
Österlen lyser preliminärt program 2016  

Fredagen 4 november 

Årets ljusby Skåne-Tranås 
18.30 Tänder vi ljusträdet på Skåne-Tranås torg. Vid dammen bjuds på olika arrangemang: Favilla 

magiska eldshow, Häxans hus, Trumceremoni. Studio Danza uppträder på scenen, Friluftsfrämjandet 

gör reflexspår för barn och grillar korv, Popuprestaurang på Tranesgården, mustiga grytor 17-20. 

Boka gärna bord 0709-180072. 

Höstmys på Österlenchoklad  fram till 21.00 Se chokladproduktionen, njut av fabrikens varm-choklad-

buffé och grilla marshmallows på gården. Chokladprovning under levande ljus klockan 19. Pris: 90 

sek. Förbokning krävs. www.osterlenchoklad.se 

20 Vi bjuder in till stilla musik i en ljusfylld Skåne-Tranås kyrka. Församlingens musiker Sara Berg och 

Pia Ewaldz står för programmet och präst leder en andakt. 

Baskemölla  
10-21 Keramiker Elisabeth K Palm. Butik/Galleri öppet. Keramik-Ull-Silver, Popupbutik med 

Mariedaldesigns färgstarka plagg i 100% ull, Pernilla Svenres stickade sinnliga och kvinnliga plagg i 

rena naturmaterial, utställning med Owe Johanssons silver, Fårskinn från Havängs lamm, verkstad 

och butik med keramik öppet! Välkomna! www.elisabethpalm.se 

Bolshög 
Dalagård. Silo belyses i olika färger. 

Bornholm Hammeren. 
19:30 Hammerens fyr tänds. Fyrverkeri.  

Eljaröd 
18-21 Galleri Stattin. Färgsprakande och Eldig Vernissage med Fria Konstnärers Gille FKG. 

Samlingsutställning i närvaro av konstnärerna. Nu finns återigen våra vackra och populära ljusstakar 

till försäljning. Se: ”Facebook, Galleri Stattin” för vägbeskrivning.  

Everöd 
15-20 Wenanders Möbler & Ting. Butiken är öppen! Hantverksmässigt renoverade och restaurerade 

möbler från 1850-1960, samt kandelabrar, ljusstakar och andra vackra ting som lyser upp i 

höstmörkret. Varmt välkomna! Tomelilla-Everöd 13:44, 4 km norr om Tomelilla, bredvid 

Specialsnickeriet/Everöds gamla skola Tel 0707-558802 

Gislövshammar 
16– 19 Välkommen till konstutställningen ”Ges ett både-och?” med målningar i akryl, både abstrakta 

och föreställande. Både utanför och inne i lokalen, levande ljus, marschaller och eldkorgar. 

MårtenPers Källa, Kustvägen Brantevik-Skillinge, Gislövshammar, 

www.facebook.com/sannefrostensson/photos  

http://www.osterlenchoklad.se/
http://www.elisabethpalm.se/
http://www.facebook.com/sannefrostensson/photos


Glimmingehus 
11-16 med visning kl 14. Historiska verkstäder för alla åldrar mån-fre kl 12-14. Borgen lever: 

Dramatiserade vandringar där du möter flera människor som funnits på Glimmingehus från 1500-

talet och framåt! kl 17, 18 och 19. Förbokas 072-702 5990. Vuxna 140kr, barn (7-16) 40kr. Lämpligt 

från 7 år. 

Gärsnäs 
11-18 Tävling: Vem gör Gärsnäs snyggaste pumpa? Vill du vara med i tävlingen så fixa till och "pimpa" 

en pumpa och lämna till Thulins på Malmövägen 38 i Gärsnäs. Pumporna ställs ut uppe vid Möllan på 

lördag kväll för röstning. Vinnaren får äran och ett pris. 

8-18. Norrmans Conditori i Gärsnäs säljer ljusbakelser hela dagen. Utställning av ljuslyktor, skapade 

av barn på skola, dagis o fritids i Gärsnäs. 

Hammenhög 
Gunnarshögs Gård . Butik 9-22, Kafé 12-22. Höstinspirerat sortiment i kaféet. Ljuspyssel, 16-20 för 

barn. Musikunderhållning i gårdskaféet kl 19.00. Upplysande visningar i rapsoljetillverkningen 

(anpassad för vuxna): kl. 14, 16 och 18, (anpassad för barn): kl. 11. Vi avslutar varje visning med att 

kallpressa  egen rapsolja samt att grilla korv och pinnbröd för de som vill. Hela allén och gården är 

upplyst med marschaller och andra ljus. www.gunnarshog.se 

15. Carina Hägg Design.  Vett&etikett i arbetslivet! Kom o lyssna på författaren Annmarie Palm som 

berättar om hur du genom att praktisera ett gott affärsmässigt uppförande kan skilja dig från 

mängden och nå större framgångar. Annmarie är kommunikationsstrateg, har precis kommit ut med 

boken "Business behavior: Uppför dig - eller tappa affären" Liber förlag. Dryck tilltugg, bokförsäljning, 

samt  11-20 Carina Hägg Design. 1 km utanför Hammenhög mot Simrishamn. 

11-17 En liten bit av Medelhavet Öppet i butik och trädgård Välkomna! Simrishamnsvägen 8 i 

Hammenhög, www.enlitenbit.se. 

