
Det händer 

i Ronneby
2020 JUNI-DECEMBER

Mer information finns på www.visitronneby.se

EVENEMANGSTIPS

KOMMUN

FÖRVALTNING

DEN MODERNA KURORTEN



ronneby.kommunguide.se

Besöksmål 
& butiker

Fabriksförsäljning
Factory Sales

Ronneby 
Brunnspark

Utställningar och info om Blekinges natur, 
ut� yktsmål & Brunnsparken.

Öppet dagligen maj-september.
Sommartid öppet 10-18.

Guidning "Mata djuren" 
varje dag kl 13:00.

Tel 0457-168 15
www.naturumblekinge.se

Restaurang & Gårdsbutik
��������������������

Gärestadsbygata 16, 372 97 Ronneby 
Telefon: 0457-361 42 

info@aggaboden.se . www.aggaboden.se



3

www.ronneby.se

allsång – bad – dans – festivaler – film – marknader 
musik – teater – tävlingar – utställningar – vandringar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Återkommande aktiviteter och arrangemang ..............................................................4-6

Juni .................................................................................................................................................................7-8

Juli ................................................................................................................................................................9-10

Augusti ..........................................................................................................................................................11

September ..................................................................................................................................................12

Oktober .........................................................................................................................................................13

November ....................................................................................................................................................14

December ....................................................................................................................................................15

Utställningar .................................................................................................................................... 16-17

För mer information, se visitronneby.se

Utgiven i samarbete med Visit Ronneby

Ronneby Turistinformation. 
Västra Torggatan 1, 372 30 Ronneby

Tel: 0457-61 75 70
www.visitronneby.se

Omslagsbild:  
Michael Petersson / Mickes Galleri 

Övriga bilder: Jeanette Rosander,  
Maria Lundström, Åke Nilsson,  

Caluva med flera 

Eftertryck av text och bilder med angivande 
av källan kan medges av redaktionen.

Producerad av:

Box 55157 • 501 14 Borås 
Lidaholmsgatan 3, Borås

Hemsida: kommunmedia.se

Tel: 010-160 55 20 • Fax: 010-160 55 99

Kundtjänst: 010-160 55 20

Tryck:  
MediapoolPrint

Miljö och kvalitetssystem  
ISO 9001 - ISO 14001

Upplaga: ca 18 150 ex.

Distributionsansvarig: SDR

Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna  
på ett miljögodkänt papper.

Utgivaren ikläder sig ingen
 ersättnings skyldighet på grund av möjligen 

förekommande uteslutning, 
oriktighet eller ofullständighet i guiden.

”ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM 

SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT 

DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE!”

SV
ANENMÄRKET

Trycksak
3041 0971

Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

Vad händer

2020?

3

KOMMUN

FÖRVALTNING

DEN MODERNA KURORTEN



Var uppmärksamma på att många evenemang kan ställas in på grund av Corona-virusets spridning. Vi uppdaterar evenemangskalendern på 
www.visitronneby.se kontinuerligt och rekommenderar att ni tittar där, eller besöker arrangörens hemsida/Facebook för aktuell information om evenemanget.4

Återkommande DET HÄNDER I  RONNEBY 2020

Återkommande aktiviteter och evenemang

Året om
Vävaregården, Eringsboda
Tillverkning, utställning och försäljning av mattor m.m. Öppet efter över-
renskommelse. http://www.vavaregarden.se/

Utställningar Kulturcentrum
Vid Ronnebyån i Kulturkvarteren ligger Kulturcentrum Ronneby konst-
hall. Här arrangeras varje år 10-15 utställningar med regional, nationell 
och internationell samtidskonst, design och konsthantverk. Kulturcen-
trum byggdes ursprungligen som lager och packningscentral för Kock-
ums Emaljerverk. Det vackra dagsljuset i salarna och konstruktionen 
med pelare gör konsthallarna unika till sin karaktär. Utställningsytan 
fördelas på tre konsthallar; Norra & Södra konsthallen samt Galleriet. 
Kulturcentrum är därmed en av södra Sveriges största arenor för sam-
tidskonst. Läs mer om årets utställningar på sid 16. www.ronneby.se/
uppleva--gora/kultur/konst/kulturcentrum-ronneby-konsthall.

Ekholms fotoateljé, Kallinge
Ateljén är en av Sveriges äldsta och minsta dagsljusateljéer med beva-
rad interiör. Kameror, målade fonder och mörkrumsutrustning finns 
bevarat som det var då Oskar Ekholm hade verksamhet här (1928-
1980). Ateljén öppnas och visas efter förbokning hos Ronneby Musei- 
och hembygdsförening. 
Kontakta oss på 0457-134 64 eller 073-531 04 69
ronnebymuseer@gmail.com, www.hembygd.se/ronneby-musei

Upplevelser på Naturum
Naturum ligger i den vackra Gymnastiken, en av Brunnsvillorna i Ron-
neby Brunnspark.  Ett besökscenter med utställningar och information 
om Blekinges natur och friluftsliv med massor av aktiviteter under som-
maren för stora och små. www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-
upptack/naturum-blekinge.html

Kyrkornas aktiviteter, Ronneby Kommun
Gospel, allsång, jazz och körsång. Runt om i kyrkorna bjuds det på här-
liga aktiviteter, året om! www.svenskakyrkan.se/ronneby

Filmupplevelser i världsklass, Ronneby
Redan 1937 invigdes centrumbiografen och var redan då pionjär med 
den senaste tekniken. Än idag är ett biobesök i Ronneby en upplevelse 
i världsklass med bland annat Dolby ATMOS som ger en unik ljudupp-
levelse. www.centrumbiografen.se/

Sydöstra Sveriges Nöjescentrum, Eringsboda Brunn
Dans, disco, fester, mässor och mat. Möjligheterna är många och dans-
banden som gästar likaså. Nöje året om! www.eringsbodabrunn.se.

Susanne Demåne, Edestad
En unik pärla i Edestad. Ateljé och konstgallerier med hänförande konst 
och skulpturer. Upplevelseträdgård med ljud, skulpturer, hästar och 
höns. Uppvisningar och frihetsdressyr med häst. Entré 50 kr. 
En av fyra gårdar i Höstglöd 25-27 sept
9 maj-21 juni lördag-söndag 13-17, 25 juni-16 augusti torsdag-söndag 
13-17, 22-30 augusti lördag-söndag 13-17
Mer info på www.demone.se

Upplevelser på Äggaboden, Gärestad
Prisbelönt gårdsbutik med restaurang, evenemang, musikkvällar och vin-
provningar i en lantlig miljö strax utanför Ronneby. 
En av fyra gårdar i Höstglöd 25-27 sept. www.aggaboden.se/

Upplevelser Johannishus Gods
Konstutställningar på Höstglöd, viltprodukter från egna marker, mikro-
bryggeri, naturupplevelser, jakt och fiske. En av fyra gårdar i Höstglöd 
25-27 sept. Läs mer på www.johannishus.com. 

Glass, event och lantliv på Björketorps Gård
Besöksgård med konserter och teater. Studiebesök och djurmys. 
Kosläpp och nära möten med kor, hästar och hundar på gården. En av 
fyra gårdar i Höstglöd 25-27 sept Eko-glass och försäljning i mjölkbuti-
ken. www.bjorketorpsgard.se/

AcroYogaBlekinge
AcroYoga i det vackra Badhus No1 i Brunnsparken håller olika yogakur-
ser året om. Mer info på Facebooksidan AcroYoga Blekinge

Folkteatern, Ronneby
Opera, teater och underhållning. Låt dig svepas med i svindlande skåde-
spel, magnifika operor och skratta loss med komiker och revyer. Massor av 
föreställningar året om på Ronneby Folkteater. www.ronnebyfolkteater.se

Danshallen Belganet
Härliga dansanta kvällar med livemusik under hela året. 
www.danshallenbelganet.se/

Naturums guidningar 2020
mer info www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturum-blekinge

Varje dag kl 13-13.30, Mata djuren
Följ med inne på naturum och lär dig mer om fiskar, kräftor, grodyngel, 
bin och andra småkryp.

Vardagar 22/6 – 14/8 kl 14-15, Natur- och djursafari
En familjeaktivitet där vi går ut i Brunnsparken och skogen och tittar 
efter fåglar, insekter och andra småkryp. Vi tar med oss kikare, håvar 
och burkar för att undersöka det vi hittar.

Måndagar 22/6 – 10/8 kl 18-19
Natur och kultur i Ronneby Brunnspark
Guidad vandring i parken där vi smakar på brunnsvattnet och tar del av 
parkens växter och byggnadernas historia. Start inne på naturum.

Tisd-sönd 10-16,  Juni-augusti alla dagar 9-18
Loppis, outlet och aktiviteter på Galtsjön
Välkomna till Galtsjöns café och restaurang som ordnar inomhuslop-
pisar, Prylbodens outlet, julmarknad m.m. Läs mer på deras facebook: 
Café & Restaurang Galtsjön. Prylbodens Outlet på Galtsjön har öppet 
torsd-sönd 10-15 mer information på Facebook/Prylboden Ronneby

9/5 - 16/8, fredag-söndag 13.00 - 16.00.
Konstutställningar, Mor Oliviagården
På historisk mark bredvid Silverforsens brusande vattenfall ligger Nya Mor 
Oliviagården. Ett konstgalleri med spännande utställare från hela världen. 
På sommaren kan man även njuta av ett glas vin i den mysiga trädgården. 
För utställningar se programmet sid 17. www.moroliviagården.se

onsd-sönd, 11.00-16.00
Majas Konstbutik och Klostercafé
Majas Konstbutik och Klostercafé, Torkö
Välkomna ut till skärgården och vackra Torkö och Majas Konstbutik och 
Klostercafé. Butik och Café ute på Torkö i Blekinges skärgård. Här finns 
möjlighet att köpa konstnärsmaterial och presenter. Du kan även ta en 
fika i Majas klostercafé, där står en kakbuffé samt smörgåsar uppdukat 
varje dag hela sommaren. För utställningar se programmet sid 17. Mer 
info på Facebooksidan och hemsidan majasklostercafe.se



Var uppmärksamma på att många evenemang kan ställas in på grund av Corona-virusets spridning. Vi uppdaterar evenemangskalendern på 
www.visitronneby.se kontinuerligt och rekommenderar att ni tittar där, eller besöker arrangörens hemsida/Facebook för aktuell information om evenemanget. 5

visitronneby.seDET HÄNDER I  RONNEBY 2020

onsdagar ojämna veckor, 18.00-18.30
RekoRing Ronneby
Parkeringen vid Börjessons, Telegatan 2, Ronneby
Utlämning av förbeställda närproducerade matvaror från lokala små-
producenter. Varannan ojämn onsdag, kl. 18 - 18.30, Telegatan 2 vid 
Börjessons. För mer info sök på Facebooksidan REKO-RING Ronneby

