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FREDAG 2 NOVEMBER

Invigning hos Årets Ljusby  
Genväg Österlen

18.30 Invigning av Österlen lyser på Bor-
stakongens parkering i Onslunda
Charlotte Ivarsson Lundberg för Genväg 
Österlen välkomnar.
Tomelilla/Simrishamn/Sjöbo kommuns 
näringslivsstrateger, invigningstalar och 
klipper bandet till trumpetsalut av Tome-
lilla Ungdomsorkester.
Dryckesexpert Simon Axell-Thoor sabre-
rar champagne.
Ljusspel med Helene Herm, vår med-
lemsföretagare från Österlen Hus & Hem.
Ystads kommun överlämnar vandrings-
ljuset.
Därefter kör två traktorer längs med vä-
gen, 3 mil lång, och lyser upp.
Deltag i vårt “Genvägsrally” under kväll-
en hos våra företag och vinn presentkort.

Fredagen hos Genväg Österlens  
medlemmar

2 Häradsdomaregården 
19.00 - 22.00 för försäljning av årets 
honung.
4 Komstad Skor 10.00 - 18.00 och 19.00 
- 22.00 ”Lysande” priser. Mellan 19.00 - 
22.00 lämnar vi hela 20% rabatt på hela 
sortimentet.
11 Antikvariat Bok & Te 17.00 - 23.00 

Borstakongen - en trappa upp. Hela pro-
grammet under Onslunda.
12 Petersborgs gård 11.00 - 23.00 
Upplyst i Petersborgs gårdsbutik. Hela 
programmet under Onslunda.
13 Åsgård 11.00 – 24.00 Ljuset lyser 
över ÅSGÅRD! Hela programmet under 
Onslunda.
14 Borstakongen Borstbutik & Cafe
11.00 - 23.00 Följ ljuset till Borstakong-
en! Hela programmet under Onslunda.
16 Gallery Caesar Art 
16.00 - 22.00 Öppet galleri hos Camilla 
Caesar, färgstark och glädjefylld konst. 
Stora Vanstadsvägen 537.
17 Längorna 10.00 - 22.00 Vi lyser upp 
Längorna erbjudanden och mingel i 
butiken.
18 STF Munkamöllan Logi 17.00 - 21.00 
POP-UP restaurang på Tranesgården. 
Hela programmet under Skåne Tranås.
19 Tranåslunds Köttkällare Finns hos 
Borstakongen
20 Österlenchoklad 11.00 - 20.00 Avnjut 
fabrikens varma choklad under levande 
ljus. Hela programmet under Skåne
23 Vanstad bageri & cafe 12.00 - 22.00 
Kaffe, kakor, bullar, stenugnsbakat bröd 
samt smörgåsar och rykande varm soppa. 
Hela programmet under Vanstad.
24 Spjutstorp 110 Finns på Åsgård.
26 Växtkraft Rosenhagen 10.00 - 20.00 
Lyser upp butiken både ute och inne. Vi 
bjuder på glögg.
28 Drömbageriet 19.00 - 22.00 Kom och 
mys med varm choklad och annat gott! 
Den franska duon L’heure bleue spelar 

för oss under kvällen. Välkommen till 
Komstad!
30 Handgjort med krok, nål & sticka 
16.00 - 23.00 Textil- och ljusinstallationer 
av Christina Arvidsson. Hela programmet 
under Vanstad.
31 Bäddsoffexperten / Österlen inred-
ning i Skåne Tranås 17.00 - 22.00.  Vi 
lyser upp butiken och bjuder alla kunder 
på kaffe och kaka samt 50% rabatt på 
alla kvarvarande utställningssoffor.
32 Alma Trapp eftr 18.30 - 22.00 Utställ-
ning av foto från gamla Onslunda, fika 
med hembakat, lär dig estonisk upplägg-
ning (ta gärna med garn o stickor själv) .
34 Kafé Ida´s 10.00 - 22.00 värmande 
soppor, hemlagat bröd i ett upplyst Kafé.
-------------------------------------------

ANDRARUM

19.00 Tastecelebration Residence släcks 
ner för att lysas upp av endast levande 
ljus. Mitt i sitter du med någon du tycker 
om och njuter en härlig, grön femrätter-
smeny. Mörker, ljus, grönt, romantiskt 
och vackert! Det blir en upplevelse utö-
ver det vanliga när den gamla Jägmästar-
bostaden byggd 1862 släcks ner och blir 
fylld av levande ljus... Missa inte det här! 
Boka genom att ringa 0708-153955. Fullt 
är fullt.
Arrangör: Tastecelebration Residence

BASKEMÖLLA

11.00-17.00 Öppen keramikverkstad 
med gäster! Frans Löfströmsväg 19, Eva 
Larsen visar och säljer sina ullplagg från 
egen studio, Karin Paulsson säljer sin 
hemkokta chutney, sylt, marmelad och 
annat gott, John Person visar och säljer 
sina skärbrädor i vackra träslag från lokalt 
vuxna träd. I butiken finns också ljuvliga 
fårskinn från Havängs Lamm och sinnliga 
stickade plagg från Pernilla Svenre. Sil-
verartist Owe Johansson visar och säljer 
sitt silver. Wingårds glashytta har öppet! 
Kom och mys med oss kring eldar och 
värmande höstglögg!
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm
Björstorp

17.00 Glashyttan Österlen lyser upp. 
Välkomna till en helg i ljusets tecken 
på Österlens Glashytta. I ett spännande 
samarbete kan ni uppleva glashyttan på 
många olika sätt under dessa dagar. Allt 
i ljusets tecken en helg som denna. Kom 
och starta helg hos oss, njut av en upplyst 
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utställning. Här kommer att finnas något 
värmande för alla. Fri entré. För mera 
info: www.osterlensglashytta.se
Arrangör: Glashyttan Österlen och hant-
verkare AB

ELJARÖD

18.00 - 21.00 Galleri Stattin Konstutställ-
ning Storformatsfotografi - Jan Lindahl 
Måleri, olja och akvarell - Ingrid Stattin.
Arrangör: Galleri Stattin
Everöd

16.00 - 18.30 Wenanders Möbler & 
Ting. På bygatan i Everöd, 4 km norr om 
Tomelilla, finner du min butik och ateljé. 
I år öppnar jag även upp ett av rummen 
i gårdshusen från slutet av 1800-talet. Ett 
rum som jag möblerat för vila, tankar och 
drömmar. Jag jobbar med traditionella 
hantverksmetoder och säljer renoverade 
och restaurerade möbler från 1700-tal 
till nutid, samt även äldre bruksföremål 
och andra vackra föremål som lyser upp i 
höstmörkret. Tel 0707-558802.
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting
Gärsnäs

08.00 - 18.00 Norrmans Conditori Ljus-
bakelser säljs hela dagen, så även bröd, 
bullar, baguetter, smörgåstårtor, wiener/
vetebröd och massor av andra smarriga 
bakverk.
Arrangör: Norrmans Conditori

16.00 Gärsnäs församling Ljusgudstjänst 
i Bolshögs kyrka.
Arrangör: Gärsnäs församling

HAMMENHÖG

09.00 - 22.00 Gunnarshögs Gård Akti-
viteter på gården. 11.00 - 18.00 Visning 
i rapsoljetillverkningen för barn. 16.00 
- 20.00 Ljuspyssel för barn. Skattjakt 
hela kvällen för barn. 14.00 och 20.00 
Visningar i rapsoljetillverkningen för vux-
na. 9.00 - 22.00 Öppet i butiken. 12.00 
- 22.00 Öppet i kaféet. Varmt välkomna 
till oss!
Arrangör: Gunnarshögs Gård

11.00 - 21.00 Carina Hägg Design 
Tavlor målade av Carina Hägg ihop med 
möbler. Akvareller av Camilla Tillsten. 
Foton av Ingela Skullman. Välkomna att 
delta, se och bli bjudna på lite förtäring 
på Annedalsgård, samt ny utställning i 
Grishuset.
Arrangör: Carina Hägg Design

11.00 -17.00 En liten bit av Medelhavet. 
Välkomna att besöka oss. En butik och 
trädgård i höstens eldiga färger.
Arrangör: En liten bit av Medelhavet

14.00 – 17.00 Simris Alg, Herrestadsvä-
gen 24A kl. Här är chansen att lära dig 
allt om oss, våra alger och hur algodling 
går till! Kom och titta på våra världsunika 

odlingar under en rundvandring i växt-
huset. Guidad visning 14.30 och 15.30. 
Självklart har vi också gårdsbutiken 
öppen där du hittar alla dina algfavoriter. 
Vi bjuder på vegansk glass med Finest 
Chlorella! Välkommen!
Arrangör: Simris Alg