Ingelstorp 
17. Upplysning av forntiden. Lena Alebo berättar och visar föremål från olika arkeologiska perioder. 

fri entré. Församlingshemmet i Ingelstorp (Löderups församling). www. ingelstorp.info 

Karlaby  
18 Alla bybor och vänner hälsas välkomna: kom och var med och tänd Karlabys 3,5 m höga 

ljusskulptur prydd med 22 st marschaller. 100-tals marschaller lyser längs byns genomfartsvägar. Vi 

bjuder på varm dryck och grillen står som vanligt tänd för korvgrillning. Vi samlas vid mjölkbordet 

mitt i byn! Kom en stund du också! 

Kivik  
Välkommen till ett upplyst Buhres på Kivik. Butiken öppen 10-18. Restaurangen 11-21. Från 17:00 

provsmakning av soppa över öppen eld. Erbjudande i butiken och restaurangen hela dagen. 

www.buhres.se 

19:30 Kiviks Bio visar Musikalen Miss Saigon från Prince Edward Theatre i London. Beräknad längd: 3 

tim 15 min 

http://www.gunnarshog.se/
http://www.buhres.se/


10-17.Kiviks Musteri. Mästarna bakom glaset . På Musteriet visas verk av Tillie Burden, Sverige och 

Amy Kruger, Danmark. Filmvisning om glas som konstmaterial och om konsthantverket glasblåsning. 

Glaskonstverk av Elna Jolum bland de 100-åriga äppelträden i Kulturodlingen. Mat och fika i 

Restaurang Kärnhuset. Entré 150 kr (gäller till alla fyra platser på samma dag). 

Kåseberga 
11-19. 912 KÅSEBERGA .Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Ljusfat, 

ljusstakar, ljushållare, marschallhållare, ljuslyktor, ljusamplar, ljustistlar m.m. I galleriet: Utställningen 

”Ljusstakar” av Elna-Karin. Östra Kustvägen 912, Mellan Kåseberga och Löderups strandbad, 

www.912Kåseberga.se 

Löderup 
16-20 På Rödkillebäcksgård Interiörbutik kan ni i stämningsfull belysning provsmaka Glögg och 

Choklad ur vårt gourmetssortiment. Vi erbjuder 10% på Eldkorgar, Ljusstakar, Stearinljus och Lampor. 

Gården ligger vid kustvägen Kåseberga-Löderups Strandbad.www.rodkillebacksgard.se 

Onslunda 
16-18. Antikvariat Bok & Te. Allhelgonamys. Vi provsmakar antikvariatets Halloweente och smörjer in 

händerna med olja från Klintas massageljus. Lantmannaväg. 46 2v. www.bokochte.se 

11-18 Åsgårds Gårdsbutik bjuder på smakprov av gårdens produkter. Hjärtligt välkomna 

Sandhammaren  
18 - 22 Enda möjligheten att under året kunna besöka fyren när den är tänd. Från fyrbalkongen ser 
du de sexton enorma ljusstrålarna svepa fyra mil runt Österlens himmel. En upplevelse utöver det 
vanliga. www.sandhammarensfyrplats.se. 

Simrishamn 

Marschaller tänds på kyrkplan. Konst på stan med Simrishamnskonstnärer pågår i köpmännens 

skyltfönster.  

11.30-14 Nordic Sea Winery Lunch. 11.45 Guidning med vinprovning och lunch. Guidning med 

vinprovning och säsongsmeny kl 17.30/enbart vinprovning och meny kl 18.30. Mycket välkomna till 

ett lysande Vineri!  http://nordicseawinery.se/ 

18.30 Vernissage och utställning Vedic Art, Christina Leifsdotter, Storgatan 22B, Björkegrenska 

Gården 

18-21 Traditionell gåsmiddag. Hotel Svea, Strandvägen 3. www.hotelsvea.se 

20 Fyrverkeri i Hamnen. Efter fyrverkeriet är det ljusspel på Marint Centrums väggar.  

Österlens museum. Ta del av den skånska traditionen att karva en bedelojta som kan skrämma iväg 

mörkrets varelser. Är ni några stycken som vill komma samtidigt så går det att boka in en tid på 

osterlens.museum@simrishamn.se eller 0414-819670. Pris: 30 kr per lykta 

http://www.912kåseberga.se/
http://www.rodkillebacksgard.se/
http://www.bokochte.se/
http://www.sandhammarensfyrplats.se/
http://nordicseawinery.se/
http://www.hotelsvea.se/


Skillinge  
19. Skillinge teater. Spegelnatten - fritt efter Tjechov. Skådespelerskan vaknar upp i logen efter 

premiärfesten. Det strålande scenljuset är släckt. Hon är ensam kvar på teatern. Kvarglömd. 

Bortglömd. Plötsligt upptäcker hon någon i spegeln, någon hon känner igen. Vem är personen där i 

spegeln? Boel Marie Larsson gestaltar rollerna. 0414-30024, Möllevångsg.9, Skillinge. 

www.skillingeteater.com 

Smedstorp 
18. Vi samlas vid mittpunkten och hjälps åt att tända marschaller i byn. 

11-21 Blå Gården lyser upp med ljusskulpturer. I galleriet samsas måleri, änglar, skulpturer, 

designade möbler i trä och textilt. Storgatan 25, Smedstorp. www.blagardenosterlen.se 

11-21 När det skymmer lyses mörkret upp på GyllenGården. Här kan du njuta av en strålande 

jurybedömd konstsalong - hÖsterlenSalongen med 36 konstnärer i varmt sken från ljus, brasa och 

lampor. Butik fylld av konstnärlig energi och i Caféet finns våfflor och äppelkaka. 1 km S om 

Smedstorp mot Hammenhög www.gyllengarden.com 

11-23. Petersborgs gård lyser o eldarna är tända. Svensk Senap med korv. Smakprovning o 

försäljning. Från Smedstorp mot Onslunda. www.petersborg.se 

Tryde  
11-21 Tryde 1303. Strålande kulturer. 11-17 soppa och våfflor i caféet, konst i galleriet och öppen 

ateljé. 17-21 vedugnsbakad pizza, konst, upplyst boulebana och ljusinstallation i trädgården. 

www.tryde1303.com 

Örum  
16-19. Sven Lagerwall och Lillian Öberg. Hos Örum 370 hittar ni våra hållbara svenska möbler och 

brukskeramik i ler- och stengods, ljuslyktor, ljusstakar, handtryck på papper och textil mm. Vi bjuder 

på varm dryck. Vi tänder utomhus kl 16. Örumsvägen 370 norr om Löderup. Facebook  

https://www.facebook.com/orum37/, där finns foton och karta. 

