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Programmet för Österlenlyser 2020
Välkommen till Österlen lyser 2020. Ett lysande band av aktiviteter från tidigt fredag ända fram till 
söndag kväll. Programmet  är fördelat på fredag 30/10, lördag 31/10, och söndag 1/11 samt sorterat 
på by och därefter på startid. Fredag och lördag startar dock med Vitaby/Grevlunda som är årets 
ljusby.  Därefter följer byarnas olika programpunkter. OBS! Vitaby kör i år sitt invigningsprogram 
både fredag och lördag.

Samtliga arrangörer är upmande att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar, tillkommande program eller rena fel.

Förändringar i programmet är markerade med rött

Fredagens program sid 1 - 13
Lördagens program sid 14 - 29
Söndagens program sid 30 - 39

Fredag 30/10

Årets ljusby 2020

Vitaby och Vitaby Grevlunda byalag.
17.00 Marschaller visar vägen genom byn (Vitaby Grevlunda)
Vitaby vaknar till liv. Ljusinstallationer down town Vitaby av Photon Visuals som ljussätter byn 
med sina fantastiska makapärer
Grevlundas hästar släpps lösa. Fia Pellas ljusinstallation, i och omkring Grevlunda
18.00-20.00 Reflex - en underjordisk hyllning till ljuset
– Lars Mogensens Installation i bunkern på Måns Pers torg
19.00–19.30 Invigning - Årets Ljusby, Vitaby-Grevlunda inviger Österlen lyser med Ljus & 
Tonexplosion på Måns Pers torg.
Årets invigningscermoni är en Ljus och tonexplosion av konst- o eventföretaget Decodarlings från 
Vitaby och Vitabybandet Cactai Road. De har bjudit in vännerna trummisen Dag Strömqvist, 
operasångerskan Sara Swietlicki och ljuskonstnären Photon Visuals. Och som om detta inte var nog 
kommer en ljuskör från Österlens Pandistas. Denna invigning är något som Österlen aldrig tidigare 
upplevt! Och den genomförs även på lördagen.
19.30-22.00 Alla installationer hålls tända under kvällen
FÖRTÄRING:
Vitaby Krog kommer ha öppet under festligheterna. 
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Servering av öl, vin och pajer. Vitaby Hotell
Österlenbugare serverar Hösterlenburgare 16.00-21.00. 
De godaste burgarna bakom gamla Lanthandeln
Arrangör: Vitaby Grevlunda byalag

Anklam-Komstad

Genväg Österlen
Vi lyser upp hela Genväg Österlen väg 1570 från Anklam till Komstad. Företagen längs Genväg 
Österlen håller öppet och visar upp sina verksamheter. (Se resp företag och ort). Det serveras mat, 
dryck, underhållning och mycket värme längs vägen.
Arrangör: Genväg Österlen

Baskemölla

12.00-20.00 Keramiker Elisabeth Palm
Öppen verkstad, försäljning av brukskeramik och fårskinn.
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm

12.00-20.00 Atelje Anna Törnquist
Öppen atelje, Frans Löfströms väg 21. Konst av Anna och Tora Törnquist.
Arrangör: Konstnär Anna Törnquist

Bollerup

11.00-18.00 Galleri 1
Galleri1 visar 20 konstnärers verk från Österlen syd som går under namnet Närskapat. En 
höstutställning , med tillägg av Alessia Bruscos magiska målningar, under Österlen lyser.
Måleri, keramik, skulptur, glas, foto och design.
Arrangör: Galleri 1

Borrby

11.00 Japanska butiken RINGO 
OBS! Inställt
Japanska kimono, yukatas, haoris, porslin, tygpåsar mm. Stickade mössor, vantar, halsdukar och 
linneförkläden från Lettland. öppet 11-16. Varmt välkomna!
Arrangör: Butik RINGO

13.00-17.00 Borrby Bokby
OBS! Ändrade tider
Lysande erbjudanden i Bokhuset! Varmt välkomna!
Arrangör: Borrby Bokby
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http://www.borrby-bokby.se/
http://www.ringo.se/
https://galleri1.eu/
http://www.annatornquist.se/
https://www.elisabethpalm.se/
http://www.genvagosterlen.se/
https://vitabygrevlundabyalag.wordpress.com/
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Brantevik

10.00-21.00 Branteviks Fisk 
Fiskvagnen i södra hamnen på Brantevik håller öppet hela dagen.Färsk fisk, Rökad fisk, Fiskrätter, 
silltallrikar, wallenbergare, laxkorv.
Arrangör: Branteviks Fisk

13.00-20.00 Jansro Hem & Trädgård 
Vi firar årets ljushelg med upplyst växthus, paviljonger och trädgårdslund. I butiken erbjuder vi 
10% rabatt på hela sortimentet.
Arrangör: Jansro Hem & Trädgård

Bästekille

11.00-19.00 Fabriken
Konstutställning, Vivian Maier & Jenny Carlsson.
Visningar 12:00 och 14:00 samt 16:00.
Specialpris under helgen 100 kr i entré.
Arrangör: Fabriken

Everöd

15.00-18.00 Återbruk av högsta kvalitet 
På bygatan i Everöd, 4 km norr om Tomelilla, finner du min butik med restaurerade möbler från 
1700-tal till nutid. I år öppnar jag upp ytterligare två gårdsrum med möbler, äldre bruksföremål och 
andra vackra ting. Jag arbetar med traditionellt hantverk, traditionella material och handverktyg och
gör även ådringsmålning, marmorering och tapetsering. Tel 0707-558802.
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting

Fågeltofta

12.00-18.00 Kronovalls slott 
Spannstallets restaurang är öppen och vi serverar våra populära vedugnsbakade pizzor.
Ingen bordsbokning utan endast drop-in.
Arrangör: Spannstallet

Glemmingebro

8.00-20.00 Olof Viktors 
Med levande ljus, tända marschaller och eldar välkomnar vi Er ut till oss under Österlen Lyser! Vi 
håller extra kvällsöppet för mys i höstmörkret. Butiken är välfylld med våra egna produkter och för 
kvällen extra lysande erbjudanden. Caféet serverar förutom mackor och sallader även värmande 
pumpasoppa, höstens gofika och från 17.00 finns nybakade äppelmunkar. 18.00-19.30 håller vi 

3

http://kronovall.se/
https://www.facebook.com/pg/Wenanders-M%C3%B6bler-Ting-1600834666848451/posts/
http://www.fabrikenbastekille.se/
http://www.jansro.se/
https://www.facebook.com/branteviksfisk
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grillen tänd och bjuder på tuppkorv med eget korvbröd tills det tar slut.
Arrangör: Olof Viktors

Glimminge

Glimmingehus 
OBS! Inställt
12.30 och 14.00 Guidade turer i borgen, max 20 personer.
16.00 Småläskig väsenvandring för barn och vuxna! Vandringen är i skymningen utomhus och tar 
ca 45 min.
Entré till området är fri, enda sättet att komma in i borgen är att delta i en guidad tur. För att delta i 
någon (eller alla!) av aktiviteterna är priser 70kr för vuxna, gratis för barn upp till 18 år. Inga 
möjligheter till förbokning.
18.00 och 20.00 blir det spökvandringar för vuxna i borgen, åldersgränsen är 13 år. Följ med på en 
tur genom borgen där ni kommer att få höra om och träffa på spöken ur borgens 500-åriga historia. 
Pris: 250kr per person. Endast förbokning, ring 072 702 5990.
Arrangör: Glimmingehus