16.00 - 20.00 Allt i Allo Österlenkonsult 
AB, Herrestadsvägen 3. Marschaller lyser 
upp tillvaron på infart och runt vår par-
keringen. Allt i Allo Hallen är öppen, här 
säljs loppis- antikt, retro, design mm. Det 
finns allt ifrån konst, glas, porslin, möb-
ler, här hittar man helt enkelt det mesta. I 
vårt Retro Café kan man ta en enkel fika 
till toner ifrån den gamla jukeboxen med 
tidsenliga skivor ifrån 50- och 60- talet. 
Det är REA på alla tavlor med 50 % vilket 
avdrages i kassan. Välkomna!
Arrangör: Allt i Allo Österlenkonsult AB
Kivik

15.00 - 20.00 Kiviks Trädgård lyser Betti-
na från Jagorstrand Design finns på plats i 
vår butik för att visa exempel på hur man 
genom ljussättning kan skapa en levande 
trädgård även under de mörkare årsti-
derna. Rådgivning, tips och försäljning. 
Annika från Annikas Trädgård kommer 
även att göra oss sällskap för att inspirera 
och svara på frågor om trädgårdsdesign. 
Vår upplysta trädgårdsbutik kommer att 
vara full med säsongens alla härliga väx-
ter och tillbehör. Öppettider för butiken 
denna helg: fredag 9.30–20, lördag 10-
18 och söndag 10-14. Varmt välkomna!
Arrangör: Kiviks trädgård

KÅSEBERGA

11.00 - 17.00 912 Kåseberga Keramik 
Bruks- & Unik keramik med betoning på 
ljus av Elna-Karin Helgesson. Mellan Kå-
seberga och Löderups strandbad. www.
elnakarin.se 0411-123 50
Arrangör: 912 Kåseberga

16.00 - 19.00 Rödkillebäcksgård Interi-
örbutik har säsongsstängning med REA i 
hela butiken, bjuder på Glögg och Chok-
lad och erbjuder 10% på belysning, ljus 
och eldkorgar. Gården ligger vid kustvä-
gen Kåseberga-Löderups Strandbad.
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik

LÖDERUP STRANDBAD

12.00 - 18.00 Solans Mack. Östra Kustvä-
gen. Vi bjuder Busgodis på alla våra kun-
der! Menyn är som vanligt våra uppskat-
tade korvar och våra goda stora burgare. 
Dagarna till ära så har vi Bus röda pölser 
med hemlagad pantoflemos (Potatismos). 
Vi bjuder som vanligt på kaffe och kaka 
till våra kunder. Bränsleförsäljningen på 
Solans Mack har dygnet runt öppet som 
vanligt. Beställning och frågor på telefon 
0709129666.
Arrangör: Solans Mack

NYBROSTRAND

14.00 - 22.00 Utställning på Galleri 
Sand & Sten, Lisa Olsson, Granvägen 
27, Nybrostrand. Det lyser på vår gamla 
skånegård från eldkorgar och marshaller. 
Vi bjuder på något värmande. Kom och 
upplev de unika sand och stentavlorna!
Även öppet helgen 9-11 nov, öppettider: 
14 -18. Följ skyltarna. Gå gärna in på 
hemsidan lisaolsson.se
Arrangör: Lisa Olsson

ONSLUNDA

11.00 - 23.00 Borstakongen Efter 19.00 
serverar Maria på Österlen Kokkonst 
crepes och CC and the Young one spelar 
upp till dans med deras 60-70 tals musik. 
Cafeét serverar även annat gott. Boka gär-
na bord 070-6042674 Samtidigt startar 
skattjakten, kartan hittar ni hos oss. Total 
utförsäljning av ett parti borstar-först till 
kvarn. Hantverkare säljer sina egen till-
verkade produkter i tyg, träsnideri, tovat, 
stickat, smycke, garn mm. 15.00 - 18.00 
samarbete med Bengt Smé i Onslun-
daSmedja, där glöden är klar, se honom 
arbeta eller gör en egen hasp för 50 kr. 
Tranåslund är på plats, prova den egna 
färsen “Färs i Pitabröd”, eller köp med 
hem och tillaga på egen hand.
Arrangör: Borstakongen

11.00 - 24.00 Ljuset lyser över ÅS-
GÅRD! Gårdsbutik med smakprov från 
gårdens produkter. Upplysta FÅR finns 
att beskåda. 18.00 - 24.00 Mathantverk, 
konditormästaren o bagaren Stefan J Pet-
tersens med 2 OS medaljer. Lammkebab, 
soppa med tillbehör och nygräddat bröd 
direkt från bakugnen. Dinkel ÖL gjord 
på Åsgårds Dinkel av Charlis Brygghus 
i Trolle Ljungby o mycket annat gott. 
Sandra o Oscar från Spjutstorp 110 finns 
på plats och berättar om Naturbeteskött. 
19.30 – 21.00 Konsert i fårstallet av 
Tomelilla Ungdomsorkester varvat med 
sång av Åsgårds tös Eleonora Lundberg 
o Sara Ahlberg, musikstuderande vid 
Växjö Universitet, ackompanjerat av Åsa 
Holmqvist.
Arrangör: Åsgård

17.00 - 23.00 Antikvariat Bok & Te, Bor-
stakongen, en trappa upp. Mellan 18.00 
- 20.30 lyser Karin Brunk Holmqvist upp 
med signering av Tango i Tabernaklet. Vi 
bjuder på olika sorters lakrits och brända 
mandlar. Handla för 200 kr och få en 
pocketbok. Gäller ej Karins. Hitta spän-
nande läsning i vår fantasyhylla.
Arrangör: Antikvariat Bok & Te
Sandhammaren

18.00 – 22.00 Besök fyren på Sandham-
maren. Fredag och lördag kväll under 
Österlen lyser är den enda möjligheten 
att komma upp i fyren och uppleva det 
fantastiska skådespelet när de sexton ljus-
strålarna sveper runt över hav och land. I 
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galleriet i skenet av levande ljus.
Arrangör: Gamla Bryggeriet
Vallby

19.00-21.30 Wallby Teatersällskap ”Hjäl-
ten på Spraggehusen”. Teater på Vallby 
Kulturhus i Vallby. Efter en pjäs av John 
Millington Synge. Bearbetning o regi 
Boel Marie Larsson. Entre. Info: 0731-52 
56 90.
Arrangör: Wallby Teatersällskap
Vanstad

12.00 - 22.00 Vanstad bageri Kaffe, 
kakor, bullar, stenugnsbakat bröd samt 
smörgåsar och rykande varm soppa. 
Textil- och ljusinstallationer utomhus av 
Christina Arvidsson.
Arrangör: Vanstad bageri

16.00 - 21.00 Vanstad byalag bjuder på 
varm äppeldryck med tilltugg vid Vanstad 
kyrkas entré och vi håller då kyrkan 
kvällsöppen för besökare. 16.00 - 22.00 
Konst, design och hantverk Öppet galleri 
hos Camilla Caesar (St. Vanstadsv. 537), 
med färgstark och glädjefylld konst. 
Öppen Ateljé – Design o Hantverk hos 
Karna Kennerby (St. Vanstadsv. 552-6). 
Textil- och ljusinstallationer av Chris-
tina Arvidsson visas (utomhus) under 
hela helgen – info om exakta platser 
finns på www.fiint.se. 17.00 Gemensam 
marschalltändning. Samling vid Gröning-
en (bredvid kyrkan) Dessutom i Vanstad: 
Upplysning av bland annat möllan, sprut-
huset, kyrkan och macken.
Arrangör: Vanstad Byalag

YSTAD

Mysbelysning med marschaller längs 
Stora Östergatan-Stortorget-Hamngatan.
Arrangör: Ystad

20.30 - 22.30 DJ och ljusshow på Per 
Helsas innergård Vi lyser upp innergår-
den och DJ spelar skön musik för oss. 
Köp något varmt att dricka i vår utebar 
och njut av musiken på vår uteservering.
Arrangör: Grändens mat