Östra Ingelstad  
18-21. I vått och torrt. Upplev vår trädgård i ljusets sken med vår danska trädgårdsbelysning i koppar 

och rostfritt. Vi har flera erbjudanden i butiken under helgen, bl a 20 % på alla lyktor. Ni får en 

försmak av julen och en kaffetår i lusthuset. Butiken öppet som vanligt på dagen 11-17 

www.ivattochtorrt.se 

Övedskloster 
18-21 Dark Light Poetry utforskar skönheten i det lågmälda. Konstnärer, designers, arkitekter och 

belysningsentreprenörer bjuder på ljusverk, ljus- och ljudinstallationer, ljusberättelser, tango mm. 

Slottbutik och foodtruck håller öppet. Övedsklosters Slott, Harlösavägen 585-15, 275 94 Sjöbo. Läs 

mer på sydljus.se/dark-light-poetry 

http://www.skillingeteater.com/
http://www.blagardenosterlen.se/
http://www.gyllengarden.com/
http://www.petersborg.se/
http://www.tryde1303.com/
https://www.facebook.com/orum37/
http://www.ivattochtorrt.se/


Övraby-Nedraby 
19 Byavetenskap i Sockenstugan vid Övraby kyrka. Vi tar oss till sockenstugan i Övraby med våra 

lyktor, där vi samlas runt eld och varm soppa. Kunskap om sin by och dess innevånare, kan löna sig i 

form av pristävling. www.ovraby-nedraby.se 

Lördagen 5 november 

Årets ljusby Skåne-Tranås 
Popuprestaurang på Tranesgården. Mustiga grytor från kl. 17. Boka gärna bord 0709-180072.  

Höstmys på Österlenchoklad. Öppet fram till 21.00 Se chokladproduktionen, njut av fabrikens varm-

choklad-buffé och grilla marshmallows på gården. Chokladprovning under levande ljus klockan 19. 

Pris: 90 sek per person. Förbokning krävs. www.osterlenchoklad.se 

Österlenmaran 
Österlenmaran är loppet för dig som gillar löpning kombinerat med häftiga upplevelser. Var beredd 

på ljusspektakel längs vägen. Start kl 18.00 i Simrishamn. Maraton, Halvmaraton, stafett. Banan går 

från Simrishamn, via Brantevik, Skillinge och Borrby samt tillbaka igen för de som springer hela 

maran. www.osterlenmaran.com  

Baskemölla  
10-21 Keramiker Elisabeth K Palm. Butik/Galleri öppet. Keramik-Ull-Silver,  Popupbutik med 

Mariedaldesigns färgstarka plagg i 100% ull, Pernilla Svenres stickade sinnliga och kvinnliga plagg i 

rena naturmaterial, utställning med Owe Johanssons silver, Fårskinn från Havängs lamm, verkstad 

och butik med keramik öppet! Välkomna! www.elisabethpalm.se 

18 Samling i Tjörnedalagårdens svinahus där Kulturföreningen bjuder på soppa, bröd o dryck. 

Bildvisning mm. Strax efter 18.30 fackeltåg (facklor finns att köpa) mot kapellet där vi stannar till.... 

Därefter går fackeltåget ner till hamnen där Hembygdsföreningen står för upplysningen... Sista 

etappen av fackeltåget är från hamnen upp till den öppna keramikverkstan där varm dryck väntar! 

13-16 Tjörnedala konsthall/ÖSKG. Vernissage av Ett Österlenskt Önskemuseum. Invigning kl 14, 

Utställning med ett femtiotal verk av konstnärer med anknytning till Österlen t ex Ellen Trotzig och 

Curt Asker. 18-20 extra kvällsöppet, Ett Österlenskt Önskemuseum. 18.30. Visning av utställningen av 

Gert Aspelin, en av utställningens curators. Kl 18 och kl 19 musik av Jakob Appelros Sjölander. Kl 13-

16 och kl 18-19.30 Höstlovsworkshops för barn och unga Prova textiltryck och gör din egen tygkasse!  

Café och butik har öppet 13-16 och 18-20. Tjörnedalagården, Baskemölla. www.oskg.nu 

Bolshög 
Dalagård. Silon belyses i olika färger. 

Borrby  
16 Samling vid Korsoren för att sätta ut marschaller i byn. Byalaget och bybor hjälps åt. Gudstjänst i 

Borrby Kyrka. Efteråt bjuder Kyrkan och Byalaget på bullar och varm dryck på Korsoren. Välkommen! 

http://www.ovraby-nedraby.se/
http://www.osterlenchoklad.se/
http://www.osterlenmaran.com/
http://www.elisabethpalm.se/
http://www.oskg.nu/


19.30 - 20.30 Borrby Bokby. Diktläsning om LJUSET, i Bokhuset. Ta med dig en favoritdikt och läs upp 

den! 20.30 Lysande trottoarfest! Vi är med och hejar fram alla löpare i Österlenmaran - grillar korv, 

mumsar på hembakat från olika kulturer och värmer oss med kaffe! 

