Evenemangstips
Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ändringar.
Uppgifter om evenemang lämnas senast den 20:e månaden före.

UTSTÄLLNINGAR
SÖLVESBORGS KONSTHALL

Sommarutställning 17/6-20/8
Tommy TC Carlsson, måleri och grafik
Öppet: ti-fr 10-18, lö-sö 11-15

SÖLVESBORGS MUSEUM

Öppet: Samma som konsthallen, se ovan

ÅTERKOMMANDE
Skoj på Hoj

1 apr - 30 sep må-sö
Cykelorientering med fotokontroller på
Listerlandet. Försäljning av karta på Medborgarkontoret i Sölvesborg. Pris: 60 kr.
Arr. BroSö OK
Tips- och bingopromenad vid
Tredenborgs camping
Start vid parkeringen kl 18.00-19.30
onsdagar7/6-30/8. Rundan är handikappvänlig och nu även med barntips!
Arr. Korpen

Morgonmässa

i S:t Nicolai kyrka, därefter frukost i
församlingshemmet. Onsdagar kl 08.30
Drop-in studievägledning
den 1, 8 och 15 juni 15.00-17.00
Inför ansökan till högskola, universitet och folkhögskola m.m. kommer studie - och yrkesvägledare från Vuxenutbildningen att finnas på plats
på Sölvesborgs Bibliotek och Lärcentrum.

DAG FÖR DAG
AKTIVITETER
3 jun kl 18.00-19.00
Helgmålsbön
Patrik Carlsson medverkar.
Plats: Minneslunden, Mjällby
kyrkogård.
4 jun kl 16.00-17.30 Mjällby kyrka
Spelmansmässa "Genom tidens gång"
Medverkande: Patrik Carlsson, körsångare från Mjällby och Sölvesborg.
Gemensam gudstjänst med Sölvesborgs
församling. Arr: Mjällby församling
6 jun Sveriges Nationaldag
Blågul festival på stortorget

Kl 9:00 Motorcykelkortege genom
Sölvesborg med samling och utställning
på Stortorget
Kl 12:00 Lions barnkalas med hoppborg,
fiskdamm, glass och ballong till alla barn.
Lokala artister och barnkörer sjunger, och
sillavagnen finns på plats.
Kl 15:00 Kommunen bjuder på kanelbulle
och kaffe till de 500 första besökarna.
Kl 16:00 Kommunens traditionella firande
kör igång. Musik av musikkåren, barnkörer
och solister. Högtidstalare är kyrkoherde
Marie Carlsson

Sweden Rock Festival
7 -10 jun i Norje Boke
Stor rockfestival med internationellt
kända artister. Se vidare på festivalens
hemsida. www.swedenrock.com

Juni
2017

18 jun kl 18.00-19.30 Mjällby kyrka
Musikgudstjänst
Patrik Carlsson, Maria Duvald och solister
medverkar. Arr: Mjällby församling
22 jun kl 10.00-12.00
Midsommarstången kläs
Alla är välkomna att hjälpa till, ta gärna
med blommor och grönt!
Mjällby församlingshem
23 jun Midsommarafton med firande
runt om i kommunen
Hällevik kl 14.00 Traditionellt midsommarfirande på Hällevik och Listerkyrkan
Valjeslätten kl 15.00 Traditionellt midsommarfirande på Valjeslätten. Schottis genom
Valjeallén, därefter reses midsommarstången. Sång, musik, dans, och ringlekar.
Kaffeservering, lotterier, fiskdamm.
Arr. Tunnbyringens Folkdanslag
Mjällby kl 16.00 Dans och lekar kring midsommarstången, Mjällby församlingshem
23 jun kl 17.00-18.00 Mjällby kyrka
Helgmålsbön med musik
Solveig Wollin, Bo Knutsson och solister
medverkar. Arr: Mjällby församling
24 jun kl 20.00-21.30 Mjällby kyrka
Musik och lyrik i sommarkvällen
Rolf Nilsson, Maria och Bo Knutsson, Celenokören samt Uno Hellgren medverkar.
Andakt: Solveig Wollin.

10 jun kl 12.00-13.00
När engelska flottan besökte Hanö
Historiker Marcus Bernhardsson föreläser om när brittiska soldater fanns
på Hanö 1810–1812. Den engelska
flottans besök på Hanö är tveklöst en av
kommunens mest spektakulära händelser, i alla tider. Inträde betalas på plats.
Fikaservering. Arr: Hanö bygdegård och
Sommarboken Gillar du att prata och tipsa om Studieförbundet Vuxenskolan.
Visning av Tingshuset
Följ med någon av våra guider på en tur genom
Gunnar Asplunds Tingshus.
Lördag den 17/6 kl 11.00.
Pris: 30 kr/pers. Biljett köps på medborgar-kontoret. Överblivna biljetter säljs av guiden.
Ta gärna jämna pengar! Samling utanför
Tingshusets entré.

28 jun kl 10-14 Sölvesborgs Museum
Tre på ett strå
Professionell och internationell dockteater
med rotfruktsworkshop där alla får prova
på att göra egna dockor. Här får någon
långa öron, andra längre näsor! Här munhuggs späda primörer som just stigit upp ur
trädgårdssängen med skogsbrynets dryga
drönare! Här får knölar ris och knoppar ros!
böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar
Tre små historier som tre smultron på ett
och fika? Biblioteket i Sölvesborg ordnar träffar
strå, det får bli den röda tråden, det är ju
17
jun
kl
18.00-19.30
Mjällby
kyrka
för lässugna barn under sommaren. Alla får vara
sommar! Tre på ett strå med rotfruktsworkJubileumskonsert
med. Det kvittar hur lite eller hur mycket du
Bo Knutsson, körer och solister medver- shop är även avslutning på Kulturlägret,
läser! Den 17/6, kl 13.30-14.30
men alla är välkomna! ölvesborgs Museum
kar. Arr: Mjällby församling
Psst... glöm inte att anmäla dig till biblioteket
först!

alla uppgifter och fler evenemang se www.solvesborg.se/evenemang