ÖSTRA INGELSTAD

18.00 - 22.00 I vått och torrt, Ö Ingel-
stad 1603. Varmt välkomna till vår my-
siga miljö här på Byagården i skenet av 
eldar och ljus. Upplev vår TRÄDGÅRDS-
BELYSNING i dansk design gjord i kop-
par och rostfritt! Årets nyhet, strålkastare 
för träd! Upplev också vårt runda växthus 
som har en speciell mysfaktor när det är 
mörkt! Extraerbjudanden hela helgen! Vi 
kommer också att plocka fram våra nyhe-
ter inför julen! Dagtid har vi öppet som 
vanligt tors – sön 11.00 – 17.00. Så passa 
på att hälsa på denna sista öppethelg för 
säsongen!
Arrangör: I vått och torrt

de ljus. 17.30 rundvisning av skolan. 
18.00 - 20.00 har vi öppen porträtteck-
ning/måleri för den som vill, även detta 
endast upplyst av kandelabrar. Det kostar 
ingenting att vara med men ta med eget 
material. Vi bjuder på kaffe/te. Kaka finns 
att köpa till.
Arrangör: SARA Academy

18.00 - 20.00 Nattorientering i Simris-
hamn. Simrishamns OK, Prova en enkel 
nattorientering i stans fina parker eller en 
mer avancerad bana som utmanar. Na-
turligtvis går det också bra att promenera 
runt om man föredrar det. Den enkla 
banan är både barnvagns- och rollator-
vänlig. Vi träffas vid Brunnsparkens scen 
där både start och mål finns. Där får du 
en karta och låna elektronisk stämpling 
- tag med ficklampa eller pannlampa så 
hittar du kontrollerna lättare och hjälper 
samtidigt till med att lysa upp Österlen! 
Startavgift per grupp 50 kr - vi bjuder på 
kaffe & pepparkakor efter avslutad orien-
tering. Välkomna!
Arrangör: Simrishamns OK

SKÅNE TRANÅS

10.00 - 21.00 Bokedala Alpacka Farm 
Alpacka med känsla. Kom till oss och se 
årets alpackaföl. Alpackaprodukter från 
gårdens djur till försäljning. Vi bjuder 
på varm dryck med Österlenska smaker. 
14.00 Upplev Alpacka – lär dig mer 
om Alpacka, 30 min (fritt deltagande, 
begränsat antal).
Arrangör: Bokedala Alpacka Farm

11.00 - 20.00 Österlenchoklad Kom och 
handla choklad till
fabrikspriser och chokladfika med en 
rykande kopp varm choklad i
stearinljusets sken.
Arrangör: Österlenchoklad

17.00 - 21.00 POPUP-restaurang på 
Tranesgården. Låt dig värmas både i 
mage och själ av våra mustiga höstgrytor. 
Förutom kärlek och kryddor innehåller 
de svenskt kvalitetskött och rotsaker från 
åkern intill. Till grytan serveras hembakt 
bröd med smör. Välj mellan: Kalkongryta 
Vildsvinsgryta Vegetarisk gryta Kaffe ingår 
150 kr.
Arrangör: Munkamöllan / TUF

SMEDSTORP

11.00 - 23.00 Upplyst i Petersborgs 
gårdbutik, Kom och bli UPPLYST i Peters-
borgs gårdsbutik om var din mat har sitt 
ursprung. Se ljuset i logen Kom in i vår 
loge och ät “Swegan korvgryta” Väggarna 
är fyllda med Österlenfoto Häng i halm-
baren och provsmaka glöggen
Arrangör: Petersborgs gård

18.00 - 22.00 Gamla Bryggeriet, Storga-
tan 23. Vernissage! Galleriträdgården och 

maskinhuset visas fyrbilder från värden. 
Arrangör: Föreningen Sandhammarens 
Fyrplats

SANKT OLOF

17.30 - 21.30 Sankt Olofs Gård & källa 
Välkommen till tusenåriga Sankt Olofs 
källa som under flera århundraden var 
Skånes främsta pilgrimsmål för de som 
sökte läkedom till kropp&själ genom 
att tvätta sig i källan och dricka vattnet. 
Källan ligger vid S:t Olofs gård, ca 250 
m söder om byns medeltida kyrka och 
är kraftigt upplyst av både lyktor och 
marschaller. Benediktinmunkar sjunger 
gregorianik. Gott om P-platser.
Arrangör: Familjen Porath, Sankt Olofs 
Gård, Gods & Källa

SIMRISHAMN

10.00  Simrishamn lyser Området vid 
S:t Nicolai, kyrkan, ljussmyckas. Kyrkan 
öppen denna dag för besökare, “Tänd 
ett ljus, sänd en tanke”. KonstPåStan Köp-
männens skyltfönster berikas med konst/
konsthantverk/keramik/foto av Simris-
hamnsboende konstnärer.
Arrangör: Simrishamn lyser, ideell grup

13.00  Österlens museum ”Karva be-
delojtor” Ta del av den skånska traditio-
nen att ”karva en bedelojta” som kan 
skrämma iväg mörkrets makter. Alla är 
välkomna! Barn under 9 år i vuxens säll-
skap. Pris: 30 kr per lykta.
Arrangör: Österlens museum

16.00 - 20.00 Skepparegårdens galleri, 
Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning 
av foton i spännande ljus. Fotograf Ove 
Deilert och fotograf Michael Nivesjö. 
Upplyst innergård.
17.00 - 17.30 Miniföreläsning av Ylva 
Stockelberg om Katter, ljus och kommu-
nikation. Försäljning av Oves och Micha-
els foton samt Ylvas böcker. I samarbete 
med Ateljé My camera.
Arrangör: Skepparegårdens galleri

16.00 - 21.00 Jens Birch Foto, Fånga 
Rörelsen! Naturfotograf Jens Birch håller 
öppet galleri. Unika “Fine Art” fototavlor, 
canvastavlor och brickor finns till försälj-
ning . Adress; Norra infartsvägen 10, Sim-
rishamn, dvs Riksväg 9 mellan Vårhallen 
och Tobisvik. Parkera på tomten - är det 
fullt, så kör vidare 100m till parkering-
arna vid Vårhallen eller Tobisvik. Te från 
Skuggkatten finns om du är sugen på 
något gott, vi kan även ordna kaffe mm.
Arrangör: Jens Birch Foto

17.00 - 20.00 SARA Academy. Välkomna 
in på besök i vår vackra konstskola, en 
av få i världen som utbildar i klassiskt, 
realistiskt måleri. Hit kommer elever 
från hela världen för att under tre år 
studera teckning och målning. Njut av 
våra vackra konstverk i skenet av levan-
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mälan och info;  Christofer 0735 305276. 
Arrangör: Bulten i boule

16.00 Byalaget tänder marschaller 
genom hela byn. Samling på Korsoren för 
de som vill hjälpa till. 
Arrangör: Byalaget i Borrby

19.00 Borrby Bio visar skräckfilm. Gratis 
för medlemmar. 
Arrangör: Borrby Bio

BRANTEVIK

11.00 - 15.00  och 18.00 - 21.00 Bran-
teviks fisk i Södra hamnen, försäljning 
av fisk och servering. Vår fiskebåt och 
fiskeredskap är vackert upplysta.
Arrangör: Branteviks fisk

14.00 Konsert med Brantevikskören, 
Sjöfartsmuseet Hoppet. Ömsom körsång, 
ömsång allsång, ömsom solosång. Vi bju-
der på kaffe och kaka! Välkommen!
Arrangör: Brantevikskören/Sjöfartsmuseet 
Hoppet

18.30 - 20.30 Österlen lyser i Äp-
pellunden, Brantevik med hundratals 
marschaller och promenadkonsert med 
gregoriansk musik. Skulpturen ”Boplats” 
av konstnären Ulla Viotti är upplysta.
Arrangör: Ulla Viotti
Christinehof

17.00 Kronhjorten på Christinehof Ljus-
manifestation mot mineraljakten i Skåne. 
Tal av Carl Piper och Moder Christa. Kaf-
feservering och dekalförsäljning. Musik 
Odin Wernersson.
Arrangör: vetoNu.se

ELJARÖD

10.00 -16.00 Köpmangården, Östanväg 
21. 1900-talsprylar och svensk nutida 
design. Kom och prova på att pimpa en 
mugg.
Arrangör: Köpmangården

11.00 - 21.00 Galleri Stattin Konstutställ-
ning Storformatsfotografi - Jan Lindahl 
Måleri, olja och akvarell - Ingrid Stattin.
Arrangör: Galleri Stattin

EVERÖD

15.00 - 20.00 Wenanders Möbler & 
Ting.  På bygatan i Everöd, 4 km norr om 
Tomelilla, finner du min butik och ateljé. 
I år öppnar jag även upp ett av rummen 
i gårdshusen från slutet av 1800-talet. Ett 
rum som jag möblerat för vila, tankar och 
drömmar. Jag jobbar med traditionella 
hantverksmetoder och säljer renoverade 
och restaurerade möbler från 1700-tal 
till nutid, samt även äldre bruksföremål 
och andra vackra föremål som lyser upp i 
höstmörkret. Tel 0707-558802.
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting

13.00 - 16.00 Tjörnedala konsthall 
Workshop för barn på temat ”Ond och 
god”, drop-in, 20kr.
Arrangör: Tjörnedala konsthall/ÖSKG

17.00 samlas vi i Tjörnedalagårdens 
svinahus. Kulturföreningen bjuder på 
soppa bröd och dryck. Bildvisning från 
senaste årets aktiviteter. Strax efter 17.45 
fackeltåg (facklor finns att köpa) mot byns 
centrum, till Elisabets keramikverkstad 
som har öppet med olika utställare. Det 
bjuds på vackra ting för ögat och vär-
mande dryck att inmundiga. Ca 18.30 
fortsätter fackeltåget mot hamnen som 
lysts upp av Hembygdsföreningen . Vi 
vandrar så till Baskebullarnas boulebana 
som också lyser och kanske kan det bli 
ett parti nattboule även detta år! Kråsebo 
som ställdes i ordning i fjor är slutmålet. 
Välkommen!
Arrangör: Kulturföreningen Tjörnedala

BJÖRSTORP

11.00 Glashyttan Österlen En spännande 
dag. Prova på att blåsa glas med erfar-
na glasblåsare. I hettan av ugnen gör 
du ditt eget glasföremål, och får känna 
på ett flera tusen år gammalt hantverk. 
Drakamöllans Gårdshotell gästar, tillagar 
lunch och middag. Maten lagas i och 
på flytande glas med temperaturer på 
upp till 1400 grader. Med exakthet och 
supersmakbalans har kockar Gustav och 
Henrik tillsammans med gästkocken Eve 
Maltais komponerat en unik meny som 
njuts i unik miljö. En spännande och 
speciell händelse. Förboka glasblåsning, 
lunch eller middag till Helena Ingvarsson 
per mail hi_frohuset@hotmail.com eller 
ring 0709-242095
Arrangör: Glashyttan Österlen och hant-
verkare AB

BOLLERUP

12.00 Galleri1 och Keramika Fantasia, 
Bollerup. Österlenkonstnären Andreas Jo-
hansson ställer ut på Galleri1 under Ös-
terlen lyser. Andreas, född i Norrland och 
bosatt på Österlen sedan 30 år, bjuder 
på ”Nordsydliga landskap”. I anslutning 
till galleriet är konsthantverksbutiken 
öppen. Missa inte den upplysta vägen till 
grannen Keramika Fantasia, som erbjuder 
ett spännande keramiskt galleri.
Arrangör: Galleri1 och Keramika Fantasia

BORRBY

12.00 - 16.00 Ljus att tända i ditt fönster 
finns att köpa på Catrinegården mellan 
Borrby och Östra Hoby. Pris från 35:-. För 
info ring 0702 796 539.
Arrangör: Catrinegården på Österlen

14.00 Bouleturnering på Färgaregatan 
11. Lag om 2 spelare, pris 100:-/Lag. An-

ÖRUM

12.00 - 18.30 Art Schack Örums bygata 
37. Den indiska ljusfestivalen Deepavali 
(kallas ibland Diwali) firas för att bringa 
ljus i den mörka natten och skrämma 
bort onda krafter. Det goda ska segra över 
det onda, det rena över det orena och det 
ljusa över det mörka. Kom till Art Shack 
Örum och upplev dofter och smaker från 
den mystiska östern. Prova på att skapa 
din egen Rangoli (mandala-dekoration på 
golvet). Varmt chai till alla frusna gäster.
Arrangör: Art Schack

15.00 Yogahelg på Örum 119. Vi bjuder 
tillsammans med Daniela Tell på Little 
Peace Yoga, in till en rofylld yogahelg 
i ljusets tecken. Vi äter god vegetarisk 
mat. Vi yogar och mediterar. Vi tänder 
ljus och en brasa i den öppna spisen. 
Allt i en skön kombination av skratt och 
eftertanke. Daniela bjuder på Hathay-
oga och meditation, tillgänglig för alla 
kunskapsnivåer, kroppsformer och åldrar. 
Vår yogasal har det öppna landskapet 
utanför fönstret, vilsam inredning och 
en värmande brasa. Pris 4 700:-/person. 
I paketet ingår 2 övernattningar i enkel-
rum, helpension, 4 yogaklasser. Yogahel-
gen pågår fredag eftermiddag till söndag 
förmiddag och måste förbokas.
Arrangör: Örum 119

 

LÖRDAG 3 NOVEMBER

ANDRARUM

19.00 Tastecelebration Residence släcks 
ner för att lysas upp av endast levande 
ljus. Mitt i sitter du med någon du tycker 
om och njuter en härlig, grön femrätter-
smeny. Mörker, ljus, grönt, romantiskt 
och vackert! Det blir en upplevelse utö-
ver det vanliga när den gamla Jägmästar-
bostaden byggd 1862 släcks ner och blir 
fylld av levande ljus... Missa inte det här! 
Boka genom att ringa 0708-153955. Fullt 
är fullt.
Arrangör: Tastecelebration Residence

BASKEMÖLLA

11.00-20.00 Öppen keramikverkstad 
med gäster! Frans Löfströmsväg 19, Eva 
Larsen visar och säljer sina ullplagg från 
egen studio, Karin Paulsson säljer sin 
hemkokta chutney, sylt, marmelad och 
annat gott, John Person visar och säljer 
sina skärbrädor i vackra träslag från lokalt 
vuxna träd. I butiken finns också ljuvliga 
fårskinn från Havängs Lamm och sinnliga 
stickade plagg från Pernilla Svenre. Sil-
verartist Owe Johansson visar och säljer 
sitt silver. Wingårds glashytta har öppet! 
Kom och mys med oss kring eldar och 
värmande höstglögg!
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm
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derna. Rådgivning, tips och försäljning. 
Annika från Annikas Trädgård kommer 
även att göra oss sällskap för att inspirera 
och svara på frågor om trädgårdsdesign. 
Vår upplysta trädgårdsbutik kommer att 
vara full med säsongens alla härliga väx-
ter och tillbehör. Öppettider för butiken 
denna helg: fredag 9.30–20, lördag 10-
18 och söndag 10-14. Varmt välkomna!
Arrangör: Kiviks trädgård

17.00 - 20.00 Kiviks kapell Kapellet öp-
pet, stilla musik och eftertanke. Servering 
av varm choklad i bokcaféet.
Arrangör: Kiviks församling

KÅSEBERGA

11.00 - 17.00 912 Kåseberga Keramik 
Bruks- & Unik keramik med betoning på 
ljus av Elna-Karin Helgesson. Mellan Kå-
seberga och Löderups strandbad. www.
elnakarin.se 0411-123 50
Arrangör: 912 Kåseberga

12.00 - 19.00 Rödkillebäcksgård Interi-
örbutik har säsongsstängning med REA i 
hela butiken, bjuder på Glögg och Chok-
lad och erbjuder 10% på belysning, ljus 
och eldkorgar. Gården ligger vid kustvä-
gen Kåseberga-Löderups Strandbad.
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik

17.45 Kåseberga Byalag  Samling vid By-
aträdet - mitt i byn, vid busshållplatsen.
18.00 - 18.45  Ljuslyktor delas ut och 
placeras gemensamt ut i byn.
19.00  Ales Segel tänds vid busshållplat-
sen och ett tal hålls av Byalagets ordfö-
rande.
19.30  Byahuset: Elly Hallgrens byg-
demålstexter framförs av Ingegärd Sun-
dell, som också sjunger sina egna visor. 
Välkomna!
Arrangör: Kåseberga Byalag

LÖDERUP

10.00 - 23.00 Galleri Undantaget Hej-
degård, Österlenvägen 1074. I galleriet 
visas målningar av konstnär Karin Palola 
och i Undantagsparken finns en ljusin-
stallation av landskapsarkitekt Ulrika 
Palola. Johan Lindblad signerar sin debut-
roman “säg inget till min farbror”. 
Arrangör: Karin Palola

18.00 -19.00 Löderups Byalag tänder 
200 st marschaller utmed Storgatan när 
det mörknar. 18.00 - 19.00 bjuder Bya-
laget på gulaschsoppa på Storgatan vid 
Lantmännen.
Arrangör: Löderups Byalag