Brantevik 
18-21 Promenadkonsert med Gregoriansk musik. Äppellunden upplyst med 100-tals marschaller, vid 

skulpturen " BOPLATS "av konstnären Ulla Viotti och promenadvägen ned till dammen. 

17 och framåt.  Karin Ryft. Hjärtligt välkomna på en poetisk utställning av konstnären Karin Ryft på 

Jaktgatan 4, Äppellunden. Välkomna att ta del av konstverk i akryl i kombination med smekande 

toner och lyrik som allt harmonierar med den magiska stämningen denna kväll.  

Brösarp  
16-20 Brösarps kyrka är öppen för den som vill komma in och tända ljus och stilla sig en stund. Kl. 18 

firar vi en "Ljusgudstjänst". 

Från kl 16. Jordnära upplevelser  Helena Rimfors. Ljuspromenad från Källagården till lägereldar och 

gemensamhetsbål. Promenera från byn eller parkera bilen vid Källagården för att sedan till fots följa 

marschallerna upp till stora bålet vid Getakullen. Vid lägereldarna finns möjligheten att köpa 

äppelpinne att grilla och varm must. Ett samarbete med Brösarps byagille och Källagården. Gratis. 

16. Jordnära upplevelser  Helena Rimfors. Ljuståg och stora bål mot höstig gryta över öppen eld. 

Äppeltåget tar dig från Källagården upp genom fruktodlingarna i skymningen, förbi stora eldar med 

Getakullen som mål. Där väntar lägerelden, den värmande grytan med eldbakat bröd. Vi har tänt det 

gemensamhetsbål som vi samlas kring. Äppeltåget kör tillbaka ca klockan 18. Förbokas. Begränsat 

antal platser. 240kr/person Helena Rimfors 073-3386393. 

Eljaröd 
16-21 Galleri Stattin. Samlingsutställning. Ljusstakar till salu. Se: ”Facebook, Galleri Stattin” för 

vägbeskrivning.  

Everöd 
13-20 Wenanders Möbler & Ting . Butiken är öppen! Hantverksmässigt renoverade och restaurerade 

möbler från 1850-1960, samt kandelabrar, ljusstakar och andra vackra ting som lyser upp i 

höstmörkret. Varmt välkomna! Tomelilla-Everöd 13:44, 4 km norr om Tomelilla, bredvid 

Specialsnickeriet/Everöds gamla skola Tel 0707-558802 

Gislöv 
10-20 Järnet i Elden smider, byggnadsvårdsutställning, Tranes Handelskompani, fika-lättare mat från 

Simonbagare. 10-15 snickra din fladdermusholk med Kim på Österlens kultursnickeri 

samarrangemang med Gislövs Smidesmuseum & Byagillet. Facklor, eld och mystik ! parken och runt 

gamla skolan. 16 Ljus & ljusinstallation av Amit Sen och Gunnel Pettersson. Se facebook: Skånes 

byggnadsvårdscentrum  

20 Halmpyramiden tänds vid Bragestenarna sydost Gislöv. 20.30 Samling i Gislövs gamla smedja där 

ässjan brinner och varm dryck serveras.  

Gislövshammar 



11– 19 Välkommen till konstutställningen ”Ges ett både-och?” med målningar i akryl, både abstrakta 

och föreställande. Både utanför och inne i lokalen levande ljus, marschaller och eldkorgar. 

MårtenPers Källa, Kustvägen Brantevik-Skillinge, Gislövshammar, 

www.facebook.com/sannefrostensson/photos  

Glimmingehus 
11-16 med visning kl 14. Höstlovsöppet hela v 44. Borgen lever: Dramatiserade vandringar där du 

möter flera människor som funnits på Glimmingehus från 1500-talet och framåt! kl 17, 18 och 19. 

Förbokas på tel 072 702 5990. Pris, vuxna 140kr, barn (7-16) 40kr. Lämpligt från 7 år. 

Gärsnäs 
19. Tomten kommer till torget och hämtar barnens önskelistor. 19 -20.30 Tipsrunda, start o mål på 

torget och upp via vår upplysta Mölla. 19-21 Grillar och säljer scouterna korv vid möllan. 19-21 

Tävling/ utställning av pumpor vid möllan. Torget: 21.30 Prisutdelning på tipsrunda och pumpatävling 

och avslutande godisregn. 

8-22. Norrmans Conditori i Gärsnäs säljer ljusbakelser hela dagen. Utställning av ljuslyktor, skapade 

av barn på skola, dagis o fritids i Gärsnäs. Från kl 18. serveras Österlen lyser meny i skenet av levande 

ljus, boka bord på 0414-50087.  

18-22 Torget upplyst av ljusslingor, marschaller och eldar. Malmövägen upplyst med marschaller 

under kvällen. 

Hammenhög 
Gunnarshögs gård.  Butik 10-22. Kafé 12-22. Höstinspirerat sortiment i kaféet. Ljuspyssel, 16-20 för 

barn. Musikunderhållning i gårdskaféet kl 19.00. Upplysande visningar i rapsoljetillverkningen 

(anpassad för vuxna): kl. 14, 16 och 18, (anpassad för barn): kl. 11. Vi avslutar varje visning med att 

kallpressa egen rapsolja samt att grilla korv och pinnbröd för de som vill. Hela allén och gården är 

upplyst med marschaller och andra ljus. www.gunnarshog.se 

11-18 Carina Hägg Design. Öppet med försäljning av Annmarie Palms bok "Business behavior: uppför 

dig - eller tappa affären" Liber förlag Carina Hägg design tyger, kuddar, handdukar mm. Autentico 

kalk o kritfärg mm.  1 km utanför Hammenhög mot Simrishamn 

11-21. En liten bit av Medelhavet. På kvällen bjuder vi in till en vacker upplyst Medelhavsträdgård. 