Öppna kyrkor under sommaren
De flesta av våra kyrkor är öppna under sommaren, mer finns på vår 
hemsida www.svenskakyrkan.se/ronneby

Vår, höst
30 juni - 14 juni 2021, Söndagar 9.30-12.00
Karlsnäsgården tips- och bingopromenad
Söndagar med sommaruppehåll 
Välkomna till en härlig promenad längs med Ronnebyån och i den vackra 
barr- och lövskogen! Tipspromenadens längd är ca 3 km barnvagns-
vänlig stig och man kan gå ut mellan kl. 9.30 till 12:00.  Serveringen är 
öppen. Arrangör Ronneby OK i samarbete med bl.a. Ronneby kommun 
och Civilförsvarsförbundet Ronneby.
www.karlsnasgarden.se/

Stolgympa 
Prästgården, Ronneby, kl 11.15
Varje onsdag 3 juni – 10 juni, 2 september – 9 december
Gymnastik för dig som behöver mjuka upp dina leder. Lätta rörelser till 
lugn musik. För mer information: Ring Karin Piculell, 073 – 330 33 63
www.svenskakyrkan.se/ronneby/stolgympa

Middagsbön 
Prästgården, Ronneby, kl 12.00
Varje onsdag 3 juni – 10 juni, 2 september – 9 december
Därefter sopplunch. Kostnad: 25 kr. 
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

April-oktober
12 April- 25 oktober, Söndagar, 09.00-14.00
Loppmarknad i Brunnsparken
Fynda på den populära loppisen i Brunnsparken. Varje söndag från april 
till oktober. www.visitronneby.se

Maj-november
1 maj - 1 nov
HittaUt Ronneby kommun
Ett ideellt friskvårdsprojekt som drivs lokalt av Ronneby OK. Med en 
karta och checkpoints kan du utmana dig själv, kompisarna eller varför 
inte som friskvård på lunchen. Ett roligt sätt att utforska Ronneby och 
dess omgivningar, samtidigt som du får frisk luft och motion. 
www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/ronneby/

Juni-juli
Sommarkyrkocafé
Utanför Heliga Kors kyrka 23 juni – 19 juli. Caféet är öppet tisdag – 
fredag och söndagar kl 11.00 – 16.00. 
Tisdagar och fredagar är det Musikcafé kl 14.00
Musikcafé
23 juni ”Sommartoner från en Cello”, Aina Sundås
26 juni  ”Brothers in Law”, Lars Brown och Olof Gustafsson

30 juni ”Från Visa till Schlager”, Helén Sunnehav och Bengt Sturevik
3 juli ”Sång och gitarr”, Frida Karlsson
7 juli ”Musik som berör”, Pia Karlsson, Christel Gunnarsson 
 och André Knutsson
10 juli Sweet Jazz Quartet
14 juli Allsång med Tingsryds Seniors och Marina Thyborn
17 juli Dragspel, gitarr och sång med Ulla, Lennart och Janne
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

Juni-augusti
Skärgårdstrafiken
Hoppa ombord på Astrid som tar dig med längs Ronnebyåns vackra 
omgivningar hela vägen ut i den underbara skärgården. 
För tider och mer information, se http://blekingetrafiken.se/din-resa/
skargardstrafik/#ronneby-skargard

Sommarridskola, läger och skogsturer till sjön
Ponnybus i Kolshult
Ett paradis för alla hästtokiga barn. I Kolshult utanför Eringsboda ligger 
Ponnybus. Följ med på en skogstur på ljuvliga små ponnyer. På lov och 
under sommaren anordnas dag, -och ridläger, både för nybörjare och de 
som har lite ridvana. Se Facebooksidan för mer info: Kolshults Ponnybus

Bus och bad på Brunnsbadet
Njut av sol, bad och aktiviteter på Brunnsbadet i sommar. Mer aktivite-
ter och tider på www.ronneby.se/sidowebbplatser/ronneby-brunnsbad.
html

Sommaraktiviteter vid havet, Ronneby Havscamping
Välkomna ut till havet och Ronneby Havscamping med Kids Club, aktivi-
teter, musik och underhållning under sommaren för hela familjen. 
www.ronnebyhavscamping.se/

tisd-lörd

RonnebyExpressen
Följ med på en gratis tur med RonnebyExpressen. Ronnebys lilla turist-
tåg tar dig från centrum och ut till Brunnsparken, och tillbaka igen. För 
tidtabell se www.visitronneby.se

6 juni - 
Mat och musik i Järnavik, Pensionat Järnavik
Sommar i skärgården med musik, mat och utställningar med mera 
på pensionat Järnavik. Öppet i hamnkrogen fredag-söndag i juni och 
augusti, öppet alla dagar i juli. Quiz varje onsdag i juli kl. 18.30 med 
olika artister, ex: Johan Svedberg, Anna Pettersson, Kalle Lindström 
med flera. Mer information på Facebook och hemsidan www.pensio-
natjärnavik.se

17 juni - 30 aug, Onsdag o söndag, 18.30-19.30
Sommargympa med Friskis och Svettis
Brunnsparken. Välkomna ut på gratis gympa i sommar, 
www.friskissvettis.se/ronneby
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Tisdag 16 juni - söndag 30 augusti, 12.00-16.00
Hembygdsmuseum Möllebackagården
Måndagar stängt. 19, 20 och 21 juni stängt (midsommarhelgen).
Hembygdsmuseum i Ronnebys kulturkvarter med bevarad interiör och 
med separata utställningar som visar ortens tradition inom bl a konst-
hantverk. Sommarens utställning:  Kaffe - från planta till kaffekopp.
Fri entré. www.hembygd.se/ronneby-musei”

Fredag 26 juni - söndag 2 augusti 12.00 - 16.00

Risanäs Skolmuseum
Öppet fre- lör- och söndagar
Skolhuset, som byggdes 1854 i gråsten inrymmer en skol-
sal och en lärarbostad på två rum och kök. I Risanässkolan råder 
numera evigt sommarlov, men i den gamla skolmiljön får man 
lätt känslan av att läraren när som helst kan komma in i salen 
för att påbörja en ny lektion. 
Fri entré. www.hembygd.se/ronneby-musei

30 juni - 4 augusti 6 st tisdagar, 21.00
Spökvandring på Bålebro skuta för stora och små
Följ med, om du vågar! En spännande resa genom tiden. Guiden Anders 
Johnsson berättar hiskeliga historier och skådespelare ur Ronneby 
Folkteater gestaltar skrönor och berättelser från förr.
Lämplig för barn från 6 år.
Premiär 30 juni. Spelas även 7, 14, 21, 28 juli, och 4 augusti
Tisdagskvällar kl. 21.00. Vandringen utgår från Vidablicks parkering.
Mer info på www.ronnebyfolkteater.se/

14 juni -16 augusti, 18.00
Musik på Möllebackagården
Söndagar kl. 18.00 i Möllebackagårdens trädgård. Vid regn inom-
hus på Vesperklockan (intill). Kaffe kan köpas i IOGT-lokalen. 
Arrangörer: Ronneby Musikförening, ABF Blekinge, Ronneby 
Musei- och Hembygdsförening, IOGT Ronneby, Ronneby Kommun. 
Välkomna! Mer info på Facebook Ronneby Musikförening

22 juni-21 aug, Mån 18.30-20.00, Fre 9.00-10.00

Sommaryoga i Hjorthålan, Hjorthålans Camping och Stugby
Sommaryoga för alla i Hjorthålan mellan Backaryd och Eringsboda: 
Rörelse – andning – meditation. Utomhus vid vackert väder
Anmälan: 0457-455031, yoga@hjorthalan.se.
Lantligt utflyktsmål i den Blomstrande Bygden med vildmarksleden, 
kunskapsstig, labyrint och fårhage, kanotuthyrning och fiske;  café på 
utvandrarnas väg och  yoga året runt.  www.hjorthalan.se

6 juni - 16 augusti 
Sommarcafé och utställningar, Hjortahammar skola
6/6 - 21/6 lö-sön kl 13-17, 25/6 - 16/8 tor-sön kl 13-17 
Sommarcafé med våffelservering. Utställningar av olika konstnärer och 
konsthantverkare. Vissa eftermiddagar musikunderhållning i Caféträd-
gården. Mer information: www.hemgjort.nu

Tisd 26 juni till sönd 30 augusti, 12.00-16.00 
Utställning på Möllebackagården, Måndagar stängt
På Möllebackagården visas från och med den 16 juni utställningen 
Kaffe - från planta till kaffekopp. Besökaren får en nostalgisk vandring 
bland föremål och foton, huvudsakligen från museets samlingar, påmin-
nande om kaffebönans väg från odling till den goda kaffetåren samt 
kaffets betydelse genom tiderna från hemmen till Ronnebys alla caféer.
Arr: Ronneby Musei- och Hembygdsförening i  ett samarrangemang 
med Studieförbundet Vuxenskolan. 
https://www.hembygd.se/ronneby-musei

Juli
Onsdagar 18.30
Musikquiz, Pensionat Järnavik
Musikquiz med olika artister varje onsdag i juli. 
www.facebook.com/pensionatjarnavik/

Juli-augusti
2 jul - 6 aug torsdagar, 18.00-19.00
Sommaryoga i Brunnsparken
Brunnsparken. Kvällsyoga i juli och augusti i vackra Brunnsparken 
Facebook.com/Lotusgruppen

1 juli - 5 augusti, onsdagar, 18.00-19.30
Dramatiserad Stadsvandring – Ronneby Blodbad
Upplev Ronneby på ett annorlunda sätt: följ med på dramatiserade 
stadsvandringar med Ronneby Folkteater. Årets tema är Ronneby 
Blodbad. En tidsresa tillbaka till 1564. Vi förflyttas till den dominerande 
handelsstaden i Østdanmark, Rønneby. Vi träffar stadens borgare med 
den ryktbare och omtalade Dackevännen Borgmästare Henrik Hoffman 
i spetsen. Kung Erik XIV, som anstiftade Ronneby blodbad, dyker också 
upp under vandringen. 
Onsdagar kl. 18.00 avgår guidningen från Ronneby Torg
Mer info på www.ronnebyfolkteater.se/

6 juli - 9 augusti alla kvällar, 20.00-
Trubadurkvällar, Ronneby Brunn
Njut av sommar, musik och sena kvällar på Terrassen Ronneby Brunn. 
www.ronnebybrunn.se/

Vägkyrka i Förkärla kyrka
Söndag 12 juli – söndag 2 augusti
Kyrkan är bemannad kl 12.00 – 16.00 och då bjuder vi på kaffe.
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

Juni-september
6 juni - 13 september
Sommarcafé och Konsthantverk, Lilla Köksgården
Lilla Köksgården utanför Bräkne-Hoby
Sommarcafé/Visningsträdgård, mat- och konsthantverk. Serveringen 
öppet helger i ojämna veckor (utom 18-19 juli) kl. 14-18, visningsträd-
gården tors-sön. kl. 14-20 eller enl. ök. 
Mer info www.lilla-koksgarden.se
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Juni