LÖDERUP STRANDBAD

12.00 - 18.00 Solans Mack. Östra Kustvä-
gen. Vi bjuder Busgodis på alla våra kun-
der! Menyn är som vanligt våra uppskat-
tade korvar och våra goda stora burgare. 
Dagarna till ära så har vi Bus röda pölser 

Arrangör: Vita Huset i Gärsnäs
18.00 Värmestuga i Kyrkans hus, Gärsnäs 
Storgatan 6, Gärsnäs. Utställningar av 
Ann-Margret Malmqvist, Lizzy Jeppsson 
& Galleri Blå. Underhållning av Gunilla 
Ehrnborn och Mikael Nilsson. Nyponsop-
pa & kaffe.
Arrangör: Gärsnäs församling

HAMMENHÖG

10.00 - 20.00 Allt i Allo Österlenkonsult 
AB, Herrestadsvägen 3. Marshaller lyser 
upp tillvaron på infart och runt vår parke-
ring ifrån mörkrets inbrott. Allt i Allo Hal-
len är öppen, här säljs allt ifrån loppis-, 
antikt, retro, design mm. Det finns allt 
ifrån konst, glas, porslin, möbler, här hitta 
man helt enkelt det mesta. I vårt Retro 
Café kan man ta en enkel fika till tonerna 
ifrån vår gamla jukebox med tidsenliga 
skivor ifrån 50 och 60 talet. Det är REA 
på alla tavlor, med 50 % vilket avdrages i 
kassan. Välkomna!
Arrangör: Allt i Allo Österlenkonsult AB

10.00 - 22.00 Gunnarshögs Gård. Akti-
viteter på gården. 11.00 - 18.00 Visning 
i rapsoljetillverkningen för barn. 16.00 
- 20.00 Ljuspyssel för barn. Skattjakt hela 
kvällen för barn. 14.00 och 20.00 Vis-
ningar i rapsoljetillverkningen för vuxna. 
10.00 - 22.00 Öppet i butiken. 12.00 
- 22.00 Öppet i kaféet. Varmt välkomna 
till oss!
Arrangör: Gunnarshögs Gård

11.00 - 21.00 Carina Hägg Design 
Tavlor målade av Carina Hägg ihop med 
möbler. Akvareller av Camilla Tillsten. 
Foton av Ingela Skullman. Välkomna att 
delta, se och bli bjudna på lite förtäring 
på Annedalsgård, samt ny utställning i 
Grishuset.
Arrangör: Carina Hägg Design

11.00-21.00 En liten bit av Medelhavet 
i Hammenhög, butik och trädgård. När 
mörkret faller lyser vi upp vår trädgård. 
Välkomna att besöka oss.

17.00 – 20.00 Simris Alg, Herrestadsvä-
gen 24A. Välkommen till nattvandring 
på algfarmen! Lämna mörkret och kom 
in i vårt upplysta växthus. På en guidad 
tur i odlingarna får du lära dig allt om 
kombinationen alger, havsvatten och sol. 
Simris Algs odling är världsunik och finns 
i Hammenhög. Gårdsbutiken är öppen 
och fylld med älskade algklassiker och 
nya favoriter. Guidade turer kl. 18.00 och 
19.00. Vi ses!
Arrangör: Simris Alg

KIVIK

15.00 - 18.00 Kiviks Trädgård lyser Betti-
na från Jagorstrand Design finns på plats i 
vår butik för att visa exempel på hur man 
genom ljussättning kan skapa en levande 
trädgård även under de mörkare årsti-

GISLÖV

10.00 – 20.00 Tranes Handelskompagni I 
Gislöv brinner eldarna hela dagen. 10.00 
startar vi med Tranes som öppnar butiken 
med byggnadsvård och inredning. 15.00 
tänder Kristofer ässjan och efter det är 
smedjan igång. Hela dagen går i ljusets 
och eldens tecken och självklart kan ni 
äta en bit mat eller bara fika. Grafmans 
goda kommer med sin goda korvar. Upp-
dateringar på vår hemsida och facebook!
Arrangör: Tranes Handelskompagni

20.00 Tänds Halmpyramiden vid Bra-
gestenarna sydost om Gislövs by. 20:30 
Samling i Gislövs gamla smedja där 
ässjan brinner och varm dryck serveras. 
Varmt Välkomna!
Arrangör: Gislövs Smidesmuseum och 
Byagille

GLEMMINGE-TÅGARP

17.00 - 22.00 Studio LaaW, Reflektioner,  
Tågarpsvägen 363, Glemminge-Tågarp. 
Välkommen till en PopUp-utställning 
på temat Reflektioner. Vad sker när en 
3-åring lånar kameran under en månad. 
Vad fotar han, vad ser han? Vad reflek-
terar han över? Vad sker när en kvinna 
reflekterar? Vad målar hon då? Vad sker 
när en man reflekterar? Vilka ord kom-
mer till honom då? Under Österlen Lyser 
kommer tre personers reflektioner bely-
sas. I galleriet kommer även reflektioner 
vara till försäljning. Om vädret tillåter 
kommer utställningen även ta sitt uttryck 
i den belysta trädgården. Utställningen är 
regisserad för både barn och vuxna.
Arrangör: Studio LaaW

GÄRSNÄS

08.00 - 21.30 Norrmans Conditori Ljus-
bakelser säljs hela dagen, så även bröd, 
bullar, baguetter, smörgåstårtor, wiener/
vetebröd och massor av andra smarriga 
bakverk. 18.30 serveras Österlen lyser 
meny i skenet av levande ljus. Boka bord. 
Magnus Hägg och Rickard Norrmans 
uppträder under kvällen. Från 19.30 har 
vi specialpris på wienerbröd + kaffe 25:- 
i servering eller att ta med. Under kvällen 
har vi frågetävling, talong hämtas/lämnas 
på Norrmans. Torget 18.00-21.30 Vi lyser 
upp torget med marschaller och ljuss-
lingor. 19.30-20.30 Grill/eld tändes för 
att grilla marshmallows (som vi bjuder 
på). 20.00 godisregn.
Arrangör: Norrmans Conditori

16.00 - 21.00 Vita Huset i Gärsnäs, Järn-
vägsgatan 29. Elisabet Bengtsson Öster-
lenfoto. Britt-Marie Andersson Österlen-
foto Lenore Persson textilarbete Christina 
Persson glas Ann Holmström silver och 
koppararbeten. Våra alster är till försälj-
ning, vem vet du hittar kanske julklappen 
här? Vi bjuder på glögg o saffransskorpor!
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med hemlagad pantoflemos (Potatismos). 
Vi bjuder som vanligt på kaffe och kaka 
till våra kunder. Bränsleförsäljningen på 
Solans Mack har dygnet runt öppet som 
vanligt. Beställning och frågor på telefon 
0709129666.
Arrangör: Solans Mack

NYBROSTRAND

14.00 - 22.00 Utställning på Galleri 
Sand & Sten, Lisa Olsson, Granvägen 
27, Nybrostrand. Det lyser på vår gamla 
skånegård från eldkorgar och marshaller. 
Vi bjuder på något värmande. Kom och 
upplev de unika sand och stentavlorna!
Även öppet helgen 9-11 nov, öppettider: 
14 -18. Följ skyltarna. Gå gärna in på 
hemsidan lisaolsson.se
Arrangör: Lisa Olsson

ONSLUNDA

11.00 - 20.00 Antikvariat Bok & Te,  Bor-
stakongen, en trappa upp. Från 12.00 sig-
nerar kriminalförfattaren Dennis Karlsson 
sin nya bok Mordet på Sara Weiss.Köp 
signerade ex. av Karin Brunk Holmqvists 
böcker. Vi bjuder på olika sorters lakrits 
och brända mandlar. Handla för 200 kr 
och få en pocketbok. Gäller ej Karins. 
Hitta spännande läsning i vår fantasyhyl-
la.
Arrangör: Antikvariat Bok & Te

11.00 - 23.00 Borstakongen
16.00 Godisregn från bryggan bakom 
caféet. 18.30 Christine Persson under-
håller i serveringen, som bla serverar 
Kongens Smörgåstårta. Boka gärna bord 
på 070-6042674 Total utförsäljning av ett 
parti borstar-först till kvarn Hantverkare 
som säljer sina egen tillverkade produkter 
i tyg, träsnideri, tovat, stickat, smycke, 
garn mm
Arrangör: Borstakongen