Välkomna! Simrishamnsvägen 8 i Hammenhög. enlitenbit.se 

Karlaby 
18 Karlaby Byalag tänder ljusskulpturen samt marschaller längs Karlabys genomfartsvägar.  

Kivik  
16 Äppeltåget börjar åka från Kiviks Musteri runt till de olika aktiviteterna på Kivik. Tåget är upplyst 

och snurrar hela kvällen. Sista turen går kl. 21.00 från Kiviks Musteri. Det är gratis att åka! Turen 

börjar på Musteriet och slutar vid Kiviks kapell och går därefter tillbaka. 

16.30 Åk buss mellan de olika aktiviteterna på Kivik, Vitaby, Södra Mellby och Svinaberga. Enkel åktur 

30 kr. 100 kr åk så mycket du vill hela kvällen. Bussen är upplyst både in- och utvändigt. Sista turen 

avgår kl. 21.15. Turen börjar och slutar på Kiviks torg. 

http://www.facebook.com/sannefrostensson/photos
http://www.gunnarshog.se/


18 Vårdkasarna tänds i hamnen och marschaller. Hamnområdet är upplyst med aktiviteter. 

17-20 Kiviks kapell är öppet. Ljus, stilla musik, eftertanke och varm choklad. På Kiviks Kapell visas 

Kiviks Turisms fototävling på Instagram #mittkivik med alla de vinnande bidragen. Fantastisk 

fotoutställning! 

18.30 Kiviks Musteri. Ät god soppa, drick varm äppelbrygd och lyssna på levande musik på vår 

upplysta innergård. Barnen får göra egen äppelmust och Musteributiken har kvällsöppet.150:- inkl. 

musik, soppa, och dryck. 

10-17 Kiviks Musteri. Mästarna bakom glaset På Kiviks Musteri visas verk av Tillie Burden, Sverige och 

Amy Kruger, Danmark. Filmvisning om glas som konstmaterial och om konsthantverket glasblåsning. 

Glaskonstverk av Elna Jolum bland de 100-åriga äppelträden i Kulturodlingen. Mat och fika i 

Restaurang Kärnhuset, öppet mellan kl 10-17. Entré 150 kr (gäller till alla fyra platser på samma dag). 

http://www.glasriketsverige.se/ 

Välkommen till ett upplyst Buhres. Butiken öppen 10-16. Restaurangen öppen 11-21. Från 17:00 

provsmakning av soppa över öppen eld. Erbjudande i butiken och restaurangen hela dagen. 

www.buhres.se 

Kåseberga 
17.45 Samling vid byaträdet vid Kåseberga Bykrog.18.00 Marschaller och facklor delas ut och placeras 

gemensamt ut i byn fram till 18.45. 19.00 tänds Ales Segel i centrala Kåseberga. Varmt välkomna! 

10-19. 912Kåseberga . Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Ljusfat, 

ljusstakar, ljushållare, marschallhållare, ljuslyktor, ljusamplar, ljustistlar m.m. I galleriet: Utställningen 

”Ljusstakar” av Elna-Karin, Östra Kustvägen 912, Mellan Kåseberga och Löderups strandbad. 

www.912Kåseberga.se 

Löderup 
18-19 Byalaget bjuder på gulaschsoppa på Storgatan vid Lantmännen. Byalaget tänder 200 

marschaller utmed Storgatan när det mörknar. Kom och beskåda! 

12-19 På Rödkillebäcksgård Interiörbutik kan ni i stämningsfull belysning provsmaka Glögg och 

Choklad ur vårt gourmetssortiment. Vi erbjuder 10% på Eldkorgar, Ljusstakar, Stearinljus och Lampor. 

Gården ligger vid kustvägen Kåseberga-Löderups Strandbad. www.rodkillebacksgard.se 

Lövestad 
18 Vi tänder marschaller och vedkorgar på Marknadsplatsen samt sänder upp asiatiska lyktor. 

http://www.lovestad.se 

Onslunda 
11-21 i Borstakongens Butik & Café. 18,30-21 spelar Österlens Dragspelsklubb, varvat med sång av 

Christine Persson, Tryde. Fri entré. Cafeét serverar Kongens Smörgåstårta, ljusbakelser mm. 

www.borstteknik.se eller Borstakongen Borstbutik & Cafe på FB. Boka bord på 070-6042674 

11-15. Antikvariat Bok & Te. Allhelgonamys. Vi provsmakar antikvariatets Halloweente och smörjer in 

händerna med olja från Klintas massageljus. Lantmannaväg. 46 2v. www.bokochte.se 

http://www.glasriketsverige.se/
http://www.buhres.se/
http://www.912kåseberga.se/
http://www.rodkillebacksgard.se/
http://www.lovestad.se/
http://www.bokochte.se/


11-18 Åsgårds Gårdsbutik. Vi bakar i gårdens gamla bakugn. Servering av soppa och nygräddat bröd. 

Samling på gården 17.45.Vi beger oss till fåren som bjuder på Ljusshow. Vi bjuder på smakprov av 

gårdens produkter. Hjärtligt välkomna 

Ravlunda 
16.30. 300 marschaller tänds längs bygatan, från Stationsparken till Kyrkan. Ravlunda. 

www.ravlunda.com 

Sankt Olof 
18.00 samling i kyrkan, kort andakt kl. 18.15 fackeltåg till torget, underhållning, scouterna anordnar 

servering. Välkomna Byalaget / Scouterna. 

