ishall 
Klövervägen 10, Osby

Kultur och fritid

Ishall

Bibliotek Simhallar

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

Musikskolan

Hasslarödsvägen 12, Osby 

@kulturfritidiosby

Kultur & Fritid och bibliotek,  
Osby kommun