Gärsnäs

08.00-20.00 Norrmans Conditori
Ljusbakelser säljs hela dagen, så även bröd, bullar, wiener/vetebröd och massor av andra smarriga 
bakverk. Smörgåstårta, baguetter, landgångar, räksmörgåsar, ägg o sill smörgås, smörrebröd,mm. 
Från 17.00 Fika i skenet av levande ljus. Kvällserbjudande i servering, kaffe +valfri bakelse 40:- 
och andra erbjudande i butiken. 
17.00-21.00 Vi lyser upp torget med marschaller.
Arrangör: Norrmans Conditori

15.00-20.00 Vita Huset i Gärsnäs
OBS! Inställt
Samlingsutställning med silver, foto, akryl, ljusinstallation och skulptur. Samt ett inslag med 
antikviteter och vintagebrölloppsklänningar.
Arrangör: Vita huset i Gärsnäs

Hagestad

10.00-23.00 Karl Fredrik på Eklaholm
Österlen Lyser på Eklaholm, eldarna och marschallerna är igång hela dagen och kvällen ända till kl. 
23. Vi bjuder på vår varma äppeldrink och har 30% rabatt på allt som lyser. 17.00 OBS! 
Föreläsningen inställd hålls föreläsningen Säg det med blommor...-eller säg det inte alls? 
Etikettsexpert Annmarie Palm och Karl Fredrik håller i föreläsningen. Max 50 personer, först till 
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http://www.norrmansconditori.se/
http://www.raa.se/glimmingehus
http://www.olofviktors.se/
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kvarn. Samling vid det 800-åriga olivträdet.
Arrangör: Karl Fredrik på Eklaholm

11.00-16.00 Sannas Italien/Olivoljebutiken 
Öppet i Olivoljebutiken IRL, Hagestad Mossaväg 78, Löderup.
Arrangör: Sannas Italien/Olivoljebutiken

15.00-21.00 Galleri Undantaget Hejdegård 
Österlenvägen 1075. Konstutställning med måleri av Karin Palola
Arrangör:   Galleri Undantaget Hejdegård  

16.00-19.00 Reunion & friends 
Invigning av ny mötesplats på gården. Invigs med vacker ljussättning och ostprovning från vår 
härliga deli.
Arrangör:   Reunionhome  

Hammenhög

9.00-22.00 Gunnarshögs Gård
Under Österlen Lyser har vi öppet både i gårdsbutiken 9.00-22.00 och i gårdskaféet 11.00-22.00. 
Här erbjuder vi höstinspirerad fika och lättare mat: Grillmackor, värmande soppa, varm must, varm 
choklad och kaffebrownie, pumpakaka, chokladbollar och mycket mer.
Aktiviteter: OBS! aktiviteterna inställda 
11.00 och 18.00 Visning för barn.
14.00 och 20.00 Visning för vuxna.
18.00-20.00 Skattjakt – klä er varmt.
16.00-20.00 Ljuslyktpyssel i vår maskinhall – klä er varmt.
På vår innergård finns både våra populära småtraktorer och vårt rapshav med stjärnhimmel.
Arrangör: Gunnarshögs Gård

11.00-17.00 En liten bit av Medelhavet
Välkomna att besöka En liten bit av Medelhavet butik och trädgård. I vår butik Möts du av en doft 
och smak av Medelhavet. I vår trädgård höstens färgpalett i vacker harmoni, En upplevelse för alla 
sinnen både ute och inne.
Arrangör: En liten bit av Medelhavet

11.00-20.00 Galleri ToTuart
Simrishamnvägen 55. Galleri har stort utbud av akvareller, tavlor, keramik och bronsskulpturer. Vi 
representerar särskilt utvalda artister. Vårt erbjudande är dedikerat både individuella och 
affärsklienter.
Arrangör: Galleri ToTuart
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https://totuart.com/en/about-us/
http://enlitenbit.se/
http://www.gunnarshog.se/
http://www.reunionhome.se/
http://www.karinpalola.com/
http://www.sannasitalien.se/
http://www.karlfredrik.se/
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11.00-20.00 Carina Hägg Design
Välkomna in hos mig i Hammenhög, Annedalsgård, Simrishamnsvägen 51, för att njuta av Konst-
Design-Textil-Glas-Färg. Nya härliga Brickor och Brickbord, praktiska och vackra,samt mycket 
mer av inspirerande produkter. Varm dryck serveras.
Arrangör: Carina Hägg Design

16.00-20.00 Allt i Allo Österlenkonsult
Försäljning av allehanda ting, en riktigt stor prylmarknad på 900 m2 fylld med allt under himmel 
och jord. Försäljningslokalen är väl uppvärmd! Stor REA på alla tavlor, 50% avdrages i kassan! 
Enklare förtäring tillhandahålles. Hjärtligt välkomna och gör Era fynd!
Arrangör: Allt i Allo Österlenkonsult

19.00 Hammenhögs Gästgivargård
OBS! Inställt 
Jazz på Gästis med 2020-års upplaga av Jazz Band Ball. 
Tre välkända band står för underhållningen: Blue Light Jazzband med Helena Röhr, Alf Green & 
his Soulmates och Nils Bondesson Band med Kiki Desplat.
Biljetter à 425 kr inkl. välkomstdrink, tilltugg och paussupé.
OBS! Begränsat antal platser – boka! Insläpp från kl. 18.00
Arrangör: Hammenhögs Gästgivargård

Hannas

11.00-17.00 Cederqvist Antik & Vin
Bollerupsvägen 6. Antikaffär med föremål från hela världen, från forntid till 1900-tal.
Arrangör: Cederqvist Antik & Vin

Järrestad

12.00-17.00 Grafmans Goda
Välkommen att göra ett stopp hos oss. Gårdsbutiken har öppet 12.00-17.00.
Arrangör: Grafmans Goda

12.00-17.00 Rikstolvan
Konstutställning med Amina Zoubir och Walter Hirsch som visar måleri, teckning, collage, 
fotografi och videokonst. Fri entré.
Arrangör: Rikstolvan
 

Kivik

Buhres på Kivik
18.00 3-rätters meny när Österlen Lyser under Allhelgonahelgen. Köksmästare Kristian Ohlsson har
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http://www.rikstolvan.se/
http://www.grafmansgoda.se/
http://www.kiviksmusteri.se/
http://www.hhgastis.se/
http://www.osterlenkonsult.se/
https://www.facebook.com/Carina-H%C3%A4gg-Design-388641538265866
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komponerat denna smakfulla meny som förvånar. Tänk vad man kan göra när man tar hand om 
dessa fantastiska höstfrukter som pumporna är.
Förrätt: Pumpasoppa med laxtartar
Varmrätt: Ugnstekt Torskrygg med pumpaotto, picklad pumpa samt ett pumpaskum
Dessert: Pumpacheesecake
Pris: 355 kr/pers. Boka på http://www.buhres.se
Öppet i butiken 10.00-18.00, Restaurangen 11.00-21.00 
Arrangör: Buhres på Kivik

19.00-22.00 Upplyst Mustvandring!
Upplyst innergård med mustvandring, utebar och skön musik. 
Varm soppa, bröd och Äppelmust - 95 kr/person.
Arrangör: Kiviks Musteri

Komstad

10.00-18.00 Komstad Skor
Välkommen till skoaffären på Österlen. Skoaffären på 500kvm för hela familjen. Under fredagen 
har vi öppet som vanligt.
Arrangör: Komstad Skor

Kåseberga

11.00-19.00 912 Kåseberga
Utställning "Ljuspunkt". Bruks- & Unik keramik i stengods med betoning på ljus, av Elna-Karin 
Helgesson. Mellan Kåseberga och Löderups strandbad. 0411-123 50
Arrangör: 912 Kåseberga