Sandhammaren  
18 - 22 Enda möjligheten att under året kunna besöka fyren när den är tänd. Från fyrbalkongen ser 
du de sexton enorma ljusstrålarna svepa fyra mil runt Österlens himmel. En upplevelse utöver det 
vanliga. www.sandhammarensfyrplats.se. 

Simrishamn 
Marschaller tänds på kyrkplan. Konst på stan med Simrishamnskonstnärer  i köpmännens 

skyltfönster.  

16 Ljusstund i St Nicolai kyrka, med ljustal av kyrkoherde Mats Hagelin och musik med Blue Light 

Jazzband.  

16.50 Fackeltåg genom Simrishamn. Tåget utgår från St Nicolai kyrka och möter sedan musikkåren 

vid hamnplan för gemensam marsch mot Stortorget. Gratis glowsticks delas ut till alla barn. 

Musikkåren underhåller vid Stortorget fram till starten av maratonloppet. 

18 Maraton, Halvmaraton, stafett . Start i Simrishamn. (se ovan) 

Efter starten av maratonloppet - underhållning på Stortorget: 

Korpen dansar zumba, Wellnez bjuder på en lysande uppvisning, Nova Academy underhåller, 

Eldshow ”Eldiga äventyr med Metamorfos family”. 19.30 Blue Light Jazzband på Café Kagan. Under 

kvällen kör Det Lilla Tåget en specialrutt mellan Stortorget och Bouleplanen.  

11.30-14 Nordic Sea Winery Lunch. 11.45 Guidning med vinprovning och lunch. Guidning med 

vinprovning och säsongsmeny kl 17.30/enbart vinprovning och meny kl 18.30. Mycket välkomna till 

ett lysande Vineri!  http://nordicseawinery.se/ 

18-21 Hotel Svea .Traditionell gåsmiddag. Strandvägen 3. www.hotelsvea.se 

19 Röken by Sonesson. Syrisk afton. Blandade specialiteter från det syriska köket. Vi  placerar ut en 

mängd marschaller utanför Röken och runt platsen en bit bort samt tänder levande ljus inomhus. 

Röken by Sonesson, Badstigen 4, Simrishamn www.rokenbysonesson.se 

16-18 Österlens museum .Ta del av den skånska traditionen att karva en bedelojta som kan skrämma 

iväg mörkrets varelser. Pris: 30 kr per lykta. 18.30-20 Fickling på stan. När mörkret har lagt sig beger 

vi oss ut för att upptäcka staden i ficklampans sken. Vad gömmer sig runt hörnet? Vem bodde här? 

http://www.ravlunda.com/
http://www.sandhammarensfyrplats.se/
http://nordicseawinery.se/
http://www.hotelsvea.se/
http://www.rokenbysonesson.se/


Vad fanns det här? Varför heter gatan såhär? och mycket mer kan du få svar på under denna 

vandring. Pris: 40 kr (0-4 år gratis) 

Skillinge  
15. Skillinge teater. Spegelnatten - fritt efter Tjechov. Skådespelerskan vaknar upp i logen efter 

premiärfesten. Det strålande scenljuset är släckt. Hon är ensam kvar på teatern. Kvarglömd. 

Bortglömd. Plötsligt upptäcker hon någon i spegeln, någon hon känner igen. Vem är personen där i 

spegeln? Boel Marie Larsson gestaltar rollerna. 0414-30024, Möllevångsg.9, Skillinge. 

www.skillingeteater.com 

Smedstorp 
18. Vi samlas vid mittpunkten och hjälps åt att tända marschaller i byn. 

11-21 Blå Gården lyser upp med ljusskulpturer. I galleriet samsas måleri, änglar, skulpturer, 

designade möbler i trä och textilt. Storgatan 25, Smedstorp. www.blagardenosterlen.se 

11-18 När det skymmer lyses mörkret upp på GyllenGården. Här kan du njuta av en strålande 

jurybedömd konstsalong - hÖsterlenSalongen med 36 konstnärer i varmt sken från ljus, brasa och 

lampor. Butik fylld av konstnärlig energi och i Caféet finns våfflor och äppelkaka. 1 km S om 

Smedstorp mot Hammenhög www.gyllengarden.com 

11-23. Petersborgs gård lyser o eldarna är tända. Svensk Senap med korv. Smakprovning o 

försäljning. Från Smedstorp mot Onslunda. www.petersborg.se 

Stenshuvud 
17 Ficklampevandring för barn. En spännande vandring för barn i åldern 4-10 år. Lös klurigheterna 

längs stigen och hur många djur kan du hitta i skogen? Tag med ficklampa! Naturum Stenshuvud. 

Södra Mellby  
17-20 S.Mellby kyrka är öppen. 17.30 Orgelmusik. 17.50 Start för pilgrimsvandring längs Prästavägen 

till Vitaby kyrka. 18.30 Andrum i allhelgonatid - orgel med mera, Maria Jeppsson 

Tomelilla 
17. Hundratals marschaller lyser upp torget i Tomelilla. Arrangör är Tomelilla Rotaryklubb i 

samarbete med lokala sponsorer. www.rotary.se/tomelilla 

Tryde  
16 "Raka spåret" . 1000 st marschaller från Scanstull t.o.m. Tryde by. 

11-21 Tryde 1303. Strålande kulturer. 11-17 soppa och våfflor i caféet, konst i galleriet och öppen 

ateljé. 17-21 levande musik, vedugnsbakad pizza, konst, upplyst boulebana och ljusinstallation i 

trädgården. www.tryde1303.com 

Vik 
18. Hamnen på Vik. Vi lyser upp hamnpirarna med marschaller och tänder grillar. Välkomna. 