11.00 - 24.00 Ljuset lyser över ÅSGÅRD! 
Gårdsbutiken öppen med smakprov från 
gårdens produkter. Se de upplysta fåren 
från besöksverandan i fårstallet. I källaren 
bakas det i gårdens gamla bakugn. Det 
serveras lammkebab, soppa med tillbehör 
och nygräddat bröd direkt från bakugnen. 
Dinkel ÖL tillverkad av Charlis Brygghus 
i Trolle Ljungby gjord på Åsgårds Dinkel 
och mycket annat gott.
Arrangör: Åsgård

SANDHAMMAREN

18.00 – 22.00 Besök fyren på Sandham-
maren. Fredag och lördag kväll under 
Österlen lyser är den enda möjligheten 
att komma upp i fyren och uppleva det 
fantastiska skådespelet när de sexton ljus-
strålarna sveper runt över hav och land. I 
maskinhuset visas fyrbilder från värden. 
Arrangör: Föreningen Sandhammarens 
Fyrplats

SANKT OLOF

12.00 - 21.30 Sankt Olofs Gård & källa 
Välkommen till tusenåriga Sankt Olofs 
källa som under flera århundraden var 
Skånes främsta pilgrimsmål för de som 
sökte läkedom till kropp&själ genom 
bön, tvagning och att dricka vattnet. 
Källan ligger vid S:t Olofs gård, ca 250 
m söder om byns medeltida kyrka och 
är kraftigt upplyst av både lyktor och 
marschaller. Benediktinmunkar sjunger 
gregoriansk sång. Gott om parkerings-
platser.
Arrangör: Familjen Porath, Sankt Olofs 
Gård, Gods & Källa

SIMRISHAMN

Simrishamn lyser, 14.30 Stadens ljus-
smyckning  tänds. 16.30 - 17.15 S.t 
Nicolai, kyrkan, ljusstund. Ljustal av vår 
kyrkoherde Mats Hagelin, kyrkorummet 
fylls av jazziga toner Blue Light Jazz-
band! 17.30 - 18.30 Simrishamns Musik-
kår, torget. Dop “Vägval” Kicki Näs-
lund håller i taktpinnen. 18.30 - 18.45 
Fackeltåg med toner från Simrishamns 
Musikkår 18.50  Eldshow. Eldiga, härliga 
Metamorfos Family intar scenen!  20.00 - 
Blue Light Jazzband “öser på” på Kagan 
Lilla tåget som är ljussmyckat tuffar fram 
på stadens gator. Bara att stiga på! Konst-
PåStan Köpmännens skyltfönster berikas 
med konst/konsthantverk/keramik/foto av 
Simrishamnsboende konstnärer.
Arrangör: Simrishamn lyser, ideell grupp

12.00 - 21.00 Jens Birch Foto, Norra 
infartsvägen 10. Fånga Rörelsen! Naturfo-
tograf Jens Birch håller öppet galleri och 
berättar för dig som är nyfiken hur han 
fångat rörelsen i sina tavlor. Unika “Fine 
Art” fototavlor, canvastavlor och brickor 
finns till försäljning. Te från Skuggkatten 
finns om du är sugen på något gott, vi 
kan även ordna kaffe mm. 14.00-14.45 
Bildvisning och föredrag; “Fånga Rörel-
sen” med Jens Birch som berättar kring 
valda motiv från Österlen och övriga 
världen hur han tänker när han fångar 
rörelsen i sina bilder. Fika finns före och 
efter föredrag.
Arrangör: Jens Birch Foto

13.00 - 20.00 Skepparegårdens galleri, 
Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning 
av foton i spännande ljus. Fotograf Ove 
Deilert och fotograf Michael Nive-
sjö. Upplyst innergård. 14.00 - 14.30 
Miniföreläsning av Ylva Stockelberg om 
Katter, ljus och kommunikation. Försälj-
ning av Oves och Michaels foton samt 
Ylvas böcker. I samarbete med Ateljé My 
camera.
Arrangör: Skepparegårdens galleri

14.00 Österlens museum Skånska hel-
gonlegender. Museipedagog Mats Larsson 
föreläser om de färgstarka bygdehelgon 

som vördats i Skåne under medeltiden, 
men även senare. Helgon som S:t Erik 
och Heliga Birgitta var stora, nationellt 
dyrkade helgon. Ofta påivrades sådana 
kulter av adelsfamiljer och kyrkan. Men 
det fanns även folkliga gestalter - lokala 
personer vars ofta orättvisa och grymma 
död gjorde att de hölls för heliga. Vi åter-
upplivar okända och bortglömda skåne-
helgon. En berättelse om när folket själv 
bestämde vem som var helig. Pris: 120 
kr inkl. eftermiddagsfika. Föranmälan till: 
0414-81-96 70 eller osterlens.museum@
simrishamn.se
Arrangör: Österlens museum

17.00 - 20.00 SARA Academy. Välkomna 
in på besök i vår vackra konstskola, en 
av få i världen som utbildar i klassiskt, 
realistiskt måleri. Hit kommer elever 
från hela världen för att under tre år 
studera teckning och målning. Njut av 
våra vackra konstverk i skenet av levan-
de ljus. 17.30 rundvisning av skolan. 
18.00-20.00 har vi öppen porträtteck-
ning/måleri för den som vill, även detta 
endast upplyst av kandelabrar. Det kostar 
ingenting att vara med men ta med eget 
material.Vi bjuder på kaffe/te. Kaka finns 
att köpa till.
Arrangör: SARA Academy

18.00 - 20.00 Sillboularna i Simrishamn 
spelar boule och bjuder på fika.
Skåne Tranås

10.00 - 16.00 Bokedala Alpacka Farm 
Alpacka med känsla. Kom till oss och se 
årets alpackaföl. Alpackaprodukter från 
gårdens djur till försäljning. Vi bjuder 
på varm dryck med Österlenska smaker. 
14.00 Upplev Alpacka – lär dig mer 
om Alpacka, 30 min (fritt deltagande, 
begränsat antal).
Arrangör: Bokedala Alpacka Farm

10.00 - 20.00 Österlenchoklad Kom 
och handla choklad till fabrikspriser och 
chokladfika med en rykande kopp varm 
choklad i stearinljusets sken.
Arrangör: Österlenchoklad

17.00 - 21.00 POPUP-restaurang på 
Tranesgården Låt dig värmas både i 
mage och själ av våra mustiga höstgrytor. 
Förutom kärlek och kryddor innehåller 
de svenskt kvalitetskött och rotsaker från 
åkern intill. Till grytan serveras hembakt 
bröd med smör. Välj mellan: Kalkongryta 
Vildsvinsgryta Vegetarisk gryta Kaffe ingår 
150 kr
Arrangör: Munkamöllan / TUF

SMEDSTORP

11.00 - 22.00 Gamla Bryggeriet, Storga-
tan 23. Vernissage! Per Bakers ljusskulp-
tur i trädgården tänds när mörkret faller. 
Hela trädgården lyser. I Galleriet bjuder 
vi på upplevelse för kropp och själ.
Arrangör: Gamla Bryggeriet
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11.00 - 20.00 Upplyst i Petersborgs 
gårdbutik, Kom och bli UPPLYST i Peters-
borgs gårdsbutik om var din mat har sitt 
ursprung. Se ljuset i logen Kom in i vår 
loge och ät “Swegan korvgryta” Väggarna 
är fyllda med Österlenfoto Häng i halm-
baren och provsmaka glöggen
Arrangör: Petersborgs gård

SÖDRA MELBY

16.00 Soppa serveras i församlingshem-
met, S Mellby 
17.45 Pilgrimsvandring från Mellby kyrka 
via den marschallupplysta Prästavägen 
till Vitaby kyrka. Ta gärna med egen lykta 
och reflexväst. 
Arrangör: Kiviks församling

VALLBY

15.00-17.30 Wallby Teatersällskap ”Hjäl-
ten på Spraggehusen”. Teater på Vallby 
Kulturhus i Vallby. Efter en pjäs av John 
Millington Synge. Bearbetning o regi 
Boel Marie Larsson. Entre. Info: 0731-52 
56 90.
Arrangör: Wallby Teatersällskap

VANSTAD

10.00 - 20.00 Vanstad bageri Kaffe, 
kakor, bullar, stenugnsbakat bröd samt 
smörgåsar och rykande varm soppa. 
Textil- och ljusinstallationer utomhus av 
Christina Arvidsson.
Arrangör: Vanstad bageri