16.00-19.00 Rödkillebäcksgård Interiörbutik
Vi bjuder på Glögg och Choklad och erbjuder 10% på belysning, ljus och eldkorgar och på hela 
delikatess-sortimentet. Gården ligger vid kustvägen Kåseberga-Löderups Strandbad
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik

Köpingebro

11.00-18.00 Österlenkryddor 
Vi serverar saffransglass med egengräddade rån eller saffranspannkaka med vår nyhet salmbärssylt, 
det ingår egenmalt kaffe eller vårt goda egenodlade örtte. Vi erbjuder även två kreativa raw-food 
kakor som alternativ. (Det finns möjlighet att boka bord och take-away) 95:-/person. Vi tänder ljus 
på gården och inne i serveringen.
Arrangör: Österlenkryddor
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http://www.osterlenkryddor.se/
http://www.rodkillebacksgard.se/
http://www.elnakarin.se/
https://www.facebook.com/Komstad-Skor-o-Tofflor-786549134705184/
http://www.kiviksmusteri.se/
http://www.buhres.se/
http://www.buhres.se/
http://www.buhres.se/?fbclid=IwAR1Kqdu1qOBNYnlVy-t3jpNGp73mZEX-n8qw4lg0zWJkaMK4rZ7S_Cepk5M
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Nybrostrand

15.00-20.00 Österlenskatten Öppen ateljé och butik . Utställning och försäljning av konst och 
presentartiklar med katten i fokus. Vi lyser upp vår trädgård och konst med mer än ett "kattöga".
Har du tur så träffar du säkert på någon av mina modelle.
Arrangör: Österlenskatten.se

Onslunda

11.00-16.00 Borstakongen Borstbutik & Café
OBS! Ändrad öppettid och alla arrangemang inställda Vi lyser upp borstbutik & café. 
Borstbutiken fylld med borstarna du inte trodde dig behöva, även utförsäljning av borstar, 1 trp upp.
Cafeét serverar smörgåstårta, bakelser mm. Ta med hem eller fika i vår servering, med mysig 
belysning. OBS Begränsat antal i serveringen. Foto och konstutställning hela dagen.
14.00 berättar fotograf Siw Jeppsson om sina fotografier. 
14.30 berättar konstnär Hasse Schön om sin konst.
OBS! Korvgrillningen är inställd Tomelilla Scoutkår grillar korv.
Arrangör: Borstakongen Borstbutik & Café

11.00-24.00 Åsgård
Ljuset lyser över Åsgård! Gårdsbutiken bjuder på värmande stämning. Se fåren från 
besöksverandan i vårt upplysta stall. I källaren bakas det i gårdens gamla bakugn. Det serveras 
Lammkebab, Soppa med tillbehör och bröd direkt från bakugnen eller Lammkorv i bröd. Dinkel ÖL
tillverkad av Charlis Brygghus i Trolle Ljungby gjord på Åsgårds Dinkel och mycket annat gott.
Arrangör: Åsgård

11.00-16.00 Antikvariat Bok & Te
OBS! Ändrad öppettid
Borstakongen – en trappa upp. Signerade ex. av Karin Brunk Holmqvist - Lättklätt i tryckkammaren
samt förra årets signeringar av författarna Mikael Bergstrand, JF Hanson, Per Erik Tell och Vilda 
Rosenblad. Alla Helgonahelgen firar vi med Johan Bülows - Skeleton Shake Lakrits och 
Halloweente. Inför julen finns Johan Bülows Christmas Butter Cookie och Colonials Black tea 
Christmas edition och mycket mera.
Arrangör: Antikvariat Bok & Te

17.00-20.00 Gamla hönseriet
Välkomna till Lantmannavägen 1 i Onslunda och vernissage på en utställning av amatörmålaren 
Maud Bergmans olje- och akvarellmålningar.
Arrangör: Maud och Håkan Bergman

18.00-22.00 Luvlystuff 
Välkomna in i "ovirkligheten", en magisk lysande skog virkad i flourescerande garn. Vi har även uv
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http://www.asgard-holkestorp.com/
http://www.asgard-holkestorp.com/
http://www.borstteknik.se/
http://www.osterlenskatten.se/
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målningar från olika uv konstnärer samt lite hantverk i egna designer att visa upp för er. Välkomna.
Arrangör: Luvlystuff

Peppinge

13.00-20.00 Galleri Jägfeldt 
Visning av Skräck-Kabinettet "Det tredje rummet" Rock-spöken...
Arrangör: Annika Jägfeldt

Rörum

11.00-17.00 Ateljé Gunilla Mann
Vandra runt i min 2000 kvm stora ateljé med ett glas cider i handen.
Arrangör: Ateljé Gunilla Mann

Sandhammaren
OBS! Inställt

18.00-22.00 Sandhammarens fyrplats
Ett unikt tillfälle att från fyrbalkongen se strålarna svepa över hav och land. Ett sällskap åt gången 
kan gå upp, kösystem gäller. I oljeboden visas foton från trakten tagna under större delen av 1900-
talet av Carl Fredrik Olsson.
Arrangör: Föreningen Sandhammarens fyrplats

Sankt Olof

17.00 Föräldraföreningen Offensiv
OBS! Inställt
 Barn i sällskap med vuxen är välkomna att gå en lagom läskig tipspromenad i Sankt Olof skogar 
mellan klockan 17-19 med start vid Sankt Olofs scoutstuga. Vid inlämnad tipspromenadtalong fås 
ett litet pris. Vinnaren presenteras senare på föräldraföreningens Facebook sida. Varmt välkomna att
gå tipspromenad i lyktornas sken.
Arrangör: Föräldraföreningen Offensiv Sankt Olof och Vitaby

17.30-21.30 Heliga källans Odling & Gårdsbutik
Välkommen till tusenåriga Sankt Olofs källa som under flera århundraden var Skånes främsta 
pilgrimsmål för läkedom till kropp och själ. Källan ligger vid gården ca 200 m söder om kyrkan. 
Källan och bäcken är upplyst av lyktor och marschaller till tonerna av gregoriansk sång. 
Gårdsbutiken håller öppet med lysande erbjudanden bl a grillad färskkorv i nybakat lokalt bröd.
Arrangör: Heliga källans Odling och Gårdsbutik
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https://www.facebook.com/F%C3%B6r%C3%A4ldraf%C3%B6reningen-Sankt-Olof-och-Vitaby-272513746152481
http://www.sandhammarensfyrplats.nu/
http://www.gunillamann.se/
http://www.annikajagfeldt.com/
https://www.facebook.com/lUVlyStuff-960643837479462/
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Sillaröd

9.00-17.00 linas och binas
Nu har bina gått till vila och värmer sig inne i kupan men du kan fortfarande njuta av all god 
honung de samlat in under sommaren. Provsmaka dig fram till din favorit eller höstfynda en hel 
låda försommarhonung till specialpris.
Arrangör: linas och binas

Simrishamn

16.00-20.00 Skeppargårdens Galleri 
Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning av foton i spännande ljus av fotograf Ove Deilert och 
fotograf Michael Nivesjö. Ylva Stockelberg presenterar sin nya bok Vilken druva passar mig? Tips 
på mat och musik för 50 druvor. Upplyst innergård. Tävling med priser i ljusets tecken. Vi bjuder på
värmande dryck.
Arrangör: Skeppargårdens Galleri

18.00 Enkel nattorientering 
OBS! Inställt
Prova en enkel nattorientering i stans fina parker eller en mer avancerad bana som utmanar. Det går 
också bra att promenera runt. Den enkla banan är barnvagns- och rollatorvänlig. Start och mål vid 
Brunnsparkens scen. Du får en karta och låna elektronisk stämpling – tag med fick- eller pannlampa
så hittar du kontrollerna lättare. Startavgift per grupp 50 kr. Vi bjuder på kaffe & pepparkakor efter 
avslutad orientering.
Arrangör: Simrishamns OK