Vitemölla 
18. Vi går man ur huse och under någon timme på lördagskvällen samlas och minglar med grannar 

http://www.skillingeteater.com/
http://www.blagardenosterlen.se/
http://www.gyllengarden.com/
http://www.petersborg.se/
http://www.rotary.se/tomelilla
http://www.tryde1303.com/


och vänner. Marschaller tänds på de båda hamnpirarna, vilket ger en mäktig inramning till minglande 

på hamnplan där Lejeföreningen bjuder på något varmt att dricka. Välkomna! 

Vitaby 
17-21 Vitaby kyrka. Kyrkogården lyser, korvgrillning, läsning ur Bibeln, kyrkan öppen. kl.20.15 Elever 

från NOVA Academys estetiska program framträder vid strävpelaren. kl.21 Mässa i kyrkan, som är 

upplyst med levande ljus.  

Örum  
14-21. Sven Lagerwall och Lillian Öberg. Hos Örum 370 hittar ni våra hållbara svenska möbler och 

brukskeramik i ler- och stengods, ljuslyktor, ljusstakar, handtryck på papper och textil mm. Vi bjuder 

på varm dryck. Vi tänder utomhus kl 16. Örumsvägen 370 norr om Löderup. Vi finns på facebook,  

https://www.facebook.com/orum37/, med foton och karta. 

Östra Ingelstad  
18-21. I vått och torrt. Trädgårdsbelysning i dansk design..Upplev vår trädgård i ljusets sken med vår 
danska trädgårdsbelysning i koppar och rostfritt. Vi har flera erbjudanden i butiken under helgen, bl. 
a. 20 % på alla lyktor. Ni får en försmak av julen och en kaffetår i lusthuset. Butiken öppet som vanligt 
på dagen 11-17 www.ivattochtorrt.se  

Östra Nöbbelöv 
17 Orgelmusik och ljusandakt. Kyrkan är öppen kl 15-18. 

Östra Tommarp 
17-20. Kom och upplev Tommarps Ullspinneri och dess trädgårdar upplysta av 800 levande ljuskällor 

till stämningsfull musik. Servering av kaffe och kaka samt grillad korv med bröd. Entré till spinneriet 

men ej till trädgårdarna. Detta är enda möjligheten att få se spinneriet öppet under 2016. Varma 

kläder och ficklampa rekommenderas. 

Övedskloster 
18-21 Dark Light Poetry utforskar skönheten i det lågmälda. Konstnärer, designers, arkitekter och 

belysningsentreprenörer bjuder på ljusverk, ljus- och ljudinstallationer, ljusberättelser, tango mm. 

Slottbutik och foodtruck håller öppet. Övedsklosters Slott, Harlösavägen 585-15, 275 94 Sjöbo. Läs 

mer på sydljus.se/dark-light-poetry 

Söndagen 6 november 

Årets ljusby Skåne-Tranås 
Höstmys på Österlenchoklad. Öppet fram till 20 Se chokladproduktionen, njut av fabrikens varm-

choklad-buffé och grillning av marshmallows på gården. Chokladprovning under levande ljus klockan 

19. Pris: 90 sek per person. Förbokning krävs. www.osterlenchoklad.se 

Blink  
19.00 "Blinka med billjusen till Bornholm". Hitta en plats mellan Skillinge och Brantevik, sikta in 

strålkastarna och starta blinkningen exakt kl 19.00 och Bornholm blinkar tillbaka exakt 19.01.  

https://www.facebook.com/orum37/
http://www.ivattochtorrt.se/
http://www.osterlenchoklad.se/


Baskemölla 
11-16 Keramiker Elisabeth K Palm. Butik/Galleri öppet Keramik-Ull-Silver, Popupbutik med 

Mariedaldesigns färgstarka plagg i 100% ull, Pernilla Svenres stickade sinnliga och kvinnliga plagg i 

rena naturmaterial, utställning med Owe Johanssons silver, Fårskinn från Havängs lamm, verkstad 

och butik med keramik öppet! Välkomna! www.elisabethpalm.se 

Bolshög 
Dalagård. Silon belyses i olika färger. 

Eljaröd 
14-18 Galleri Stattin. Samlingsutställning. Ljusstakar till salu. Se: ”Facebook, Galleri Stattin” för 

vägbeskrivning.  

Everöd 
12-16 Wenanders Möbler & Ting. Butiken är öppen! Hantverksmässigt renoverade och restaurerade 

möbler från 1850-1960, samt kandelabrar, ljusstakar och andra vackra ting som lyser upp i 

höstmörkret. Varmt välkomna! Tomelilla-Everöd 13:44, 4 km norr om Tomelilla, bredvid 

Specialsnickeriet/Everöds gamla skola Tel 0707-558802 

Gislövshammar 
11 – 19 Välkommen till konstutställningen ”Ges ett både-och?” med målningar i akryl, både abstrakta 

och föreställande. Både utanför och inne i lokalen levande ljus, marschaller och eldkorgar. Mårten 

Pers Källa, Kustvägen Brantevik-Skillinge, Gislövshammar,  

www.facebook.com/sannefrostensson/photos  

Glimmingehus 
11-16 med visning kl 14. Höstlovsöppet på Glimmingehus hela v 44.  

Gärsnäs 
8.00-18. Norrmans Conditori i Gärsnäs säljer ljusbakelser hela dagen. Utställning av ljuslyktor, 

skapade av barn på skola, dagis, fritids i Gärsnäs. 