3 onsdag
Baby på Bibblan, Ronneby Stadsbibliotek, 10.00-10.30
”Vi läser pekböcker, ramsar och sjunger tillsammans!
För barn 6-18 månader. Tema: Rullar hit & dit. 
Mer information på bibliotek.ronneby.se/web/arena

4 torsdag
Eringsboda kyrka, 18.00
Sommarkvällsgudstjänst med Eringsbodakören. 
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

5 fredag
After school - Brädspel, Ronneby Stadsbibliotek, 14.00-15.30
Vi spelar, lägger kort och flyttar pjäser.  För dig i årskurs 1-6.
Även dåliga förlorare får vara med! 
Mer information på bibliotek.ronneby.se/web/arena

5 fredag
Sagostund, Ronneby Stadsbibliotek, 10.00-10.30
Vi har en mysig sagostund tillsammans! För barn 3-5 år. 
Mer information på bibliotek.ronneby.se/web/arena

5 fredag
Lövgrens, Danshallen Belganet
Välkommen till härliga danskvällar med orkester. Entré 180 kr 
Entrén öppnar 18.00. Dansen pågår mellan 19.00-23.00 med paus 
20.45-21.15. I entrépriset ingår kaffe samt en ostfralla.
Varmt Välkommen! www.danshallenbelganet.se

6 lördag
Heliga Kors kyrka, 18.00
Nationaldagskonsert. Sancta Mariakören under ledning av Fredric Lin-
dahl. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

6 lördag 
Mnemosynesafari, 10.00-12.00
En av Sveriges mest sällsynta fjärilar, mnemosyne eller svart apollo, 
finns i Ronneby. Fjärilsspecialisten Markus Franzén kommer att berätta 
och förhoppningsvis visa dem för oss. Samling vid naturum för samåk-
ning till lokal i närområdet.  www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/
naturum-blekinge.html

6 lördag
Nationaldagsfirande. Brunnsparken, 12.00-15.00
Välkommen att fira Nationaldagen i Ronneby Brunnspark med musik, 
dansuppvisning och underhållning.  
www.visitronneby.se

6 lördag
Sommarkonsert med Linus Norda och Anders Svensson
Musik och mat på Pensionat Järnavik i sommar, förbokning krävs. 
Hamnkrogen öppen fred-söndag i juni och alla dagar i juli. Mer informa-
tion på hemsidan www.pensionatjarnavik.se och Facebook.

6 lördag
Nationaldagsfirande, Ronneby kommun
Runt om i kommunen bjuds det på Nationaldagsfirande. 
Läs mer på www.visitronneby.se

6 lördag
Nationaldagsfirande, Hjortahammar skola, 11.00-13.00
Välkomna att fira  nationaldagen tillsammans med Listerby-Förkärla 
Hembygdsförening. www.hemgjort.nu

7 söndag
Öljehults kyrka, 11.00
Blommornas fest. Hallabro barnkör, Backaryds barnkör, Backaryd-Ölje-
hults kyrkokör och Vackra damkör under ledning av Marina Thyborn. 
Solister med flera. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

12 fredag
Skolavslutningskonsert. Ronneby
Mer info kommer längre fram på www.visitronneby.se

13 lördag
Lördagsmys på bibblan, Ronneby stadsbibliotek, 10.00-11.00
Sagostund, pyssel och lördagsmys. För barn 4-7 år. Sagostund - Häng 
med på sommaräventyr, pyssel med sommartema efteråt. 
www.bibliotek.ronneby.se/web/arena

13 lördag
Sillarodden, Ronnebyhamn-Ronneby centrum, 10.00-15.00
Traditionsenligt kulturevenemang som inleds med hamnfest i Ronne-
byhamn. Musikunderhållning, servering av kaffe, sillamackor, korv mm. 
Utställare, knallar, gästande båtar. Roddtävling från hamnen till Ronneby 
torg. Arr: Ronneby Fiskhamnsförening. 
Mer info och program kommer på www.visitronneby.se

13 lördag
Gölgrodor i Bredåkra, 13.00-15.00
Vi besöker gölgrodorna vid flygdammarna i Bredåkra. Samling vid 
Bredåkra kyrkogårds norra P. Kort promenad om cirka 1 km. Ordnas av
Naturskyddsföreningen. www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/
naturum-blekinge/programaktiviteter.html

13 lördag
Ronneby Stadsfest, Brunnsparken, 18.00-02.30
Ronneby Stadsfest slår upp portarna för 7:e gången! 
Detta året i Brunnsparken. Underhålling, mat och livemusik. 
Mer info på Facebooksidan Ronneby stadsfest.

13 lördag
Ronneby Stadslopp, Brunnsparken, 20.00
Välkomna på folkfest hela dagen. Sillarodden avslutas och Ronneby stads-
lopp startar för att avslutas i Brunnsparken med en hejdundrande fest. 
 Stadsloppet är 10 km. Start 20.00 och mål vid Silverbergsplan i Brunnspar-
ken.Mer information på Facebooksidan Stadsloppet Ronneby Med Stadsfest

Flyttas fram, mer info se Facebooksidan.

Flyttas fram, mer info se Facebooksidan.
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14 söndag
Bräkne-Hoby kyrka, 21.00
Voices of the World. Musik i Blekinge. 
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

14 söndag 
Blekinges största Pelargondag, Johns Växtservice, Backaryd, 
11.00-15.00
Utställning av pelargoner samt försäljning av pelargoner, fuchsior, som-
marplantor, perenner, trädgårdsprodukter, naturprodukter, viltkött m.m. 
www.johnsvaxtservice.se/

16 tisdag
Bredåkra kyrkogård, 17.30
Kyrkogårdsvandring. Vi samlas vid parkeringsplatsen mitt emot Bredå-
kra kyrka. Guide: Björn O Svensson. Medverkande: Kyrkogårdschef 
Magnus Näsström. Fri entré. Ett samarrangemang av Ronneby pastorat 
och Ronneby Musei- och Hembygdsförening. 
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

17-19 måndag-onsdag
Sommarlovsslöjd, Slöjdhuset Ronneby, 09.00-15.00
Ett dagläger för slöjdintresserade barn mellan 8-12 år. Vi kommer att 
jobba med plåt, tälja, såga, tova, brodera och mycket annat. 
hemslojden.org/activity/sommarlovsslojd-2/

18 torsdag    
Backaryds församlingshem, 14.00
Sommarträff. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

19 fredag
Midsommarfirande, Ronneby kommun
Midsommarfirande sker på många fler platser runt om i kommunen.  Se 
mer om dessa på www.visitronneby.se.

19 fredag
Midsommarfirande, Brunns-
parken Ronneby, 10.00-16.00
I Brunnsparken arrangeras varje år 
Midsommardagsfirande där det bjuds 
på musik, underhållning och dans kring 
midsommarstången. Dagen inleds med att midsommarstången kläs och 
alla som vill är välkomna att delta. För de danssugna ges två tillfällen med 
dans kring midsommarstången. Förutom dans fylls dagen med musik 
och underhållning från scenen mitt på området.  www.visitronneby.se

19 fredag
Midsommar på Järnaviks Camping, 10.00-18.00
Midsommarafton kl 10:00 klär vi midsommarstången på gräsplanen, alla 
är Välkomna, medtag gärna blommor! Vi dansar runt midsommarstång-
en kl 15:00 till musik av Johan Stenström. www.jarnavikscamping.se

19 fredag
Midsommarfirande, Färgaregården Eringsboda, 15.00-17.00
Traditionellt midsommarfirande vid vackra Färgaregården i Eringsboda 
med dans och lek kring midsommarstången. Ta med egen fikakorg.
www.eringsboda.nu

19 fredag
Midsommar och dans på Ronneby Havscamping, 20.00-
Välkomna ut till vackra skärgården och Ronneby Havscamping på mid-
sommarfirande med dans till Caspers dansband. 
www.ronnebyhavscamping.se

20 lördag
Musikquiz på midsommardagen med Manda Månsson och 
mat, Pensionat Järnavik, 19.00
Njut av ljuvliga toner och kluriga musikfrågor med Manda och härlig 
grillbuffé med sommar-tema på pensionat Järnavik. 
www.pensionatjarnavik.se

20 lördag
Musikkväll på Ronneby Havscamping, 19.00
Njut av musik vid havet med Mikael Litén. 
www.Ronnebyhavscamping.se

20 lördag
Midsommardagen på Järnaviks Camping, kväll
Midsommardagen trubadurkväll/dans med Hjalle & Jimpan kl 20:00.
www.jarnavikscamping.se

21 söndag
Karödagen, Karön, 12.00-14.00
Samling kl 12 på Karöslätten utanför Karörestaurangen för guidad 
tur bland sekelskiftesvillorna på Karön. Guide är Magnus Fast. Turen 
avslutas ca kl 14 på Karöslätten till tonerna av brunnsmusik från mäss-
singsorkester. Arrangörer: Ronneby Musei- och Hembygdsförening i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
www.hembygd.se/ronneby-musei

26 fredag
Wild Cruising Festival, Ronneby centrum, 16.30-
Se vackra entusiasmbilar cruisa från Kallinge till Ronneby centrum sam-
tidigt som skymningen faller. Samling kl. 16.30 på parkeringen utanför 
Soft Center Arena i Kallinge. Mer info på Facebook.
Arrangör: Wild Wheels Kallinge.

27 lördag
Nostalgia Festival, Brunnsparken, 10.00-17.00
Nostalgia Festival är precis vad namnet antyder. En gemensam tillba-
kablick för alla som gillar karaktärsfulla fordon från förr och en härlig 
folkfest i vackra Brunnsparken. www.nostalgiafestival.se/

28 juni-5 juli 
Berättelser under eken - Berättarfesten, Ronneby kommun
Sanningar och skrönor i miljöer där de hör hemma. Berättande, musik, 
guidningar, mat och mycket mer. Något för alla. Varmt välkommen till 
årets Berättarfest!  www.berattarfest.se

28 söndag
Kaffekalas, Möllebackagården, 14.00-16.00
Ett riktigt kaffekalas med sju sorters kakor i Möllebackagårdens träd-
gård, Möllebacksgatan 10, Ronneby. Vid dåligt väder fortsätter vi inne 
i 1700-talsrummet. Gertrud Pettersson delar med sig av berättelser ur 
sina böcker, I Ronnebypostens spalter. Det blir en kavalkad på temat 
kalas i Ronneby med omnejd. Alla är välkomna! Entré: 50 kr
www.hembygd.se/ronneby-musei
Arrangörer: Ronneby Musei- och Hembygdsförening i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan.