14.00 - 20.00 Konst, design och hant-
verk Öppet galleri hos Camilla Caesar 
(St. Vanstadsv. 537), med färgstark och 
glädjefylld konst. Öppen Ateljé – De-
sign o Hantverk hos Karna Kennerby 
(St. Vanstadsv. 552-6). Textil- och ljusin-
stallationer av Christina Arvidsson visas 
(utomhus) under hela helgen – info om 
exakta platser finns på www.fiint.se. 
15.00 - 16.00 Vanstad byalag bjuder på 
varm äppeldryck med tilltugg vid Stora 
Vanstadsvägen 552-6 (hos Karna Kenner-
by) och 17.00 - 18.00 vid Stora Vanstads-
vägen 537 (hos Camilla Caesar).
Arrangör: Vanstad byalag

VITABY

17.00 - 21.00 Vitaby kyrka Hela kyrko-
gården lyser av marschaller och eldar, 
kyrkan är öppen. Läsning utomhus. 
Grillad korv. 21.00 Mässa i kyrkan som 
är upplyst med endast levande ljus. Pre-
dikan av den italienske katolske prästen 
Don Francesco och syster Cecilia från 
Fano, Italien.
Arrangör: Kiviks församling

VITEMÖLLA

18.00 Vitemölla lyser på Alla helgons 

dag lördagen den 3 november som 
traditionen nu mera bjuder. Österlen 
lyser är ett välkommet tillfälle att träffas 
under någon timme på lördagskvällen. 
Under denna, den mörkaste tiden på året 
när de naturliga mötestillfällena är få, så 
betyder det mycket för sammanhållning 
och trivseln. På eftermiddagen kommer 
några på Lejet med stor precision att pla-
cera ut marschaller på båda pirarmarna. 
När dessa tänds klockan 18.00 ger det 
en mäktig inramning till minglande på 
hamnplan där Lejeföreningen bjuder på 
något varmt att dricka. Varmt välkomna 
till denna fina högtid!
Arrangör: Lejeföreningen

VOLLSJÖ

18.30 Låt Vollsjö lysa! Vi samlas på torget 
för att tillsammans gå ner längs den upp-
lysta Storgatan med facklor till gröningen 
där vi bjuder på tilltugg och kaffe/saft. 
I år har vi ännu fler marshaller än förra 
året. Överraskning till alla barn. Man får 
gärna klä ut sig.
Arrangör: Vollsjö Byalag

YSTAD

Mysbelysning med marschaller längs 
Stora Östergatan-Stortorget-Hamngatan. 
Handlarna har öppet 10.00 - 15.00.
Arrangör: Ystad

20.30 - 22.30 DJ och ljusshow på Per 
Helsas innergård Vi lyser upp innergår-
den och DJ spelar skön musik för oss. 
Köp något varmt att dricka i vår utebar 
och njut av musiken på vår uteservering.
Arrangör: Grändens mat

ÖSTRA INGELSTAD

18.00 - 22.00 I vått och torrt, Ö Ingel-
stad 1603. Varmt välkomna till vår my-
siga miljö här på Byagården i skenet av 
eldar och ljus. Upplev vår TRÄDGÅRDS-
BELYSNING i dansk design gjord i kop-
par och rostfritt! Årets nyhet, strålkastare 
för träd! Upplev också vårt runda växthus 
som har en speciell mysfaktor när det är 
mörkt! Extraerbjudanden hela helgen! Vi 
kommer också att plocka fram våra nyhe-
ter inför julen! Dagtid har vi öppet som 
vanligt tors – sön 11.00 – 17.00. Så passa 
på att hälsa på denna sista öppethelg för 
säsongen!
Arrangör: I vått och torrt

ÖRUM

15.00 - 23.00 Art Schack Örums bygata 
37. Den indiska ljusfestivalen Deepavali 
(kallas ibland Diwali) firas för att bringa 
ljus i den mörka natten och skrämma 
bort onda krafter. Det goda ska segra över 
det onda, det rena över det orena och det 
ljusa över det mörka. Kom till Art Shack 
Örum och upplev dofter och smaker från 

den mystiska östern. Prova på att skapa 
din egen Rangoli (mandala-dekoration på 
golvet). Varmt chai till alla frusna gäster.

Arrangör: Art SchackSÖNDAG 4 NOVEMBER

BASKEMÖLLA

11.00-16.00 Öppen keramikverkstad 
med gäster! Frans Löfströmsväg 19, Eva 
Larsen visar och säljer sina ullplagg från 
egen studio, Karin Paulsson säljer sin 
hemkokta chutney, sylt, marmelad och 
annat gott, John Person visar och säljer 
sina skärbrädor i vackra träslag från lokalt 
vuxna träd. I butiken finns också ljuvliga 
fårskinn från Havängs Lamm och sinnliga 
stickade plagg från Pernilla Svenre. Sil-
verartist Owe Johansson visar och säljer 
sitt silver. Wingårds glashytta har öppet! 
Kom och mys med oss kring eldar och 
värmande höstglögg!
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm

BJÖRSTORP

11.00 Glashyttan Österlen Den be-
lysta glasutställningen är öppen. Kom 
och prova på att blåsa glas med erfarna 
glasblåsare. I hettan av ugnen gör du ditt 
glasföremål från början till slut, väljer 
färg och form och får känna på ett flera 
tusen år gammalt hantverk. För mera 
info: www.osterlensglashytta.se Förboka 
glasblåsning till Helena Ingvarsson per 
mail hi_frohuset@hotmail.com eller ring 
0709-242095
Arrangör: Glashyttan Österlen och hant-
verkare AB

BOLLERUP

12.00 Galleri1 och Keramika Fantasia, 
Bollerup. Österlenkonstnären Andreas Jo-
hansson ställer ut på Galleri1 under Ös-
terlen lyser. Andreas, född i Norrland och 
bosatt på Österlen sedan 30 år, bjuder 
på ”Nordsydliga landskap”. I anslutning 
till galleriet är konsthantverksbutiken 
öppen. Missa inte den upplysta vägen till 
grannen Keramika Fantasia, som erbjuder 
ett spännande keramiskt galleri.
Arrangör: Galleri1 och Keramika Fantasia

BONDRUM

11.00 -14.00 Ecotopia Upplysande 
brunch med storytelling för fred och 
gemenskap. Upplev hur berättarkon-
sten används som läkande kraft mellan 
människor. Inger Lise Oelrich bjuder på 
visdomshistorier från världskulturer och 
ger exempel på hur storywork används 
i ett brett spektrum av sammanhang för 
att främja både mångfald och förståel-
se. Brunchen inleds med att vi avnjuter 
vegetariskt, veganskt och rawfood från 
gårdens söndagsbuffé. Bokning: www.
ecotopia.se  eller ring 0703 330814. 
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Välkommen och upplev berättarkonstens 
förvandlande kraft!
Arrangör: Ecotopia

BORRBY

12.00 - 16.00 Ljus att tända i ditt fönster 
finns att köpa på Catrinegården mellan 
Borrby och Östra Hoby. Pris från 35:-. För 
info ring 0702 796 539.
Arrangör: Catrinegården på Österlen

BRANTEVIK

19.00 Blinka med billjusen till Bornholm 
Hitta en plats mellan Brantevik och 
Skillinge, sikta in strålkastarna och exakt 
19.00 starta blinkningen och Bornholm 
blinkar tillbaka.
Arrangör: Österlen lyser

ELJARÖD

11.00 - 16.00 Galleri Stattin Konstutställ-
ning Storformatsfotografi - Jan Lindahl 
Måleri, olja och akvarell - Ingrid Stattin
Arrangör: Galleri Stattin

EVERÖD

11.00 - 14.00 Wenanders Möbler & 
Ting.  På bygatan i Everöd, 4 km norr om 
Tomelilla, finner du min butik och ateljé. 
I år öppnar jag även upp ett av rummen 
i gårdshusen från slutet av 1800-talet. Ett 
rum som jag möblerat för vila, tankar och 
drömmar. Jag jobbar med traditionella 
hantverksmetoder och säljer renoverade 
och restaurerade möbler från 1700-tal 
till nutid, samt även äldre bruksföremål 
och andra vackra föremål som lyser upp i 
höstmörkret. Tel 0707-558802.
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting

GÄRSNÄS

08.00 - 18.00 Norrmans Conditori Ljus-
bakelser säljs hela dagen. Ljusbakelser 
säljs hela dagen, så även bröd, bullar, 
baguetter, smörgåstårtor, wiener/vetebröd 
och massor av andra smarriga bakverk.
Arrangör: Norrmans Conditori

HAMMENHÖG

10.00 - 16.00 Allt i Allo Österlenkonsult 
AB, Herrestadsvägen 3. Allt i Allo Hallen 
är öppen, här säljs, allt ifrån loppis-, 
antikt, retro, design, mm mm Det finns 
allt ifrån konst, glas, porslin, möbler, här 
hittar man helt enkelt det mesta. I vårt 
Retro Café, kan man ta en enkel fika, till 
toner ifrån den gamla jukeboxen med 
tidsenliga skivor ifrån 50 och 60 talet. 
Det är REA på alla tavlor med 50 %, 
vilket avdrages i kassan. Välkomna!
Arrangör: Allt i Allo Österlenkonsult AB

10.00 - 16.00 Gunnarshögs Gård. Öppet 
i gårdsbutiken med höstinspirerad fika i 
butikens kafé. Varmt välkomna till oss!