Hammenhög 
Butik 10-16. Gunnarshögs gård. Hela allén och gården är upplyst med marschaller och andra ljus. 

www.gunnarshog.se 

11-18 Carina Hägg design. Öppet med försäljning av Annmarie Palms bok "Business. behavior: uppför 

dig - eller tappa affären" Liber förlag Carina Hägg design tyger, kuddar, handdukar mm Autentico kalk 

o kritfärg mm 1 km utanför Hammenhög mot Simrishamn 

11-15 En liten bit av Medelhavet. Vi har öppet butik och trädgård. Simrishamnsvägen 8 i Hammenhög 

Karlaby 
18 Karlaby Byalag tänder ljusskulpturen. 

Kivik  
10-17 Kiviks Musteri. Mästarna bakom glaset På Kiviks Musteri visas verk av Tillie Burden, Sverige och 

Amy Kruger, Danmark. Filmvisning om glas som konstmaterial och om konsthantverket glasblåsning. 

http://www.elisabethpalm.se/
http://www.facebook.com/sannefrostensson/photos
http://www.gunnarshog.se/


Glaskonstverk av Elna Jolum bland de 100-åriga äppelträden i Kulturodlingen. Mat och fika i 

Restaurang Kärnhuset, öppet mellan kl 10-17.Entré 150 kr (gäller till alla fyra platser på samma 

dag). http://www.glasriketsverige.se/  

Välkommen till ett upplyst Buhres. Butiken öppen 10-16.Restaurangen öppen 11-18 Från 17:00 

provsmakning av soppa över öppen eld. Erbjudande i butiken och restaurangen hela dagen. 

www.buhres.se 

Kåseberga 
10-17. 912Kåseberga. Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Ljusfat, 

ljusstakar, ljushållare, marschallhållare, ljuslyktor, ljusamplar, ljustistlar m.m. I galleriet: Utställningen 

”Ljusstakar” av Elna-Karin. Östra Kustvägen 912, Mellan Kåseberga och Löderups strandbad. 

www.912Kåseberga.se 

Köpingebro  
17-19 lyser vi upp byn med marschaller och fackeltåg .PRO fixar kaffe o byalaget grillar korv. 

Välkomna 

19.00 Följ marschallerna till vackra Stora Köpinge kyrka och var med om en ljusandakt med vacker 

musik!  

Löderup 
12-19 På Rödkillebäcksgård Interiörbutik kan ni i stämningsfull belysning provsmaka Glögg och 

Choklad ur vårt gourmetssortiment. Vi erbjuder 10% på Eldkorgar, Ljusstakar, Stearinljus och Lampor. 

Gården ligger vid kustvägen Kåseberga-Löderups Strandbad.www.rodkillebacksgard.se 

Onslunda 
11-18 Åsgårds Gårdsbutik bjuder på smakprov av gårdens produkter. Hjärtligt välkomna 

Simrishamn 
Marschaller tänds på kyrkplan. Konst på stan med Simrishamnskonstnärer pågår i köpmännens 

skyltfönster.  

16 Kärlekens tid. Sjöbackakören sjunger om höst, ljus och kärlek, och bjuder in publiken till allsång. 

Dirigent Boel Adler, Annika Ivarsson, piano. Valfisken.  Järnvägsgatan 2 Simrishamn. Entré 100:- 

Konsertlängd 1 tim www.ribbingsberg.com 

11.30-14 Nordic Sea Winery Lunch. Guidning med vinprovning och lunch kl 11.45. Mycket välkomna 

till ett lysande Vineri! http://nordicseawinery.se/ 

12-20 Klassisk söndagsmiddag för 275:- Hotel Svea, strandvägen 3. www.hotelsvea.se 

Smedstorp 
11-17 Blå Gården lyser upp med ljusskulpturer. I galleriet samsas måleri, änglar, skulpturer, 

designade möbler i trä och textilt. Storgatan 25, Smedstorp. www.blagardenosterlen.se 

11-16 När det skymmer lyses mörkret upp på GyllenGården. Här kan du njuta av en strålande 

jurybedömd konstsalong - hÖsterlenSalongen med 36 konstnärer i varmt sken från ljus, brasa och 

lampor. Butik fylld av konstnärlig energi och i Caféet finns våfflor och äppelkaka. 1 km S om 

Smedstorp mot Hammenhög www.gyllengarden.com 

http://www.glasriketsverige.se/
http://www.buhres.se/
http://www.912kåseberga.se/
http://www.rodkillebacksgard.se/
http://www.ribbingsberg.com/
http://nordicseawinery.se/
http://www.hotelsvea.se/
http://www.blagardenosterlen.se/
http://www.gyllengarden.com/


11-16 Petersborgs gård lyser o eldarna är tända. Svensk Senap med korv. Smakprovning o försäljning. 

Från Smedstorp mot Onslunda. www.petersborg.se 

Tryde  
11-21 Tryde 1303. Strålande kulturer. 11-17 soppa och våfflor i caféet, konst i galleriet och öppen 

ateljé. www.tryde1303.com 

Örum 
12-16. Sven Lagerwall och Lillian Öberg. Hos Örum 370 hittar ni våra hållbara svenska möbler och 

brukskeramik i ler- och stengods, ljuslyktor, ljusstakar, handtryck på papper och textil mm. Vi bjuder 

på varm dryck. VI TÄNDER UTOMHUS KL16. Örumsvägen 370 norr om Löderup.  

https://www.facebook.com/orum37/, med foton och karta. 

Östra Ingelstad  
11-17 I vått och torrt. Butikens sista öppetdag för säsongen! Se vår danska trädgårdsbelysning i 

koppar och rostfritt. Vi har fina erbjudanden, bl a 20 % på alla lyktor. Vi har packat upp nytt inför 

julen. www.ivattochtorrt.se 
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