29 måndag -1 onsdag
Lyckå Kammarmusik-festival
Johannishus slott, - Stenladan, Kulturcentrum Ronneby
Måndag 29/6 kl. 20.00  Dreamers´ Circus på Johannishus slott, 
Stenladan. Dreamers´Circus - en fantastisk folkmusiktrio: Ale Carr, 
cittern, Nikolaj Busk, piano/dragspel och Rune Tonsgaard Sörensen, 
fiol är skolade både inom folkmusiken och den klassiska musiken. 
Dreamers´Circus utstrålar en påtaglig glädje i sitt musicerande som har 
gjort dem enormt efterfrågade på konsertscener över hela världen. 
Onsdag 1/7 kl. 19.00. ShareMusic & Gageego på Kulturcentrum Ron-
neby. En föreställning med den konstnärliga processen i fokus, kreativt 
skapande för alla oavsett funktionsförmåga! Ensemblen Gageego, känd 
för att utforska och göra den nutida musiken mer tillgänglig - och möjlig.
Mer info på www.lyckafestival.com

30 tisdag
Hjortsberga kyrka, 19.30
Musik i sommarkväll. ”Goodtime”. Annette Ovesson, Martina Karlsson, 
Annelie Leopold och Johan Harding
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium
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Juli
1 onsdag
Quiz med mat och musik i Järnavik, Pensionat Järnavik, 18.30
Njut av sommaren i skärgården på Pensionat Järnavik med quiz varje 
onsdag kväll med olika artister, ex: Johan Svedberg, Anna Pettersson, 
Kalle Lindström med flera. 
Mer information på Facebook och hemsidan www.pensionatjarnavik.se

2 torsdag
Saxemara kyrka, 19.30
Musik i sommarkväll. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

3 fredag
Diggiloo i Ronneby, Brunnsparken, 19.00-
Sveriges största sommarturné kommer till Ronneby där det blir utom-
huspremiär i Brunnsparken. Njut av en kväll fullspäckad med härliga 
artister. För vad sägs om återvändarna från förra sommaren, David Lind-
gren, Jessica Andersson och Mariette? Eller varför inte Tommy Nilsson 
och Per Andersson som äntligen gör comeback? 
Nu är det även klart att med oss i sommar kommer Peter Jöback! Dess-
utom har vi med oss multibegåvade Sarah Dawn Finer, rockdrottningen 
Sanne Salomonsen, skönsjungande Frida Öhrn och faktiskt både sist 
och minst, eller i alla fall yngst, stjärnskottet Theoz på Diggiloo-scenen 
för första gången. Rutinerade Lisa Stadell ser vi självklart också tillsam-
mans med nykomlingen Kristina Lindgren. 
Mer information finns på www.visitronneby.se

3 fredag
Konstutställning på Pensionat Järnavik
Konstutställning med Paradisverkstaden i Kullåkra . 
Mer info på www.pensionatjarnavik.se

4 lördag
Musik i Svenmanska Parken, Bräkne-Hoby, 18.30-
Musikunderhållning, försäljning av fika, fri entré. Arrangör: Bräkne-Hoby 
Trädgårdsförening

4 lördag
Livemusik med JL i Järnavik, Pensionat Järnavik
Fullt ös i sommarkvällen när Ronnebybandet JL gästar skärgården i 
Järnavik för konsert. 
Mer info på www.pensionatjarnavik.se

5 söndag
Vägkyrka i Bräkne-Hoby kyrka, 12.00-16.00
Kyrkan är bemannad och då bjuder vi på kaffe
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

6-19 måndag-söndag
Vägkyrka i Bräkne-Hoby kyrka, 10.00-16.00
Kyrkan är bemannad och då bjuder vi på kaffe
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

7 tisdag
Listerby kyrka, 19.30
Musik i sommarkväll. Pia Karlsson och Christel Gunnarsson, sång. André 
Knutsson, piano. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

8 onsdag
Bräkne-Hoby kyrka, 19.00
Musik i sommarkväll. Marie och David Sonesson, sång och piano. 
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

8 onsdag
Quiz med mat och musik i Järnavik, Pensionat Järnavik, 18.30
Njut av sommaren i skärgården på Pensionat Järnavik med quiz varje 
onsdag kväll med olika artister, ex: Johan Svedberg, Anna Pettersson, 
Kalle Lindström med flera. 
Mer information på Facebook och hemsidan www.pensionatjarnavik.se

9 torsdag
Allsångskväll, Café Hemgjort - Hjortahammar Skola, 18.00
Välkomna till Café Hemgjort i Hjortahammar skola på allsångskväll med 
Lena Johansson och Dan Almqvist. www.hemgjort.nu

9 torsdag
Saxemara kyrka, 19.30
Musik i sommarkväll. ”Goodtime”. Annette Ovesson, Martina Karlsson, 
Annelie Leopold och Johan Harding www.svenskakyrkan.se/ronneby/
kalendarium

9 torsdag
Familjefesten, Brunnspar-
ken, 17.00-21.00
Tosia Bonnada’n invigs med 
en familjefest. Med musikun-
derhållning, hoppborg, DJ med 
mera bjuder Ronneby kommun 
på en fest för hela familjen. 
Evenemanget har fri entré. www.visitronneby.se

10-12 fredag-söndag
Tosia Bonnada’n, Ronneby centrum
Fredag 13.00-00.00 Lördag 10.00-00.00 Söndag 10.00-18.00 
Ronnebys gator och torg fylls med knallar av olika slag, tivoli, mat och 
underhållning. www.visitronneby.se

11 lördag
Heliga Kors kyrka, 10.00-22.00
Öppen kyrka. Vi bjuder på kaffe med hembakat kl 10.00 - 17.00
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

11 lördag
Heliga Kors kyrka, 22.00
Orgelbrus i tosianatten. Färgsprakande musik och välkända melodier! 
Organist Fredric Lindahl. Orgelkarameller. 
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

12 söndag
Insektssafari i Vambåsa, 10.00-12.00
Under ledning av humle- och vildbispecialisten Göran Holmström letar 
vi oss ut i Vambåsas blomsterrika marker. Vi studerar insekter och lär 
oss om deras liv och nytta. Samling vid södra reservatets norra P, vid 
fågeltornet och våtmarken. Arrangeras av naturum. www.lansstyrelsen.
se/blekinge/besoksmal/naturum-blekinge/programaktiviteter.html

14 tisdag
Edestads kyrka, 19.30
Musik i sommarkväll. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium
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15 onsdag
Bräkne-Hoby kyrka, 19.00
Musik i sommarkväll. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

15 onsdag
Quiz med mat och musik i Järnavik, Pensionat Järnavik, 18.30
Njut av sommaren i skärgården på Pensionat Järnavik med quiz varje 
onsdag kväll med olika artister, ex: Johan Svedberg, Anna Pettersson, 
Kalle Lindström med flera. Mer information på Facebook och hemsidan 
www.pensionatjarnavik.se

16 torsdag
Kenny Neal & Topdogs, på Restaurang KJ´s i Ronneby, 20.00
Kenny Neal & Topdogs gästar KJ´s. Kenny Neal är en av de mest 
lovande bluesmusikerna just nu. Född och uppvuxen i Louisiana, USA. 
Som kompgrupp har Kenny Neal det svenska bandet Topdogs, fyra 
rutinerade musiker som brukar spela med amerikanska stjärnor på 
turné. Biljetter i kassan från 18.30. Entré: 200 kr (medlemmar i Ron-
neby Musikförening 150 kronor) Arrangörer: Ronneby Musikförening. 
Medarrangörer: Musik i Blekinge och ABF Blekinge. 
Mer info på Facebooksidan Musik i Ronneby

16 torsdag
Saxemara kyrka, 19.30
Musik i sommarkväll. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

17 fredag
Allsång på innergården, Ronneby Havscamping, 19.00-21.00
Välkomna ut till havet och Ronneby Havscamping där Allsångsproffsen 
underhåller på innergården. www.ronnebyhavscamping.se

18 lördag
Irländsk afton, Hamnkrogen pensionat Järnavik, 18.30-
Härlig mat och musik med David Davey som gästar hamnkrogen i Järna-
vik. Mer info på Facebooksidan och www.pensionatjarnavik.se  

18-19 lördag söndag
Öljehultsdagarna, Hallabro, ca10.00-18.00
Välkomna till en historisk dag på landsbygden! Öljehultsfilmen och andra 
filmer visas kontinuerligt. Utställning av bilder, dokument, klipp och bykar-
ta. Egen sightseeing av nya och ”gamla” sevärdheter. Kär och nostalgisk 
samvaro med bybor, hemvändande och övriga Öljehultsvänner. Kyrkan, 
församlingshemmet/f d skolan är öppna under dagarna.
Medtag matsäck och fikakorg, Öljehults-material, vackert väder och 
gärna musikinstrument. Enklare fika med våfflor kan köpas. Alla i Ölje-
hultstrakten, hemvändare och övriga med familjer är varmt välkomna. 
Arrangörer: Öljehults Samhällsförening. Mer info på deras Facebooksida.

19 söndag
Möljeryds kyrka, 18.00
Musik i sommarkväll. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

19 söndag
Heliga Kors kyrka, 21.00
Jazz i kyrkan. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

21 tisdag
Förkärla kyrka, 19.30
Musik i sommarkväll. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

22 onsdag
Bräkne-Hoby kyrka, 19.00
Musik i sommarkväll. Noora Karhuluoma, sopran. Johan Wållberg, baryton.
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

22 onsdag
Quiz med mat och musik i Järnavik, Pensionat Järnavik, 18.30
Njut av sommaren i skärgården på Pensionat Järnavik med quiz varje 
onsdag kväll med olika artister, ex: Johan Svedberg, Anna Pettersson, 
Kalle Lindström med flera. Mer information på Facebook och hemsidan 
www.pensionatjarnavik.se

23 torsdag
Saxemara kyrka, 19.30
Musik i sommarkväll. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

24 fredag
Musikunderhållning, Ronneby Havscamping, 18.00
Musikunderhållning med Leif Egefur som spelar på innergården. 
www.ronnebyhavscamping.se

24-26 fredag-söndag
Saxemara Classic Boat Show, Saxemara Båtvarv
Njut av folkfest i Saxemara. En del av programmet: veteranbåtsträff, 
hantverks- och båttillbehörsmarknad, regattor, mat, musik och mycket 
mer. 
www.nyströms.se

25 lördag
Chimboz Revival, på Restaurang KJ´s i Ronneby, 21.00
Chimboz Revival är veteranerna som har specialiserat sig på klassisk 
rock och pop från 50- och 60-talet, nu kommer de till Ronneby och 
KJ´s. Biljetter i kassan från 18.30. Entré: 200 kr (medlemmar i Ronneby 
Musikförening 150 kronor) Arrangörer: Ronneby Musikförening. Medar-
rangörer: Musik i Blekinge och ABF Blekinge. 
Mer info på Facebooksidan Musik i Ronneby