18.30 Zumba uppvisning
OBS! Inställt
Zumba uppvisning på torget av Korpen Simrishamn. Ca 10 minuter.
Arrangör: Korpen Simrishamn

Skillinge

Skillinge Företagareförening
Skillinge Företagareförenings medlemmar välkomnar till butiker, restauranger och gallerier med 
utökade tider alla tre dagarna.
Arrangör: Skillinge Företagarförening

11.00-15.00 SparrisMuseet
Gamla Bankhuset. Visning och försäljning av norra Europas kanske största samling av föremål för 
den klassiska sparrismåltiden. Antik sparriskeramik, -porslin samt -bestick. Guidning varje 
halvtimme. Ingen entré.
Arrangör: SparrisMuseet
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11.00-20.00 Skillinge Diversehandel
Vi firar årets ljushelg med massor av marschaller. Butiken är proppfull med en mängd fina saker. 
Varma vinterkappor, fluffiga stickade tröjor, härliga mattor från när och fjärran. Dessutom en 
utställning med Sam Stigssons fantastiska ljusstakar i betong.
Arrangör: Skillinge Diversehandel

12.00-18.00 Galleri 45
Fotoutställning. Karin Seastone, New York - Blommor och landskap från somrar på Österlen. 
Ronny Thelin, Ljungby - Fåglar, grodor och landskap från Ronnys svenska resor. Olle S Lundgren, 
Skillinge - Morgonljus över Österlen och Östersjön. Galleri 45 blandar konst, fotografi och musik 
till en upplevelse för alla sinnen.
Arrangör: Galleri 45

Skåne Tranås

10.00-16.00 och 18.00-20.00 Nyfiken på Alpackor?
Kom till oss och upplev dem på nära håll! Vi berättar om alpackan, du får se sommarens föl och 
känna på den underbart mjuka ullen. Visningarna börjar varje hel timme (begränsat antal) och varar 
ca 30 min. Inträde 80 kr vuxen 40 kr barn (5-15 år). Gedigna alpackaprodukter från gårdens 
alpackor finns till försäljning i gårdsbutiken. Under Österlen Lyser är det 10% på årets garner.
Arrangör: Alpackorna i Skåne Tranås

10.00-22.00 Längorna
Vi lyser upp Längorna. Kaminen sprakar och butiken är fylld med erbjudanden. Välkomna!
Arrangör: Längorna

11.00-18.00 Österlenchoklad
Avnjut fabrikens unika sortiment av varm choklad från olika ursprung och handla chokladprodukter
till fabrikspriser i butiken.
Arrangör: Österlenchoklad

16.00 POP-UP restaurang 
OBS! POP-UP restaurangen och fotoutställningen är inställda Mustiga höstgrytor 2 sittningar kl
16.30 samt 18.30 på Tranesgården. Pris: 175kr med möjlighet att se fotoutställningen med Kjell 
Engs bilder från Skåne Tranås.
Vi tänder marschaller i byn.
Bokning: Johan 0725-773841 eller johan@joneborg.se
Arrangör: Tranås Ungdomsförening

17.00-20.00 Tiosken
Mat. Trädgård. Ljus. Bilder. Tiosken har kvällsöppet och serverar pulled pork eller fisksoppa med 
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nybakat bröd (80 kr). I trädgården leder ett ljusspår till bilderna.
Arrangör: Tiosken

18.00-22.00 Bädsoffexperten
Nyinvigning av vår uppdaterade bäddsoffsbutik i Skåne-Tranås 10% på allt och glögg och 
pepparkakor till alla.
Arrangör: Bädsoffexperten

Stora Köpinge

17.00-20.00 CanCan
Stora köpingevägen 67. Systrarna Lindskog Trädgård & Design, Eatli - mat & dryck och CanCan 
inspirerar till adventtidens mingel och fester. Vi vill inspirera till alternativt och hållbart - dryck och 
mingel mat, blomsterarrangemang/kransar samt hur du pyntar ditt hem stämningsfullt. Vi tar corona
ansvar med lagom många i lokal, avstånd samt handsprit och förstås alla som kommer och vi själva 
är friska.
Arrangör: CanCan - Inredning

Svinaberga

11.00-21.00 Höstmarknad
OBS! Inställt - ordinarie öppettider gäller 11.00-17.00
Samtliga butiker är öppna, utställare på innergården. I caféet serveras mat och fika. Hela gården är 
upplyst och Den Engelska trädgården är ljussatt, gratis inträde. Ugglejakt för dom minsta med start 
utanför Prylbyrån.
Arrangör: Svabesholms Kungsgård

Södra Mellby

14.00-20.00 KAOS Konsthantverksgrupp
KAOS visar sin utställning "Skogsfantasier". Utställningen omfattar många olika material och 
uttryck och fortsätter fram t.o.m. sönd 1 nov. 
I källarplanet: Folkölscafét öppet 17 - 20. Butiken Ekoliv öppet 11 - 16.
Arrangör: KAOS Konsthantverk

Tomelilla

15.00-20.00 Palatz Galleri
"Artisten är på Semester". Vernissage på en utställning med rumsinstallation. Måleri av Pall Solnes, 
foto av Lars Jacob Jakobsson och objekt av Gert-Ove Wågstam.
Arrangör: Palatz Galleri
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18.00 Torget 6 i Folkets Park
High Hill Blues band- En helkväll med mat & musik
Boka bord på 0768-013501 eller info@torget6.se
Se kvällens meny på torget6.se
Arrangör: Torget 6     

Tryde

12.00-22.00 Tryde 1303
Tända ljus & lysande meny i bistron, Pizza, tapas & indiskt.
Arrangör: Tryde 1303

Ystad

20.00-22.00 Grändens Mat
Vi spelar skön musik på vår uteservering. Passa på att köpa något varmt från vår utebar och njut av 
en härlig kväll på vår fina innergård. Vid regn ställs evenemanget in.
Arrangör: Grändens Mat

Äsperöd

16.30 Äsperöds Byalag
Byalaget tänder marschaller i Äsperöd. 17.30 Samlas vi vid granen mitt i byn, där vedkorgen 
sprider värme. OBS! Kaffeserveringen inställd Byalaget bjuder på kaffe, te, saft och kaka. Vi 
korar årets ljuspumpa som byinvånare tävlar med.
Arrangör: Äsperöds Byalag

Östra Ingelstad

18.00-21.00 I vått och torrt
Ö Ingelstad 1603. Välkomna till vår mysiga miljö i skenet av eldar och ljus. Inspireras av vår 
belysning till trädgården och det magiska när marschaller lyser i alla rostiga dekorationer! Upplev 
vårt runda växthus som har en speciell mysfaktor när det är mörkt! Extraerbjudanden! Se våra 
nyheter inför julen! Dagtid, öppet som vanligt tors – sön 11.00-17.00. Passa på sista öppethelgen 
innan advent!
Arrangör: I vått och torrt
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Lördag 31/10