Arrangör: Gunnarshögs Gård
11.00 - 16.00 Carina Hägg Design 
Tavlor målade av Carina Hägg ihop med 
möbler. Akvareller av Camilla Tillsten. 
Foton av Ingela Skullman. Välkomna att 
delta, se och bli bjudna på lite förtäring 
på Annedalsgård, samt ny utställning i 
Grishuset.
Arrangör: Carina Hägg Design

11.00 -15.00 En liten bit av Medelhavet. 
Välkomna att besöka oss. En butik och 
trädgård i höstens eldiga färger.
Kåseberga

11.00 - 17.00 912 Kåseberga Keramik 
Bruks- & Unik keramik med betoning på 
ljus av Elna-Karin Helgesson. Mellan Kå-
seberga och Löderups strandbad. www.
elnakarin.se 0411-123 50
Arrangör: 912 Kåseberga

12.00 - 19.00 Rödkillebäcksgård Interi-
örbutik har säsongsstängning med REA i 
hela butiken, bjuder på Glögg och Chok-
lad och erbjuder 10% på belysning, ljus 
och eldkorgar. Gården ligger vid kustvä-
gen Kåseberga-Löderups Strandbad.
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik

LÖDERUP STRANDBAD

12.00 - 18.00 Solans Mack. Östra Kustvä-
gen. Vi bjuder Busgodis på alla våra kun-
der! Menyn är som vanligt våra uppskat-
tade korvar och våra goda stora burgare. 
Dagarna till ära så har vi Bus röda pölser 
med hemlagad pantoflemos (Potatismos). 
Vi bjuder som vanligt på kaffe och kaka 
till våra kunder. Bränsleförsäljningen på 
Solans Mack har dygnet runt öppet som 
vanligt. Beställning och frågor på telefon 
0709129666.
 Arrangör: Solans Mack

NYBROSTRAND

14.00 - 22.00 Utställning på Galleri 
Sand & Sten, Lisa Olsson, Granvägen 
27, Nybrostrand. Det lyser på vår gamla 
skånegård från eldkorgar och marshaller. 
Vi bjuder på något värmande. Kom och 
upplev de unika sand och stentavlorna!
Även öppet helgen 9-11 nov, öppettider: 
14 -18. Följ skyltarna. Gå gärna in på 
hemsidan lisaolsson.se
Arrangör: Lisa Olsson

ONSLUNDA

11.00 - 18.00 Ljuset lyser över ÅSGÅRD! 
Gårdsbutiken öppen med smakprov från 
gårdens produkter. I källaren bakas det 
i gårdens gamla bakugn. Det serveras 
lammkebab, soppa med tillbehör och 
nygräddat bröd direkt från bakugnen.
Arrangör: Åsgård

SANKT OLOF

12.00 - 21.30 Sankt Olofs Gård & källa 

Välkommen till tusenåriga Sankt Olofs 
källa som under flera århundraden var 
Skånes främsta pilgrimsmål för de som 
sökte läkedom till kropp&själ genom 
bön, tvagning och att dricka vattnet. 
Källan ligger vid S:t Olofs gård, ca 250 
m söder om byns medeltida kyrka och 
är kraftigt upplyst av både lyktor och 
marschaller. Benediktinmunkar sjunger 
gregorianik. Gott om P-platser.
Arrangör: Familjen Porath, Sankt Olofs 
Gård, Gods & Källa

SIMRISHAMN

Simrishamn lyser KonstPåStan, Köpmän-
nens skyltfönster är extra berikade denna 
ljusets helg med bl a konst/konsthant-
verk/keramik /foto av Simrishamnsboen-
de konstnärer.
Arrangör: Simrishamn lyser, ideell grup

12.00 - 18.00 Jens Birch Foto, Fånga 
Rörelsen! Naturfotograf Jens Birch 
håller öppet galleri och berättar för dig 
som är nyfiken hur han fångat rörelsen 
i sina tavlor. Unika “Fine Art” fototav-
lor, canvastavlor och brickor finns till 
försäljning. Adress; Norra infartsvägen 
10, dvs Riksväg 9 mellan Vårhallen och 
Tobisvik. Parkera på tomten - är det fullt, 
så kör vidare 100m till parkeringarna vid 
Vårhallen eller Tobisvik. Te från Skuggkat-
ten finns om du är sugen på något gott, vi 
kan även ordna kaffe mm.
Arrangör: Jens Birch Foto

13.00 - 18.00 Skepparegårdens galleri, 
Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning 
av foton i spännande ljus. Fotograf Ove 
Deilert och fotograf Michael Nivesjö. 
Upplyst innergård.
14.00-14.30 Miniföreläsning av Ylva 
Stockelberg om Katter, ljus och kommu-
nikation. Försäljning av Oves och Micha-
els foton samt Ylvas böcker. I samarbete 
med Ateljé My camera.
Arrangör: Skepparegårdens galleri

SKILLINGE

19.00 Blinka med billjusen till Bornholm 
Hitta en plats mellan Brantevik och 
Skillinge, sikta in strålkastarna och exakt 
19.00 starta blinkningen och Bornholm 
blinkar tillbaka.
Arrangör: Österlen lyser

SKÅNE TRANÅS

10.00 - 16.00 Bokedala Alpacka Farm 
Alpacka med känsla. Kom till oss och se 
årets alpackaföl. Alpackaprodukter från 
gårdens djur till försäljning. Vi bjuder 
på varm dryck med Österlenska smaker. 
11.00 Upplev Alpacka – lär dig mer 
om Alpacka, 30 min (fritt deltagande, 
begränsat antal).
Arrangör: Bokedala Alpacka Farm

10.00 - 17.00 Österlenchoklad Kom 
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och handla choklad till fabrikspriser och 
chokladfika med en rykande kopp varm 
choklad i stearinljusets sken.
Arrangör: Österlenchoklad

SMEDSTORP

11.00 – 17.00 Gamla Bryggeriet, Stor-
gatan 23. Galleri och galleriträdgård har 
öppet. Välkomna!
Arrangör: Gamla Bryggeriet

VALLBY

19.00-21.30 Wallby Teatersällskap ”Hjäl-
ten på Spraggehusen”. Teater på Vallby 
Kulturhus i Vallby. Efter en pjäs av John 
Millington Synge. Bearbetning o regi 
Boel Marie Larsson. Entre. Info: 0731-52 
56 90.
Arrangör: Wallby Teatersällskap

STORT TACK TILL ALLA ARRANGÖRER, FUNKTIONÄRER  

OCH TILL VÅRA SPONSORER!

VANSTAD

08.00 - 15.00 Vanstad bageri Kaffe, 
kakor, bullar, stenugnsbakat bröd samt 
smörgåsar och rykande varm soppa. 
Textil- och ljusinstallationer utomhus av 
Christina Arvidsson.
Arrangör: Vanstad bageri

YSTAD

Mysbelysning med marschaller längs 
Stora Östergatan-Stortorget-Hamngatan.
Arrangör: Ystad

ÖSTRA INGELSTAD

11.00 - 17.00 I vått och torrt, Ö Ingel-
stad 1603. Varmt välkomna att besöka 
oss denna sista dag för denna säsongen. 
Därefter har vi öppet efter överenskom-

melse. Vi har plockat fram våra nyheter 
inför julen och har erbjudanden även 
idag! Håll utkik efter vad vi hittar på 
under advent och i juletid!
Arrangör: I vått och torrt

ÖRUM

12.00 - 18.00 Art Schack Örums bygata 
37. Den indiska ljusfestivalen Deepavali 
(kallas ibland Diwali) firas för att bringa 
ljus i den mörka natten och skrämma 
bort onda krafter. Det goda ska segra över 
det onda, det rena över det orena och det 
ljusa över det mörka. Kom till Art Shack 
Örum och upplev dofter och smaker från 
den mystiska östern. Prova på att skapa 
din egen Rangoli (mandala-dekoration på 
golvet). Varmt chai till alla frusna gäster.
Arrangör: Art Schack
 
 