25 lördag
Bossanovakväll med brasiliansk buffé, Pensionat Järnavik
Njut av härligt sväng med Anette Castell och läcker buffé i skärgården 
på pensionat Järnavik. 
Mer info på www.pensionatjarnavik.se

26 söndag
Anders F. Rönnblom & Bravado Bravado 
på Möllebackagården, 18.00
Anders F Rönnblom är veteran inom svensk rockmusik. Han var en av 
de absolut första som gjorde pop på svenska i skarven mellan 60- och 
70-talen. Med sig har han rutinerade musiker som han spelat länge med. 
Repertoaren består av både gammalt och nytt. Betoningen ligger på mer 
lågmäld och akustisk musik. Möllebackagården ligger vackert uppe vid 
kyrkan i Ronneby. Vid dåligt väder så flyttas konserten till Vesperklock-
an, en nykterhetsloge som ligger precis intill. Entré: 150 kronor (Medlem 
i Ronneby Musikförening 100 kr)  Arrangörer: Ronneby Musikförening. 
Medarrangörer: Musik i Blekinge och ABF Blekinge. 
Mer info på Facebooksidan Musik i Ronneby

26 söndag
Heliga Kors kyrka, 21.00
Jazz i kyrkan. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

29 onsdag
Quiz med mat och musik i Järnavik, 
Pensionat Järnavik, 18.30
Njut av sommaren i skärgården på Pensionat Järnavik med quiz varje 
onsdag kväll med olika artister, ex: Johan Svedberg, Anna Pettersson, 
Kalle Lindström med flera. 
Mer information på Facebook och hemsidan www.pensionatjarnavik.se

29 onsdag
Bräkne-Hoby kyrka, 19.00
Musik i sommarkväll. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

30 torsdag
Saxemara kyrka, 19.30
Musik i sommarkväll. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

31 fredag
Musikunderhållning, Ronneby Havscamping, 18.00
Musikunderhållning med Mikael Litén som spelar gamla godingar. 
www.ronnebyhavscamping.se
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Augusti
1 lördag
Pony Muscle Car Meet (PMCM), Brunnsparken, 08.00-16.00
Välkommen till Sveriges bästa träff för intresserade av pony- och mus-
kelbilar! www.pmcm.se/wordpress/

1-2 lördag, söndag
Öppet hus hos författaren Kim 
Kimselius, Kolshult utanför Erings-
boda, 12.00-18.00
Välkomna på öppet hus hos Kim Kimse-
lius. Flera författare kommer att finnas 
på plats för att visa upp sina senaste 
alster och berätta om sitt författarskap. 
Besökarna kommer att få en guidad tur runt skrivarlyan och möjlig-
het att njuta av Kimselius vackra Paradis när det blommar som bäst.  
Mer information på hemsidan: www.kim-m-kimselius.blogspot.com/

4 tisdag
Musikkväll i Bräkne-Hoby, Svenmanska parken, 18.30-20.00
Musik i Svenmanska parken, Musikunderhållning, försäljning av fika, fri 
entré. Arrangör: Bräkne-Hoby Trädgårdsförening”

6 torsdag 
Saxemara kyrka, 19.30
Musik i sommarkväll. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

7 fredag
Öljehults kyrka, 18.00
Musik i sommarkväll. Blekinge Spelmansförbund. Öljehults- och Backa-
ryds socknars hembygdsförening bjuder på kaffe i församlingshemmet.
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

8-9 lördag, söndag 
Nordic Dog Show, Brunnsparken
Blekinge Kennelklubb anordnar hundutställning med deltagare från 
hela Norden. www.skk.se/sv/BKK/

9 söndag
Brunnsdagen med hemvändaredag, Eringsboda Brunn
Ett samarrangemang mellan Eringsboda Brunn och Samhällsförening-
en i Eringsboda. www.eringsboda.nu

9 söndag
Spelmansstämma Lönnamohagen, Kallinge, 14.00-17.00
Allspel, vem som vill kan vara med. Scenframträdanden av bokade spel-
män. Öppen scen, vem som vill får spela några låtar. Buskspel, träffa nya 
spelkompisar att jamma ihop med. Dansa till de olika framträdandena. 
Glass, fika och korv finns att köpa. Frivillig entré. Mer information och 
noter till allspelet finns på www.blekingespelman.se. Arrangeras av Ble-
kinge spelmansförbund och Kallinge hembygds- och folkdansgille med 
bidrag från Musik i Blekinge, Region Blekinge och Ronneby kommun. 
www.blekingespelman.se

14 fredag
Glenn Endys, Danshallen Belganet
Välkommen till härliga danskvällar med orkester. Entré 180 kr 
Entrén öppnar klockan 18.00. Dansen pågår mellan 19.00-23.00 med 
paus 20.45-21.15.  I entrépriset ingår kaffe samt en ostfralla.
Varmt Välkommen! www.danshallenbelganet.se

15 lördag
Hantverksdag, Möllebackagården, 11.00-16.00
Ronneby hembygdsförenings årliga hantverksdag med växtfärgning 
i Möllebackagårdens trädgård. Här kan du se hur färgning av textila 
material, med hjälp av blommor och blad går till, och själv prova på om 

du vill.  Arrangörer: Ronneby Musei- och Hembygdsförening i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan. www.hembygd.se/ronneby-musei”

16 söndag
Bredåkra kyrka, 18.00
Musik i sensommarkväll. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

19 onsdag
Allspelskvällar, Hjortahammar Skola, 18.00
Välkommen till allspelskväll i Hjortahammar skola! Ta med ditt instru-
ment och var med och spela. Eller bara njut, sjung och lyssna. 
Entré inkl. fika 50 kr. www.hemgjort.nu

19 onsdag
Trivseldans Fernandoz, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Mer info och program för dans och partykvällar på lördagar kommer 
efter hand på hemsidan. www.eringsbodabrunn.se

19 onsdag
Äggaboden, Gärestads by, 19.00
Kyrkans allsångskväll. Sång och musik med Lars Brown, Olof Gustafs-
son och Fredric Lindahl. Sammanbindande kommentarer: Gunnel Alv-
häll. Det finns möjlighet att köpa kaffe, kakor och smörgåsar
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

22 lördag
Kallinge kyrka och församlingshem, 10.00-15.30
Kyrkans Kallingedag. Marknadsknallar, musikunderhållning, matvagnar, 
Kallingebakelse, utställning m m. Friluftsgudstjänst på scenen kl 11.00. 
Sommarkören under ledning av Hanna Stigsson och Mari Sjöberg.
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

28 fredag
Ulf Lundell, Brunnsparken, 20.00-
Sommarens härligaste konsert i Brunnsparken med legenden Ulf Lun-
dell. Biljetter och mer info på www.visitronneby.se

28 fredag
Skåningarna, Danshallen Belganet
Välkommen till härliga danskvällar med orkester. Entré 180 kr 
Entrén öppnar klockan 18.00. Dansen pågår mellan 19.00-23.00 med 
paus 20.45-21.15.  I entrépriset ingår kaffe samt en ostfralla.
Varmt Välkommen! www.danshallenbelganet.se

29 lördag
Heliga Kors kyrka, 18.00
Konsert med Pizaensemblen. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalen-
darium

30 söndag
Kaffekalas, Möllebackagården, 14.00-16.00
Ett riktigt kaffekalas med sju sorters kakor i Möllebackagårdens träd-
gård, Möllebacksgatan 10, Ronneby. Vid dåligt väder fortsätter vi inne 
i 1700-talsrummet. Gertrud Pettersson delar med sig av berättelser ur 
sina böcker, I Ronnebypostens spalter. Det blir en kavalkad på temat 
kalas i Ronneby med omnejd. Alla är välkomna! Entré: 50 kr 
Arrangörer: Ronneby Musei- och Hembygdsförening i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan. www.hembygd.se/ronneby-musei
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September
2 onsdag
Trivseldans Engdahls, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Mer info och program för dans och partykvällar på lördagar kommer 
efter hand på hemsidan. 
www.eringsbodabrunn.se

6 söndag
Skogens dag, Brunnsparken, 10.00-15.00
Upptäck Lövskogen! Välkomna på en familjedag till Brunnsparken.
I Brunnsskogen finns runt 20 stationer med information om skogens 
värden, skogsbruk, tipspromenad mm. Skogens dag startar vid Bäcka-
hästen, passerar Trollsjön med målgång på Naturum. Arr: Skogsstyrelsen
www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturum-blekinge

9 onsdag
Invigning: ”Binära upplevelser - Tätt inpå en superorganism”, 
18.30-20.30
Invigning av höstens fotoutställning på naturum som skildrar honungs-
biets fantastiska värld. Fotograf Åke H Nilsson, känd teknisk illustratör 
och bosatt vid Listersjön, visar sina fantastiska närbilder där han har följt 
honungsbina och honungsproduktionen på sin gård. Åke kom, tillsam-
mans med Lena Wyrner, nyligen ut med en bok med samma titel som 
utställningen.
www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturum-blekinge

11 fredag
Mats Bergmans, Danshallen Belganet
Välkommen till härliga danskvällar med orkester. Entré 180 kr 
Entrén öppnar 18.00. Dansen pågår mellan 19.00-23.00 med paus 
20.45-21.15. I entrépriset ingår kaffe samt en ostfralla.
Varmt Välkommen! www.danshallenbelganet.se

12-13 lördag, söndag
Logshow De luxe  - En Sensommarrevy i 2 akter med San-
delius Kultur & Nöje och Femtinge Teater, Björketorps Gård, 
Johannishus, 19.00 lördag och 15.00 söndag
Välkomna på en fartfylld sommarrevy i 2 akter fylld med sång, musik, 
sketcher och skratt! Med Hans-Åke Andersson, Linda Elaine Byman och 
Elin & Mats Sandelius. 
Mer info på www.sandelius.se

12-13 lördag, söndag
Blekingepärlors Höstrunda, 10.00-16.00
Höstrunda med öppna Ateljéer
Blekingepärlors medlemmar öppnar upp sin verksamhet för besökare 
genom öppna ateljéer och samlingsutställningar. Sker i samverkan med 
Matlust och Växtkraft.
Mer info kommer på www.blekingeparlor.se

12-13 lördag, söndag
Matlust och Växtkraft, Gårdsbutiksrunda i Blekinge, Ronneby 
kommun, 10.00-16.00
Upptäck och njut av Blekinges lokala delikatesser. Helgen den 12-13 
september håller alla butiker som är markerade med en stjärna öppet 
mellan klockan 10.00-16.00. Många butiker bjuder under dessa dagar 
in kollegor, vilka tar med sig sitt mathantverk, sina konstverk med mera. 