Årets ljusby 2020

Vitaby och Vitaby Grevlunda byalag.
17.00 Marschaller visar vägen genom byn (Vitaby Grevlunda)
Vitaby vaknar till liv. Ljusinstallationer down town Vitaby av Photon Visuals som ljussätter byn 
med sina fantastiska makapärer
Grevlundas hästar släpps lösa. Fia Pellas ljusinstallation, i och omkring Grevlunda
17.00-17.30 Prova på Reiki-cirkel med Natasha Pena Urrita. En japansk handpåläggning session i 
grupp. Vardagsrummet i gamla Lanthandeln.
17.00-19.00 För de lite mindre: Ansiktsmålning och Spöktunnel, vid och nere i bunkern på Måns 
Pers torg. Halloweenturer med spök(traktor)tåget genom byn. Utgår från bunkern.
19.00–19.30 Favorit i repris! - Invigning - Årets Ljusby, Vitaby-Grevlunda inviger Österlen lyser
med Ljus & Tonexplosion på Måns Pers torg.
Årets invigningscermoni är en Ljus och tonexplosion av konst- o eventföretaget Decodarlings från 
Vitaby och Vitabybandet Cactai Road. De har bjudit in vännerna trummisen Dag Strömqvist, 
operasångerskan Sara Swietlicki och ljuskonstären Photon Visuals. Och som om detta inte var nog 
kommer en ljuskör från Österlens Pandistas. Denna invigning är något som Österlen aldrig tidigare 
upplevt!
FÖRTÄRING:
Vitaby Krog kommer ha öppet under festligheterna. 
Servering av öl, vin och pajer. Vitaby Hotell
Österlenbugare serverar Hösterlenburgare 16.00-21.00. 
De godaste burgarna bakom gamla Lanthandeln
Arrangör: Vitaby Grevlunda byalag

Anklam-Komstad

Genväg Österlen
Vi lyser upp hela Genväg Österlen väg 1570 från Anklam till Komstad. Företagen längs Genväg 
Österlen håller öppet och visar upp sina verksamheter. (Se resp företag och ort). Det serveras mat, 
dryck, underhållning och mycket värme längs vägen.
Arrangör: Genväg Österlen

Baskemölla

12.00-20.00 Keramiker Elisabeth Palm
Öppen verkstad, försäljning av brukskeramik och fårskinn.
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm
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12.00-20.00 Atelje Anna Törnquist
Öppen atelje, Frans Löfströms väg 21. Konst av Anna och Tora Törnquist.
Arrangör: Konstnär Anna Törnquist

13.00-16.00 Loppis på idrottsplatsen
Baskemölla IF arrangerar loppis på idrottsplatsen Lorenzlund, Baskemölla.
Arrangör: Baskemölla IF

13.00-20.00 Tjörnedala konsthall/ÖSKG
Vi öppnar en ny utställning med titeln Jag & Jag och som besökare får du ta del av en stor variation
i tolkningar och tekniker på temat självporträtt. Utställningen Jag & Jag är en medlemsutställning 
och visar verk av ett 20-tal konstnärer, samtliga medlemmar i ÖSKG. Café Borssén håller öppet och
serverar smörrebröd och hembakat fika till toner av skön musik. Vår kreativa verkstad är öppen och
såväl stora som små är välkomna att skapa med utgångspunkt i den aktuella utställningen. Fri entré.
Arrangör: Tjörnedala konsthall/ÖSKG

17.00 Kulturföreningen Tjörnedala
Vi samlas vid Tjörnedalagårdens svinahus, Kulturföreningen Tjörnedala bjuder på värmande soppa 
med bröd. Ca 17.40 startar fackeltåget (facklor finns att köpa) och går den, av marschaller, upplysta 
vägen, till kapellet. Baskekören möter upp och tar ton. Elisabets keramikverkstad passerar vi på 
vägen. Ca 18.30 fortsätter vi mot hamnen, där piren lyser tack vare Baskemölla Hembygdsförening.
Vidare till
Baskebullarnas bana där man kan spela kvällsboule. Slutmål är Kråsebo, ålaboden som kan besökas
i aftonens sken. Utanför bjuds det kanske på lite tilltugg! Alla är varmt välkomna till hela eller delar
av programmet!
Alla delar är i år förlagda utomhus så att vi följer rekommendationerna.
Arrangör: Kulturföreningen Tjörnedala

Bollerup

11.00-18.00 Galleri 1
Galleri1 visar 20 konstnärers verk från Österlen syd som går under namnet Närskapat. En 
höstutställning , med tillägg av Alessia Bruscos magiska målningar, under Österlen lyser.
Måleri, keramik, skulptur, glas, foto och design.
Arrangör: Galleri 1

Borrby

11.00-16 Japanska butiken RINGO
OBS! Inställt
Japanska kimono, yukatas, haoris, porslin, tygpåsar mm. Stickade mössor, vantar, halsdukar och 
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linneförkläden från Lettland. öppet 11-16. Varmt välkomna!
Arrangör: Butik RINGO

13.00-17.00 Borrby Bokby
OBS! Ändrade tider
Lysande erbjudanden i Bokhuset! Varmt välkomna!
Arrangör: Borrby Bokby

Brantevik

10.00-21.00 Branteviks Fisk
Fiskvagnen i södra hamnen på Brantevik håller öppet hela dagen.Färsk fisk, Rökad fisk, Fiskrätter, 
silltallrikar, wallenbergare, laxkorv.
Arrangör: Branteviks Fisk

13.00-20.00 Jansro Hem & Trädgård
Vi firar årets ljushelg med upplyst växthus, paviljonger och trädgårdslund. I butiken erbjuder vi 
10% rabatt på hela sortimentet.
Arrangör: Jansro Hem & Trädgård

16.30 Great Boule of Fire 
OBS! Inställt
Tävlingen startar 17.00 med anmälan från 16.30. Partävling.
Arrangör: Branteviks Bouleklubb

18.00-21.00 Grannar i Äppellunden 
Österlen lyser i Äppellunden, Brantevik med hundratals marschaller och promenadkonsert med 
gregoriansk musik. Skulpturen ”Boplats” av konstnären Ulla Viotti och promenadstigen är upplysta.
Arrangör: Grannar i Äppellunden

Bästekille

11.00-19.00 Fabriken
Konstutställning, Vivian Maier & Jenny Carlsson.
Visningar 12:00 och 14:00 samt 16:00.
Specialpris under helgen 100 kr i entré.
Arrangör: Fabriken

Everöd

11.00-20.00 Återbruk av högsta kvalitet
På bygatan i Everöd, 4 km norr om Tomelilla, finner du min butik med restaurerade möbler från 
1700-tal till nutid. I år öppnar jag upp ytterligare två gårdsrum med möbler, äldre bruksföremål och 
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andra vackra ting. Jag arbetar med traditionellt hantverk, traditionella material och handverktyg och
gör även ådringsmålning, marmorering och tapetsering. Tel 0707-558802.
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting

15.00 Skrivcafé
Logi Gamlegård och Ariton Förlag bjuder in till skrivcafé. Var och en köper eget fika. Utöver detta 
tillkommer inga kostnader. Ta med dig det som du är mest bekväm att skriva med, block, lösa 
papper, eller dator. Sitt i ett eget hörn och skriv eller låt dig inspireras av de kreativa stationerna. Vi 
avslutar med en uppläsningsrunda för de som vill dela med sig av vad de skrivit. Vi följer FHM:s 
rekommendationer för allas trygghet. Välkommen!
Arrangör: Logi Gamlegård     

Fågeltofta

12.00-18.00 Kronovalls slott
Spannstallets restaurang är öppen och vi serverar våra populära vedugnsbakade pizzor.
Ingen bordsbokning utan endast drop-in.
Arrangör: Spannstallet

Glemmingebro

8.00-20.00 Olof Viktors 
Med levande ljus, tända marschaller och eldar välkomnar vi Er ut till oss under Österlen Lyser! Vi 
håller extra kvällsöppet för mys i höstmörkret. Butiken är välfylld med våra egna produkter och för 
kvällen extra lysande erbjudanden. Caféet serverar förutom mackor och sallader även värmande 
pumpasoppa, höstens gofika och från 17.00 finns nybakade äppelmunkar. 18.00-19.30 håller vi 
grillen tänd och bjuder på tuppkorv med eget korvbröd tills det tar slut.
Arrangör: Olof Viktors