Det kommer att finnas olika aktiviteter och specialerbjudanden. Övriga 
dagar har butikerna varierande öppettider som du hittar på respektive 
butiks hemsida. 
Mer info kommer på www.visitronneby.se

16 onsdag
Trivseldans Lövgrens, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Mer info och program för dans och partykvällar på lördagar kommer 
efter hand på hemsidan. www.eringsbodabrunn.se

16 onsdag
Allspelskvällar, Hjortahammar Skola, 18.00
Välkommen till allspelskväll med durspelstema i Hjortahammar skola! 
Ta med ditt instrument och var med och spela. Eller bara njut, sjung och 
lyssna.  Entré inkl. fika 50 kr. www.hemgjort.nu

19 lördag
Skörde- och växtmarknad, Svenmanska parken, 10.00-15.00
Skörde- och växtmarknad, Äpplets dag. Ca 40 utställare, föreläsare, 
musikunderhållning, guidning i parken, utdelning av priset ””Blekinge 
Sveriges trädgård””, mat, kaffe o våfflor mm. Fri entré.
Arrangör: Bräkne-Hoby Trädgårdsförening

19 lördag
Kurs i Intuitivt måleri, Möllebackagården, 12.00-17.00
Kurs i intuitivt måleri med Annette Jönsson. Experiment med färger och 
kompositioner till stämningsfull musik i Möllebackagårdens 1700-tals-
rum med sin speciella atmosfär. OBS! Boka i god tid, begränsat antal 
deltagare. Arrangör: Ronneby Musei- och Hembygdsförening i samar-
bete med Studieförbundet Vuxenskolan.
www.hembygd.se/ronneby-musei

19 lördag
Heliga Kors kyrka, 18.00
Jubileumskonsert. Heliga Kors Gospel 20 år
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

19 lördag
Musik och show på Björketorps Gård
Välkomna till en fartfylld kväll med Cecilia Kyllinge som gör en Lill-Babs-
Show på Björketorps Gård. 
Mer information på hemsidan www.bjorketorpsgard.se och Facebook.

25 fredag
Holidays, Danshallen Belganet
Välkommen till härliga danskvällar med orkester. Entré 180 kr 
Entrén öppnar 18.00. Dansen pågår mellan 19.00-23.00 med paus 
20.45-21.15.  I entrépriset ingår kaffe samt en ostfralla.
Varmt Välkommen! 
www.danshallenbelganet.se

25-27 fredag-söndag
Höstglöd, Johannishus Gods, Susanne Demåne, Björketorps 
Gård, Äggaboden
En upplevelse på fyra gårdar i Blekinge. Höstglöd Blekinge är ett sam-
arbete mellan Johannishus Gods, Susanne Demåne, Björketorps Gård 
och Äggaboden. Det är ca 5 min mellan gårdarna längs en sträcka 
genom vår del av vårt vackra landskap. Gemensamt för de fyra gårdarna 
är mat, dryck och kultur. Programmet för Höstglöd Blekinge 2020 kom-
mer att publiceras på www.hostglodblekinge.se

30 onsdag
Trivseldans Micke Ahlgrens, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Mer info och program för dans och partykvällar på lördagar kommer 
efter hand på hemsidan. www.eringsbodabrunn.se
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Oktober 
3 lördag
Backaryds höstmarknad, Backaryd. 10.00-15.00
Besök den traditionella höstmarknaden i Backaryd där mat och skörd 
står i centrum. www.backaryd.se/

3 lördag
Whiskyprovning, Pensionat Järnavik
Whiskyprovning med Stefan Nilsson från carlshamns whiskysällskap 
med en 2-rätters middag. 
Mer info på www.pensionatjarnavik.se

4 söndag
Höstvandring Karlsnäsleden, 
Ronneby/Kallinge/Karlsnäs, 9.30-
Söndagen den 4 oktober är det dags för den populära höstvandringen 
på Karlsnäsleden. Välj själv startpunkt, Ronneby Torg (Munktrappan) 15 
km eller Kallinge Torg 10 km, och vandra längs Ronnebyån till Karlsnäs. 
Start mellan kl. 9.30-10.00.
Vandra längs den del av Ronnebyån som Selma Lagerlöf så fantastiskt 
beskriver i ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.
Tillbaka anordnas gratis busstransport mellan 12.00-15.00.
Arrangör Ronneby OK i samarbete med bl.a Ronneby kommun. 
www.karlsnasgarden.se/ 

7 onsdag
Tjärös kulturhistoria, 18.30-20.30
Leif Olsson, som har släktband från Tjärö från 1700- och 1800-talen och 
som håller på att skriva en bok om ön, föreläser på naturum. Han kom-
mer att berätta om husen, människor som levt och verkat där, ofta under 
väldigt knappa förhållanden. Man har ofta varit mångsysslare och försörjt 
sig genom fiske, stenhuggeri, båtbyggeri, jordbruk och så småningom 
turism. www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturum-blekinge

9 fredag
Lövgrens, Danshallen Belganet
Välkommen till härliga danskvällar med orkester. Entré 180 kr 
Entrén öppnar 18.00. Dansen pågår mellan 19.00-23.00 med paus 
20.45-21.15.  I entrépriset ingår kaffe samt en ostfralla.
Varmt Välkommen! www.danshallenbelganet.se

10 lördag 
OPERA MET Opera, Giuseppe Verdis AIDA, 19.00
Speltid 3 tim 30 min. Biljettsläpp 25 maj.
Med årets Polarpristagare Anna Netrebko i huvudrollen. Verdis odödliga 
opera får sin första nya iscensättning på MET på mer än tre decennier, 
i en ny version regisserad av Michael Mayer. www.ronnebyfolkteater.se

10 lördag
Natur- och kulturvandring, Garnanäs-Gyön 
Välkomna på en natur- och kulturvandring på Garnanäs-Gyön. En dag 
om Blekingsk kustkultur och Nobelpristagare, mer info kommer på 
www.blekingeparlor.se

14 onsdag
Motiven finns närmare än du tror, 18.30-20.30
Åke H Nilsson, passionerad naturfotograf bosatt i kommunen, gästar 
naturum. Åke kommer att visa bilder tagna i och runt sin egen trädgård. 
Han är en mästare på att hitta intressanta motiv, ofta närbilder på insek-
ter, fåglar och detaljer, och det rätta ljuset. 
www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturum-blekinge

14 onsdag
Trivseldans Glenn Endys, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Mer info och program för dans och partykvällar på lördagar kommer 
efter hand på hemsidan. www.eringsbodabrunn.se

21 onsdag
Allspelskvällar, Hjortahammar Skola, 18.00
Välkommen till allspelskväll med hösttema i Hjortahammar skola! 
Ta med ditt instrument och var med och spela. Eller bara njut, sjung och 
lyssna. Entré inkl. fika 50 kr. www.hemgjort.nu. 

v 44
Höstlovsaktiviteter, Ronneby Kommun
Se mer längre fram på www.visitronneby.se

23 fredag
Donnez, Danshallen Belganet
Välkommen till härliga danskvällar med orkester. Entré 180 kr 
Entrén öppnar 18.00. Dansen pågår mellan 19.00-23.00 med paus 
20.45-21.15.  I entrépriset ingår kaffe samt en ostfralla.
Varmt Välkommen! www.danshallenbelganet.se

24 lördag
Hela Ronneby Svänger, Ronneby
Hela Ronneby svänger under denna lördag i oktober. Musik på gator och 
torg, på pubar och restauranger. www.visitronneby.se

28 onsdag
Trivseldans Matz Bladhs, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Mer info och program för dans och partykvällar på lördagar kommer 
efter hand på hemsidan. www.eringsbodabrunn.se

29 torsdag
Skogsträdgårdar, 18.30-20.30
Annevie Sjöberg, författare till den prisbelönta boken med samma namn, 
gästar naturum och berättar om hur man enkelt kan samodla grönsaker, 
bär, buskar och träd och därmed få rikligare skörd och även en ökad 
biologisk mångfald. Skogsträdgårdar är en odlings- och trädgårdsform 
där man med inspiration från naturens lundar och skogsbryn odlar en 
stor variation av ätbart i form av fruktträd, nötträd, bärbuskar, klättrande 
växter och örtartade perenner samtidigt som man lagrar koldioxid och 
skapar livsmiljöer för humlor, bin och andra vilda vänner.
www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturum-blekinge

30 fredag
Bredåkra kyrka, 18.00
Konsert med Sancta Mariakören under ledning av Fredric Lindahl.
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

31 lördag
Halloween-afton med bonfire i Eringsboda, Färgaregården, 
15.00-19.00
Godisjakt i grannskapet, start 15.00. Halloween-afton på Färgaregår-
den 17.00. Grillstugan är öppen. Bålet tänds klockan 17:00. 
www.eringsboda.nu
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November/december

Julbord, musik och shower i Ronneby
Ronneby Kommun
Välkomna och njut av ett fantastiskt utbud av julbord i Ronneby. Mer 
information om vilka som kommer erbjuda julbord och fler juliga evene-
mang kommer på www.visitronneby.se

Julmarknader i Ronneby
Ronneby kommun
Läs mer om vilka fler julmarknader som arrangeras längre fram på 
www.visitronneby.se

Julbord på pensionat Järnavik, 20 nov-17 dec 
Pensionat Järnavik
Hemlagat julbord med allt som hör till. Mer info och bordsbokning på 
Facebooksidan och www.pensionatjarnavik.se  

Konstutställning i Bräkne-Hoby, 21 nov-20 dec
Bräknebygdens Kulturhus
Blekinge Folkhögskolas konstelever visar sina alster. Utställningen 
pågår mellan 21/11 - 20/12. Välkomna! www.brakne-hoby.se

November
4 onsdag
Forskningen om fåglarnas flyttning – en ny revolution har 
inträffat!, 18.30
Thomas Alerstam, professor i Lund inom evolutionär ekologi föreläser 
på naturum. Nya metoder har medfört omvälvningar inom forskningen 
om fåglars flyttning, t.ex. när ringmärkningsmetoden eller radartekniken 
började användas. Elektronisk miniatyrteknik har medfört en ny revolu-
tion där enskilda fåglar nu kan följas i detalj under flera år. Detta ger 
många nya inblickar i vad det är som styr fåglarnas flyttning och vad 
som händer när klimatet förändras. Fåglarnas flyttning visar sig vara mer 
imponerande än man någonsin kunnat ana. 
www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturum-blekinge

6 fredag
Fernandoz, Danshallen Belganet
Välkommen till härliga danskvällar med orkester. Entré 180 kr 
Entrén öppnar klockan 18.00. Dansen pågår mellan 19.00-23.00 med 
paus 20.45-21.15.  I entrépriset ingår kaffe samt en ostfralla.
Varmt Välkommen! www.danshallenbelganet.se

7 lördag
OPERA MET Opera, Giuseppe Verdis TRUBADUREN 
(Il trovatore), 19.00
Speltid 3 tim. Biljettsläpp 25 maj. Sir David McVicars actionfyllda upp-
sättning med sopranen Sonya Yoncheva som den passionerade unga 
adelskvinnan Leonora. www.ronnebyfolkteater.se

11 onsdag
Skridskokväll, 18.30-20.30
Ledare för långfärdsskridskor från Friluftsfrämjandet och Långfärds-
skrinnarna Sydöst (LSS) besöker naturum. De kommer att visa bilder 
från föregående säsonger och berätta om utrustning, ”skridskonätet” 
och vad som planeras inför säsongen.
www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/naturum-blekinge

11 onsdag
Trivseldans Skåningarna, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Mer info och program för dans och partykvällar på lördagar kommer 
efter hand på hemsidan. www.eringsbodabrunn.se

20 fredag
Glenn Endys, Danshallen Belganet
Välkommen till härliga danskvällar med orkester. Entré 180 kr 
Entrén öppnar klockan 18.00. Dansen pågår mellan 19.00-23.00 med 
paus 20.45-21.15.  I entrépriset ingår kaffe samt en ostfralla.
Varmt Välkommen! www.danshallenbelganet.se

21 lördag
Öppet Hus Belganet, 10.00-15.00
Hantverksbyn Belganet mitt i Blekinge har ca 15 öppna verkstäder för 
besök och fabriksförsäljning. Möjlighet att fynda bland hantverk och 
mycket annat. Strosa runt, ät gott och upplev byn som sjuder av liv och 
rörelse under hela dagen. 
www.facebook.com/BelganetsSamhallsforening

25 onsdag
Allspelskvällar, Hjortahammar Skola, 18.00
Välkommen till allspelskväll med jultema i Hjortahammar skola! Ta med 
ditt instrument och var med och spela. Eller bara njut, sjung och lyssna. 
Entré inkl. fika 50 kr. www.hemgjort.nu.

25 onsdag
Trivseldans Donnez, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Mer info och program för dans och partykvällar på lördagar kommer 
efter hand på hemsidan. www.eringsbodabrunn.se

28-29 lördag, söndag
Brunnsparkens julmarknad, Brunnsparken, 11.00-18.00
Välkomna på klassisk julmarknad i anrika Brunnsparken i Ronneby.
www.brunnsparksbutiken.se/brunnsparkensjulmarknad.html

29 söndag
Kallinge kyrka, Första söndagen i advent, 18.00
”Det är Advent!”. Sancta Mariakören och Ronneby Blåsorkester

29 söndag
Julmarknad i Eringsboda, 14.00-18.00
Som traditionen bjuder så blir det även i år Julmarknad på flera platser i 
Eringsboda. Färgaregården med Grillstugan och Tåghuset, Brandstatio-
nen och Lisbeths Salong, Macken med Jultomten, Församlingshemmet 
och Kyrkan. Knallar med hemslöjd och julgodis. Ponnyridning med mera. 
Mer information kommer på www.eringsboda.nu
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Var uppmärksamma på att många evenemang kan ställas in på grund av Corona-virusets spridning. Vi uppdaterar evenemangskalendern på 
www.visitronneby.se kontinuerligt och rekommenderar att ni tittar där, eller besöker arrangörens hemsida/Facebook för aktuell information om evenemanget.

 December
4 fredag
Matz Bladhs, Danshallen Belganet
Välkommen till härliga danskvällar med orkester. Entré 180 kr 
Entrén öppnar 18.00. Dansen pågår mellan 19.00-23.00 med paus 
20.45-21.15.  I entrépriset ingår kaffe samt en ostfralla.
Varmt Välkommen! www.danshallenbelganet.se

5 lördag
Julkul, Ronneby, 10.00-15.00
Julstämning och traditioner i Ronnebys äldsta stadsdelar med jul-
musik, julfika, göra eget julpynt och mycket mera som hör till julens 
traditioner. Här finns julstämning för alla åldrar. Gå en runda i 
Kulturkvarteren och njut av julmusik, fika, pyssel och hantverk.  
Arr: Kulturcentrum, Ronneby Musei- och hembygdsförening, IOGT-NTO, 
Blekinge läns hemslöjd, Rädda Barnen, Ronneby bibliotek, Ronneby 
Kulturskola & Svenska Kyrkan. 
Mer information kommer på www.visitronneby.se

9 onsdag
Trivseldans Mats Bergmans, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Mer info och program för dans och partykvällar på lördagar kommer 
efter hand på hemsidan. www.eringsbodabrunn.se

12 lör
Gammaldags Julmarknad, Hjortahammar Skola, 11.00-16.00
Julmarknad med mathantverk med mera inför julen. 
Mer info kommer på www.hemgjort.nu

Julmarknader i Ronneby
Ronneby kommun
Läs mer om kommunens alla julmarknader längre fram på 
www.visitronneby.se

Skyltsöndag
Ronneby
Julkänslan infinner sig i Ronnebys butiker. 
www.ronnebyhandel.com/

13 fredag
Luciafirande, Ronneby kommun
Njut av stämningsfulla luciatåg runt om i kommunen. www.visitronneby.se

Kvällsöppet inför jul
Ronneby
Butikerna i Ronneby håller kvällsöppet med aktiviteter. Mer info kommer. 
www.ronnebyhandel.com/

19 lördag
Backaryds kyrka, 18.00
Julkonsert. www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium

26 fredag
Engdahls, Danshallen Belganet
Välkommen till härliga danskvällar med orkester. Entré 180 kr 
Entrén öppnar 18.00. Dansen pågår mellan 19.00-23.00 med paus 
20.45-21.15.  I entrépriset ingår kaffe samt en ostfralla.
Varmt Välkommen! www.danshallenbelganet.se

26 fredag
Backaryds kyrka , Annandag jul, 17.00
Julkonsert. Hoby Musikkår. 
www.svenskakyrkan.se/ronneby/kalendarium
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Utställningar DET HÄNDER I  RONNEBY 2020

Kulturcentrum

Kulturcentrum Ronneby konsthall
Vid Ronnebyån i Kulturkvarteren ligger Kulturcentrum Ronneby konst-
hall. Här arrangeras varje år 10-15 utställningar med regional, nationell 
och internationell samtidskonst, design och konsthantverk. Kulturcen-
trum byggdes ursprungligen som lager och packningscentral för Kock-
ums Emaljerverk. Det vackra dagsljuset i salarna och konstruktionen 
med pelare gör konsthallarna unika till sin karaktär. Utställningsytan 
fördelas på tre konsthallar; Norra & Södra konsthallen samt Galleriet. 
Kulturcentrum är därmed en av södra Sveriges största arenor för sam-
tidskonst.

Under sommaren 2020 sätter vi åter fokus på Ronnebys emaljtradition 
genom utställningen ”Åter på Vita lagret”, en utställning med delar av 
Ronneby kommuns emaljsamling i Södra konsthallen. 

Under samma tid visas i Norra konsthallen en stor utställning med Jarl 
Ingvarssons måleri i utställningen ”Kören övar” och i Galleriet öppnar vi 
2 jurybedömda separatutställningar med studerande vid Konsthögsko-
lan i Malmö. Även utanför centrum får konsten ta plats i Ronneby som 
t.ex muralmålningen Pica Pica i bostadsområdet Hjorthöjden målad av 
konstnären Johan Stenbeck 2019 i samarbete med Konst i Blekinge/
Region Blekinge. 

Kulturcentrum Ronneby konsthall samarbetar med Konst i Blekinge/
Region Blekinge för att stärka konstområdet både regionalt och inter-
nationellt. 

Utställningsprogram:

13/6 – 30/8
Norra konsthallen: Jarl Ingvarsson – Kören övar
Södra konsthallen: Åter på Vita lagret

13/6 – 19/7
Galleriet: /nod, Olle Helin – Colour research

25/7 – 30/8
Galleriet: /nod, Nadja Ericsson – Anteckningar från en tallskog

12/9 – 1/11
Södra konsthallen: Jakob Ojanen
Norra konsthallen:
Grodregn – Madeleine Andersson (SE),
Magnus Bartas (SE), Rae-Yen (GB),
Rickard Krantz (SE) David Sherry (GB),
Anna Slamma & Marek Delong (CZ),
Alexander Hoglund (SE)

14/11 – 10/1
Södra konsthallen: Hanna Hansdotter – Ornamental abstractions of 
industrial memories
Norra konsthallen: Jenny Carlsson – Nära marken

Utställningar

”När jag var liten kallade jag grisar för lejon och jag trodde snö var salt. Jag var rädd för kalkoner, men gillade stark mat. 

Detta berodde antagligen på att jag var född i Afrika, när Haile Selassie var kung. Men sedan kom vi till Sverige och jag fick lära mig vad allt hette. 

I måleriet försöker jag nog förstå vad allting är: spade, väska, bok , vatten…” Jarl Ingvarsson. Foto: Hedvig Ingvarsson (bilderna är beskurna)
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Nya Mor Oliviagården
www.moroliviagården.se

9 maj – 7 juni
Trine Dahl & Christina Gieseke Östberg 
Trine Dahl grafiker från Helsingborg och Christina Gieseke Östberg 
blandteknik från Ronneby ställer ut tillsammans. Intressant utställning 
med olika formspråk.
Christina Gieseke Östberg Jag gör mina bilder för att jag tycker det är så fan-
tastiskt roligt och kanske kan jag glädja någon medmänniska på köpet. På frågan 
varför jag målar som jag gör vill jag bara citera CJL Almqvists Don Juan i Ramido 
Marinesco: ”Så jag målar Donna Bianca, ty så roar mig att måla.” Jag arbetar med 
olja och akryl, akvarell och olika grafiska tekniker och målar gärna med strukturer, 
collage och liknande, ibland med starka ljuskontraster och ganska ofta med histo-
riska tillbakablickar.
Trine Dahl Efter 20 år som inredare började jag 2011 med grafik på heltid. Jag 
gick därmed ut i det okända för att kunna få utlopp för min kreativitet. Idéerna och 
skapandet gror fram ur scener från vardagen, ibland en liten detalj. Det blir allt mellan 
himmel och jord som resultat, non figurativt och figurativt.  Jag jobbar i teknikerna 
torrnål, akvatint, etsning och flatbitning. På senare tid har jag även börjat jobba med 

tusch och blandteknik. 

12 juni – 12 juli
Kajsa Dahl & Jenny Eneroth
Utställning med två färgstarka konstnärer från Växjö. Vernissage 13/6.
Kajsa Dahl. Jag är konsthantverkare inom glas som på senare tid även övergått till 
måleri.  Jag är medlem i Växjö Konstrunda och har min ateljé i Gårdsby hantverkshus 
(Växjö). Jag är kolorist som drivs av att leka med färger där motiven är sekundära 
och stunden med penseln det primära för mig.
Jenny Eneroth. Verksam konstnär i Växjö. Blandteknik – akryl, olja samt oljepas-
tellkritor. Försöker fånga tankar och funderingar runtomkring vad vi gömmer bakom 

alla våra fasader- Fasader som vi ständigt bygger upp. För att skydda oss. Frågan 

är från vad?