Gislöv

20.00 Halmpyramiden vid Bragestenarna sydost om Gislövs by tänds. 
20:30 Samling i Gislövs gamla smedja där ässjan brinner och varm dryck serveras. Alla är varmt 
välkomna!
Arrangör: Gislövs Smidesmuseum och Byagille

Glimminge

Glimmingehus
OBS! Inställt
14.00 Guidad tur i borgen, max 20 personer kan. Ingår i ordinarie entré, vilket är 70kr för vuxna, 
gratis för barn upp till 18 år. Inga möjligheter till förbokning.
13.00-14.30 Följa med arkeolog Anders Ohlsson, doktorand i historisk arkeologi vid Lunds 
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Universitet, på något helt nytt! En rundvandringsföreläsning! Temat är "Skånsk adel under 
medeltiden. Ingår i ordinarie entré, vilket är 70kr för vuxna. Endast förbokning, ring 072 702 5990. 
Max 20 personer.
15.30 och 17.30 Barntillåtna spökvandringar! Ett arrangemang för barn tillsammans med vuxna, 
åldersgränsen är 7 år, endast en vuxen per barn. Följ med på en tur genom borgen där ni kommer att
få höra om och träffa på spöken ur borgens 500-åriga historia. Efteråt ges möjlighet att träffa 
spökena och bearbeta upplevelsen. Detta evenemang kan upplevas som skrämmande, även om det 
är barntillåtet. Pris: Vuxna: 250kr, barn 7-16 år: 150kr per person. Endast förbokning, ring 072 702 
5990.
Arrangör: Glimmingehus

Gärsnäs

08.00-20.00 Norrmans Conditori
Ljusbakelser säljs hela dagen, så även bröd, bullar, wiener/vetebröd och massor av andra smarriga 
bakverk. Smörgåstårta, baguetter, landgångar, räksmörgåsar, ägg o sill smörgås, smörrebröd,mm. 
Från 17.00 Fika i skenet av levande ljus. Kvällserbjudande i servering, kaffe +valfri bakelse 40:- 
och andra erbjudande i butiken. 
17.00-21.00 Vi lyser upp torget med marschaller.
OBS! Godisregnet är inställt

12.00-20.00 Vita Huset i Gärsnäs
OBS! Inställt
Samlingsutställning med silver, foto, akryl, ljusinstallation och skulptur. Samt ett inslag med 
antikviteter och vintagebrölloppsklänningar.
Arrangör: Vita huset i Gärsnäs

Hagestad

10.00-21.00 Galleri Undantaget Hejdegård 
Österlenvägen 1075. Konstutställning med måleri av Karin Palola
Arrangör:   Galleri Undantaget Hejdegård  

10.00-23.00 Karl Fredrik på Eklaholm
Österlen Lyser på Eklaholm, i vanlig ordning är eldarna och marschallerna igång hela dagen och 
kvällen ända till kl. 23. Vi bjuder på vår varma äppeldrink och har 30% rabatt på allt som lyser.
Arrangör: Karl Fredrik på Eklaholm

11.00-16.00 Sannas Italien/Olivoljebutiken
Öppet i Olivoljebutiken IRL, Hagestad Mossaväg 78, Löderup.
Arrangör: Sannas Italien/Olivoljebutiken
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16.00-19.00 Reunion & friends 
Invigning av ny mötesplats på gården. Invigs med vacker ljussättning och ostprovning från vår 
härliga deli.
Arrangör:   Reunionhome  

Hammenhög

10.00-20.00 Allt i Allo Österlenkonsult
Försäljning av allehanda ting, en riktigt stor prylmarknad på 900 m2 fylld med allt under himmel 
och jord. Försäljningslokalen är väl uppvärmd! Stor REA på alla tavlor, 50% avdrages i kassan! 
Enklare förtäring tillhandahålles. Hjärtligt välkomna och gör Era fynd!
Arrangör: Allt i Allo Öster  lenkonsult  

10.00-22.00 Gunnarshögs Gård
Under Österlen Lyser har vi öppet både i gårdsbutiken 10.00-22.00 och i gårdskaféet 11.00-22.00.
Här erbjuder vi höstinspirerad fika och lättare mat: Grillmackor, värmande soppa, varm must, varm 
choklad och kaffebrownie, pumpakaka, chokladbollar och mycket mer.
Aktiviteter: OBS! aktiviteterna inställda 
11.00 och 18.00 Visning för barn.
14.00 och 20.00 Visning för vuxna.
16.00 och 20.00 Ljuspyssel för barn.
18.00-20.00 Skattjakt – klä er varmt.
16.00-20.00 Ljuslyktpyssel i vår maskinhall – klä er varmt.
På vår innergård finns både våra populära småtraktorer och vårt rapshav med stjärnhimmel.
Arrangör: Gunnarshögs Gård

11.00-20.00 En liten bit av Medelhavet
Välkomna att besöka En liten bit av Medelhavet butik och trädgård. I vår butik möts du av en doft 
och smak av Medelhavet. I vår trädgård höstens färgpalett i vacker harmoni och när mörkret faller 
tänder vi upp vår Medelhavsträdgård. En upplevelse för alla sinnen både ute och inne.
Arrangör: En liten bit av Medelhavet

11.00-20.00 Galleri ToTuart
Simrishamnvägen 55. Galleri har stort utbud av akvareller, tavlor, keramik och bronsskulpturer. Vi 
representerar särskilt utvalda artister. Vårt erbjudande är dedikerat både individuella och 
affärsklienter.
Arrangör: Galleri ToTuart

11.00-20.00 Carina Hägg Design
Välkomna in hos mig i Hammenhög, Annedalsgård, Simrishamnsvägen 51, för att njuta av Konst-
Design-Textil-Glas-Färg. Nya härliga Brickor och Brickbord, praktiska och vackra,samt mycket 
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mer av inspirerande produkter. Varm dryck serveras.
Arrangör: Carina Hägg Design

17.00 Hammenhögs Gästgivargård
Lysande lördagspub/bistro med glimrande belgisk öl.
Arrangör: Hammenhögs Gästgivargård

Hannas

11.00-17.00 Cederqvist Antik & Vin
Bollerupsvägen 6. Antikaffär med föremål från hela världen, från forntid till 1900-tal.
Arrangör: Cederqvist Antik & Vin

Järrestad

Grafmans Goda
10.00-15.00 Öppen Gårdsbutik.Välkommen till det lilla charkuteriet mitt i jordbrukslandskapet på 
Österlen!
17.00-20.00 Korv, ljus och eld. Vi tänder eldar och ljusslingor på vår innergård och grillar korv. Vi 
kommer att ha flera olika korvar med passande tillbehör och lokala drycker. Gott om sittplatser med
möjlighet att hålla avstånd finns i trädgården. Vid regn håller vi i stället till inne på vår rymliga 
loge. Gårdsbutiken håller också extraöppet denna kväll..
Arrangör: Grafmans Goda

12.00-17.00 Rikstolvan
Konstutställning med Amina Zoubir och Walter Hirsch som visar måleri, teckning, collage, 
fotografi och videokonst. Fri entré.
Arrangör: Rikstolvan
 

12.00-17.00 Rikstolvan Krog
Restaurangen serverar Bœuf bourguignon med lokala råvaror, caféet serverar hembakat.
Arrangör: Rikstolvan