17 juli – 16 augusti
Samlingsutställning av Ronneby konstnärer. Vernissage 18/7. 
Eila Folkesson, Marianne Karlsson Sevdabo, Solgerd Bussenius, Pia 
Frida Boäng och Tina Skiöld.
Eila Uro Folkesson Grundläggande studier i olika tekniker och material i Karls-
krona under 50-talet. Därefter studier i Sverige och utomlands i akvarellteknik och 
oljemålning bl.a. Gerlesborgsskolan. Ett stort antal separat- och samlingsutställning-
ar bl.a i Helsingfors och Oslo. Deltagit i jurybedömda utställningar t.ex.”Blekingar” , 
”Yllan” Kristianstad, Stockholms konstsalong.
Marianne Karlsson Sevdabo Jag älskar att skapa med mina händer! Och lera 
är ett fantastiskt material. Man kan jobba på så många olika sätt och i en mängd 
skiftande tekniker. Ibland är det härligt att dreja. Känna leran mjuk och skön mot 
händerna. Lite meditativt. Det är en fröjd att forma brukssaker som är bra att använda 
och fina att se på. Men att skulptera är allra roligast. Att få till ett uttryck är magiskt. 
Plötsligt har det ur leran vuxit fram en personlighet. Jag gläds när människor blir 
berörda på något sätt av mina figurer.
Solgerd Bussenius Jag strävar efter att måla i ögonblicket, spontant, direkt utan 
rättelser. Med en rostig spik, palettkniv, fingrar, händer målar jag naturens o livets 
olika skiftningar. Jag målar i akvarell, tusch, akryl, olja.
Pia Frida Boäng Jag har jobbat med olika former av kreativa hantverk i hela mitt 
liv. De senaste 10 åren har jag haft min ateljé, Villa Kreativa i Ronneby. Material jag 
arbetar i är glas, silver, ull och textil. Tekniker som jag använder mig av är glasfusing, 
lampwork, glas-gjutning, metallvävning, silversmide, fritt broderi. Jag saluför konstfat 
i glas, glas-skulpturer, konstsmycken i glas, tavlor och skulpturer i blandtekniker
Tina Skiöld Jag har tidigare målat periodvis i olja eller akvarell och det har alltid 
varit föreställande. Motiv som har inspirerat har varit både människor och natur. På 
senare tid har jag blivit mer intresserad av abstrakt måleri och har börjat undersöka 
akrylens egenskaper. Det abstrakta ger stor frihet och jag tillåter mig att leka med 
färgen på ett annat sätt.

Majas Konstbutik  
och Café, Torkö
www.majasklostercafe.se

30/5 - 25/6
Zoli Fuglesang Kareld - Målningar
Robert Hjelm - Träskulpturer

27/6 - 23/7
Solgerd Bussenius - Målningar
Mia Sjösten - Änglakeramik

25/7 - 20/8
Ingvar Dahlbom - Akvareller
Annika Smedjebäck - Keramik

22/8 - 17/9
Akilles, Malin och Caspar Teglbjaerg
Teckningar, metallskulpturer, träfigurer

Kallvattenkuren, Brunnsparken
Utställning om Gribshunden, 
Västra Vång och Ronnebys historia.
Upptäck den spännande utställningen om skeppet Gribshunden, uni-
onskungen Hans skepp som förliste i Ronneby skärgård år 1495, 
boplatsen i Västra Vång som under järnåldern var en plats för lång-
väga handel, ceremonier och maktutövning, och Ronneby vars historia 
har präglats av sin position i gränslandet mellan Sverige och Danmark 
samt närheten till den europeiska kontinenten. I ett dialogkontor kan du 
följa och delta i arbetet med att bygga ett museum i Ronnebys stads- 
kärna

Öppettider
Juni-augusti: Måndag – fredag 12-17, Lördag – söndag 10-16
Stängt: midsommarafton och midsommardagen
September: Måndag – fredag 12-17, Lördag – söndag 10-15
Oktober: Lördag – söndag 10-15
Vecka 44 (höstlov) måndag – fredag 10-15
November – december (t.o.m. 13 december): Söndagar 10-15

Mer information på www.ronneby.se/gribshunden
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Hjälp oss rädda 
lunchmackan
Tonfisken i din sandwich behöver hjälp. Den och många andra arter är 
överfiskade och drivs mot utrotningens rand. Vi på WWF har varit med 
och grundat Marine Stewardship Council som certifierar hållbart fiske. 
Så titta efter MSC-märket när du köper fisk och skaldjur och ta hjälp av 
vår Fiskguide som du kan ladda ner på wwf.se
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Kyrkor &  
samfund

Välkommen till Ronneby Pastorat
Besök våra kyrkor                

Gilla oss på Facebook   
facebook.com/ronnebypastorat

Titta in på vår hemsida
svenskakyrkan.se/ronneby

Ronneby pastorat
Kyrkogatan 24
Tfn 0457 - 178 50
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Professionell
telefonpassning

Prova oss under tre 
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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Riktnr 0457 om inget annat anges

ASFALTBELÄGGNINGAR

NCC Industry AB
Öresundsv. 49-0, 
KARLSHAMN ........................ 079-078 83 13
blekinge.asfalt@ncc.se
www.ncc.se/blekinge/asfalt

BOSTADSFÖRETAG
Ronnebyhus AB

Gångbrog. 3, Box 264, 
372 21 RONNEBY ......................... 61 70 50

info@ronnebyhus.se
www.ronnebyhus.se
Se även vår annons

CIRKUS

Cirkus Olympia
Mobil ...................................... 070-338 11 88
Föreställning; 22/6 i Ronneby. Välkomna!
Se hemsidan för alla våra föreställningar.
info@cirkusolympia.se
www.cirkusolympia.se

FAMILJEAKTIVITETER

Känslans verkstad
Skapande med lera - familjeaktivitet i 
Ronneby. 
Välkomna!
www.kanslansverkstad.se

FASTIGHETSBYRÅER
Fastighetsbyrån Swedbank

Karlskronag. 15, 
RONNEBY ........................................ 160 30
www.fastighetsbyran.se/ronneby

GOLF
Leråkra Golfklubb AB

Leråkra Byv.7, 
RONNEBY ........................................ 360 81
info@lerakragolf.se
www.lerakragolf.se

HOTELL
Villa Vesta Hotell

Nedre Brunnsv. 25, 
RONNEBY ........................................ 661 36
info@villavesta.se
www.villavesta.se

KAKELUGNAR & MURNING

Sundbergs  
Kulturhantverk & Mureri

Staffansbygd 315, 
HOLMSJÖ ............................. 0706-20 14 28
sundbergskulturhantverk@gmail.com
www.sundbergskulturhantverk.se

KYRKOR OCH SAMFUND
Svenska kyrkan Ronneby

Kyrkog. 24, RONNEBY ..................... 178 50
www.svenskakyrkan.se/ronneby
Se även vår annons

LOGI & KONFERENS
Ronneby Brunnspark  
Vandrarhem och B&B

Övre Brunnsv. 54, RONNEBY ...........263 00

info@ronnebyvandrarhem.se
www.ronnebyvandrarhem.se
Se även vår annons

RUMSUTHYRNING
Leråkra Golfklubb AB

Leråkra Byv. 7, RONNEBY ............... 360 81
info@lerakragolf.se
www.lerakragolf.se

TEATER
Ronneby Folkteater

Publikentré: Gångbrog. 1 
kontakt@RonnebyFolkteater.se
www.RonnebyFolkteater.se

VÅRDCENTRALER

Capio Citykliniken
Fridhemsv. 15 ................................... 340 70
www.capio.se/narsjukvard/blekinge/
ronneby-vardcentral

Branschregister

ANVÄND QR-KODER I GUIDEN

Så här gör du:
1. Ladda ner en QR-läsare för din 
    smartphone i Appstore eller Google play.

2. Använd appen för att scanna 
    koden i guiden.

USE QR-CODES IN THE GUIDE

This is how you do it:
1. Download a QR-reader for your smartphone 
    from the Appstore or Google play.

2. Use the app to scan the QR-code 
    in the guide.
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Företag & 
Service

Svenskt närproducerat trägolv

Tel. 0457-792 53 
www.berg-berg.com

www.alfalaval.com
metalcolour.com

Välkommen 
till oss på 

Fastighetsbyrån 
i Ronneby

0457-160 30

• Tungbärgning
• Personbilsbärgning
• Jourreparationer
• Starthjälp
• Låsöppning
• Transport av maskiner

Rikstäckande Bärgning & Bilassistans

020-912 912
Karlskrona: 0455-220 00 · Ronneby: 0457-210 00

Använd p-skiva och parkera gratis 
i två timmar i Ronneby centrum!
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Företag & 
ServiceEr order vårt ansvar

Med vårt gjuteri- och bearbetningskunnade 
kan vi ge teknisk support och ansvara 

för hela tillverkningsprocessen.

www.kab.se

Vårt vatten är inte oändligt!
- var sparsam -

Läs mer på www.blekingearkipelag.se

Biosfärområde Blekinge Arkipelag
- ett hav av möjligheter! 
HAR DU IDÉER ELLER VILL DU BLI  MEDLEM?
KONTAKTA OSS! 
TEL 070-63 22 545 eller info@blekingearkipelag.se

Aktivitet  
& nöje



ODR Total till hushåll

Ät gott &  
Bo bra

VÄ LKO M M EN !

                   Hos oss bor Du personligt, fräscht och
prisvärt, mitt i Ronnebys fantastiska Brunnspark!

Övre Brunnsvägen 54 • +46 457 26 300 
info@ronnebyvandrarhem.se • www.ronnebyvandrarhem.se

Öppet:
Mån-Fre 11-22
Lör-Sön 13-22

Följ
oss på

www.dilkhush.seVid avhämtning
10% rabatt!

(ris och sallad ingår alltid.
OBS! Rabatten gäller ej lunchtid)

Dagens lunch fr. 70:-
Måndag - fredag 11-15

Riktig traditionell indisk mat!

Karlskronagatan 23 B
372 37 Ronneby

Alltid färska råvaror • Kunden i centrum

Öppettider: Fredag  12-20, Lördag 14-20, Söndag 14-19
Dagens 12-15 (Endast Vardagar) • Stängt: Måndag - Torsdag
15/5 till 31/8 öppet: Onsdag-Söndag • stängt måndag-tisdag

Telefon: 076 774 61 23

+46 (0)457-268 80
Järnvägsgatan 11 A, Ronneby
info@ronnebycityhotell.se
www.ronnebycityhotell.se

Hjärtligt välkomna till Ronneby Cityhotell - Lounge & Bar. 