KIVIK

Kiviks församling
16.00 Öppen kyrkogård - marschaller och eldar på Vitaby kyrkogård
16.00-22.00 Vitaby kyrka öppen
17.00-20.00 Kapellet lyser – stilla rum och servering i Kiviks kapell.
19.00 Pilgrimsvandring från Södra Mellby kyrka till Vitaby kyrka.
21.00 Mässa i Vitaby kyrka med levande ljus .
Arrangör: kiviks församling
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Buhres på Kivik
18.00 3-rätters meny när Österlen Lyser under Allhelgonahelgen. Köksmästare Kristian Ohlsson har
komponerat denna smakfulla meny som förvånar. Tänk vad man kan göra när man tar hand om 
dessa fantastiska höstfrukter som pumporna är.
Förrätt: Pumpasoppa med laxtartar
Varmrätt: Ugnstekt Torskrygg med pumpaotto, picklad pumpa samt ett pumpaskum
Dessert: Pumpacheesecake
Pris: 355 kr/pers. Boka på http://www.buhres.se
Öppet i butiken 10.00-16.00, Restaurangen 11.00-21.00, Sillaluckan 11.00-16.00.
Arrangör: Buhres på Kivik

Komstad

10.00-15.00 och 18.00-20.30 Komstad Skor
OBS! Inställt - ordinarie öppettider gäller 11.00-15.00
Välkommen till skoaffären på Österlen. Skoaffären på 500kvm för hela familjen. "Lysande" priser 
mellan 18.00-20.30.
Då lämnar vi 20% rabatt på hela sortimentet.
Arrangör: Komstad Skor

Kåseberga

11.00-19.00 912 Kåseberga
Utställning "Ljuspunkt". Bruks- & Unik keramik i stengods med betoning på ljus, av Elna-Karin 
Helgesson. Mellan Kåseberga och Löderups strandbad. 0411-123 50
Arrangör: 912 Kåseberga

12.00-19.00 Rödkillebäcksgård Interiörbutik
Vi bjuder på Glögg och Choklad och erbjuder 10% på belysning, ljus och eldkorgar och på hela 
delikatess-sortimentet. Gården ligger vid kustvägen Kåseberga-Löderups Strandbad
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik

18.30 Fira Österlen lyser i Kåseberga
Samling vid Byaträdet beläget vid busshållplatsen.
Ljuslyktor delas ut och placeras gemensamt ut i byn.
19.00 Ales Segel tänds och tal hålls av Byalagets ordförande.
Vi fortsätter med mingel i Byahusets trädgård i marschallers sken och käkar korv. Pris Korv 10:- 
dricka 10:-. Hoppas så många som möjligt vill delta och stödja detta evenemang
Arrangör: Kåseberga Ljusgrupp och Kåseberga Byalag

21

http://www.kaseberga.se/
http://www.rodkillebacksgard.se/
http://www.elnakarin.se/
https://www.facebook.com/Komstad-Skor-o-Tofflor-786549134705184/
http://www.buhres.se/
http://www.buhres.se/?fbclid=IwAR1Kqdu1qOBNYnlVy-t3jpNGp73mZEX-n8qw4lg0zWJkaMK4rZ7S_Cepk5M


          Program Österlen lyser 2020    30 oktober - 1 november                version 8

Köpingebro

11.00-18.00 Österlenkryddor
Vi serverar saffransglass med egengräddade rån eller saffranspannkaka med vår nyhet salmbärssylt, 
det ingår egenmalt kaffe eller vårt goda egenodlade örtte. Vi erbjuder även två kreativa raw-food 
kakor som alternativ. (Det finns möjlighet att boka bord och take-away) 95:-/person. Vi tänder ljus 
på gården och inne i serveringen.
Arrangör: Österlenkryddor

Löderup

18.00 Löderups Byalag
Byalaget tänder 200 st marschaller utmed Storgatan vid mörkrets inbrott. Kl 18 - 19 serveras soppa 
utanför Lantmännen. OBS! Serveringen av soppa är inställd. Kom och deltag!
Arrangör: Löderups Byalag

Nybrostrand

15.00-20.00 Österlenskatten Öppen ateljé och butik . Utställning och försäljning av konst och 
presentartiklar med katten i fokus. Vi lyser upp vår trädgård och konst med mer än ett "kattöga".
Har du tur så träffar du säkert på någon av mina modeller.
Arrangör: Österlenskatten.se

Onslunda

11.00-16.00 Borstakongen Borstbutik & Café
OBS! Ändrad öppettid Vi lyser upp borstbutik & café. Borstbutiken fylld med borstarna du inte 
trodde dig behöva, även utförsäljning av borstar, 1 trp upp. Cafeét serverar smörgåstårta, bakelser 
mm. Ta med hem eller fika i vår servering, med mysig belysning. OBS Begränsat antal i 
serveringen. Foto och konstutställning hela dagen.
OBS! Godisregnet och korvgrillningen är inställda
15.00 Godisregn på innergården. 
Tomelilla Scoutkår grillar korv.
Arrangör: Borstakongen Borstbutik & Café

11.00-24.00 Åsgård
Ljuset lyser över Åsgård! Gårdsbutiken bjuder på värmande stämning. Se fåren från 
besöksverandan i vårt upplysta stall. I källaren bakas det i gårdens gamla bakugn. Det serveras 
Lammkebab, Soppa med tillbehör och bröd direkt från bakugnen eller Lammkorv i bröd. Dinkel ÖL
tillverkad av Charlis Brygghus i Trolle Ljungby gjord på Åsgårds Dinkel och mycket annat gott.
Arrangör: Åsgård
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11.00-16.00 Antikvariat Bok & Te
OBS! Ändrad öppettid
Borstakongen – en trappa upp. Signerade ex. av Karin Brunk Holmqvist - Lättklätt i tryckkammaren
samt förra årets signeringar av författarna Mikael Bergstrand, JF Hanson, Per Erik Tell och Vilda 
Rosenblad. Alla Helgonahelgen firar vi med Johan Bülows - Skeleton Shake Lakrits och 
Halloweente. Inför julen finns Johan Bülows Christmas Butter Cookie och Colonials Black tea 
Christmas edition och mycket mera.
Arrangör: Antikvariat Bok & Te

15.00-19.00 Gamla hönseriet
Välkomna till Lantmannavägen 1 i Onslunda där vi har utställning av amatörmålaren Maud 
Bergmans olje- och akvarellmålningar. 
Arrangör: Maud och Håkan Bergman

18.00-22.00 Luvlystuff 
Välkomna in i "ovirkligheten", en magisk lysande skog virkad i flourescerande garn. Vi har även uv
målningar från olika uv konstnärer samt lite hantverk i egna designer att visa upp för er. Välkomna.
Arrangör: Luvlystuff

Peppinge

13.00-20.00 Galleri Jägfeldt
Visning av Skräck-Kabinettet "Det tredje rummet" Rock-spöken...
Arrangör: Annika Jägfeldt

Ravlunda

16.30 Ravlunda Sockens Byalag
Byalaget tänder 300 marschaller längs Byavägen, från Bränneriet till Kyrkan.
Arrangör: Ravlunda Sockens Byalag

Rörum

11.00-17.00 Ateljé Gunilla Mann
Vandra runt i min 2000 kvm stora ateljé med ett glas cider i handen.
Arrangör: Ateljé Gunilla Mann

Sandhammaren

18.00-22.00 Sandhammarens fyrplats
OBS! Inställt
Ett unikt tillfälle att från fyrbalkongen se strålarna svepa över hav och land. Ett sällskap åt gången 
kan gå upp, kösystem gäller. I oljeboden visas foton från trakten tagna under större delen av 1900-
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talet av Carl Fredrik Olsson.
Arrangör: Föreningen Sandhammarens fyrplats

Sankt Olof

16.00-22.00 Heliga källans Odling & Gårdsbutik
Välkommen till tusenåriga Sankt Olofs källa som under flera århundraden var Skånes främsta 
pilgrimsmål för läkedom till kropp och själ. Källan ligger vid gården ca 200 m söder om kyrkan. 
Källan och bäcken är upplyst av lyktor och marschaller till tonerna av gregoriansk sång. 
Gårdsbutiken håller öppet med lysande erbjudanden bl a grillad färskkorv i nybakat bröd från 
Byvägen 35.
Arrangör: Heliga källans Odling och Gårdsbutik

Sillaröd

9.00-17.00 linas och binas
Nu har bina gått till vila och värmer sig inne i kupan men du kan fortfarande njuta av all god 
honung de samlat in under sommaren. Provsmaka dig fram till din favorit eller höstfynda en hel 
låda försommarhonung till specialpris.
Arrangör: linas och binas

Simrishamn

Österlens museum
OBS! inställt
14.00 och 15.00 Invigning av utställningen Den siste ålafiskaren
28 bilder ur Charlotte Kronlunds uppskattade bok om Eve Ask och ålfisket. Under två års tid har 
fotografen följt det uråldriga och slitsamma arbetet med ålfisket på Spraggehusen.
16.00 Berättelser i ålamörkret med Maria Heijbel och Lena Alebo. Fritt inträde. Eftermiddagskaffe 
med äpplekaka till försäljning. Max 20 personer/invigning och på berättelserna. 
OBS! Föranmälan i museibutiken eller till: osterlens.museum@simrishamn.se 
Bokningsbekräftelse skickas via mejl. I samarrangemang med Föreningen för fornminnes- och 
hembygdsvård i sydöstra Skåne.
Arrangör: Österlens museum 

14.00-20.00 Skeppargårdens Galleri 
Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning av foton i spännande ljus av fotograf Ove Deilert och 
fotograf Michael Nivesjö. Ylva Stockelberg presenterar sin nya bok Vilken druva passar mig? Tips 
på mat och musik för 50 druvor. Upplyst innergård. Tävling med priser i ljusets tecken. Vi bjuder på
värmande dryck.
Arrangör: Skeppargårdens Galleri
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17.00-20.00 Konstskolan SARA
OBS! inställt
Besök i vår vackra konstskola, en av få i världen som utbildar i klassiskt, realistiskt måleri. Njut av 
våra vackra konstverk i skenet av levande ljus.
17.30 Rundvisning av skolan.
18.00-20.00 Porträtteckning/måleri för den som vill, även detta endast upplyst av kandelabrar. 
Kostar ingenting men ta med eget material. Vi bjuder på kaffe/te. Kaka finns att köpa till.
Arrangör: The Swedish Academy of Realist Art, SARA

19.30 Café Kagan
OBS! inställt
Kagequiz. Frågesport för alla kagälskare
Arrangör: Café Kagan

Skillinge

Österlen lyser på Skillinge 
Skillinge lyser upp med marschaller och andra ljus i gator och gränder, från Östangård och 
Sjöbacka i norr till Glimminge B&B, Lunkaberg och Westremark i öster och ”Nöden” och Arnhög i 
söder. Skillinge hamn strålar speciellt, där den lilla damkören Quinntetten sjunger. Skillinge 
Företagareförenings medlemmar välkomnar till butiker, restauranger och gallerier med utökade 
tider alla tre dagarna. 
Arrangör: Skillinge Företagarförening

11.00-15.00 SparrisMuseet
Gamla Bankhuset. Visning och försäljning av norra Europas kanske största samling av föremål för 
den klassiska sparrismåltiden. Antik sparriskeramik, -porslin samt -bestick. Guidning varje 
halvtimme. Ingen entré.
Arrangör: SparrisMuseet

11.00-20.00 Skillinge Diversehandel
Vi firar årets ljushelg med massor av marschaller. Butiken är proppfull med en mängd fina saker. 
Varma vinterkappor, fluffiga stickade tröjor, härliga mattor från när och fjärran. Dessutom en 
utställning med Sam Stigssons fantastiska ljusstakar i betong.
Arrangör: Skillinge Diversehandel

12.00-18.00 Galleri 45
Fotoutställning. Karin Seastone, New York - Blommor och landskap från somrar på Österlen. 
Ronny Thelin, Ljungby - Fåglar, grodor och landskap från Ronnys svenska resor. Olle S Lundgren, 
Skillinge - Morgonljus över Österlen och Östersjön. Galleri 45 blandar konst, fotografi och musik 
till en upplevelse för alla sinnen.
Arrangör: Galleri 45
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Skåne Tranås

10.00-16.00 Nyfiken på Alpackor?
Kom till oss och upplev dem på nära håll! Vi berättar om alpackan, du får se sommarens föl och 
känna på den underbart mjuka ullen. Visningarna börjar varje hel timme (begränsat antal) och varar 
ca 30 min. Inträde 80 kr vuxen 40 kr barn (5-15 år). Gedigna alpackaprodukter från gårdens 
alpackor finns till försäljning i gårdsbutiken. Under Österlen Lyser är det 10% på årets garner.
Arrangör: Alpackorna i Skåne Tranås

10.00-20.00 Längorna
Vi lyser upp Längorna. Kaminen sprakar och butiken är fylld med erbjudanden. Välkomna!
Arrangör: Längorna

10.00-18.00 Österlenchoklad
Avnjut fabrikens unika sortiment av varm choklad från olika ursprung och handla chokladprodukter
till fabrikspriser i butiken.
Arrangör: Österlenchoklad

16.00 POP-UP restaurang
OBS! POP-UP restaurangen och fotoutställningen är inställda Mustiga höstgrytor 2 sittningar kl
16.30 samt 18,30 på Tranesgården. Pris: 175kr med möjlighet att se fotoutställningen med Kjell 
Engs bilder från Skåne Tranås.
Vi tänder marschaller i byn.
Bokning: Johan 0725-773841 eller johan@joneborg.se
Arrangör: Tranås Ungdomsförening

17.00-20.00 Tiosken
Mat. Trädgård. Ljus. Bilder. Tiosken har kvällsöppet och serverar pulled pork eller fisksoppa med 
nybakat bröd (80 kr). I trädgården leder ett ljusspår till bilderna.
Arrangör: Tiosken

18.00-22.00 Bädsoffexperten
Nyinvigning av vår uppdaterade bäddsoffsbutik i Skåne-Tranås 10% på allt och glögg och 
pepparkakor till alla.
Arrangör: Bädsoffexperten

Svinaberga

11.00-17.00 Höstmarknad
OBS! Inställt - ordinarie öppettider gäller 11.00-17.00
Samtliga butiker är öppna, utställare på innergården. I caféet serveras mat och fika. 
Arrangör: Svabesholms Kungsgård
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Södra Mellby

14.00-20.00 KAOS Konsthantverksgrupp
KAOS visar sin utställning "Skogsfantasier". Utställningen omfattar många olika material och 
uttryck och fortsätter fram t.o.m. sönd 1 nov. 
I källarplanet: Folkölscafét öppet 14 - 20. Butiken Ekoliv öppet 12 - 16.
Arrangör: KAOS Konsthantverk

19.00 Pilgrimsvandring från Södra Mellby kyrka till Vitaby kyrka.
Arrangör: kiviks församling

Tomelilla

12.00-16.00 Palatz Galleri
"Artisten är på Semester". Utställning med rumsinstallation. Måleri av Pall Solnes, foto av Lars 
Jacob Jakobsson och objekt av Gert-Ove Wågstam.
Arrangör: Palatz Galleri

12.00-16.00 Torget 6 i Folkets Park
Alla Helgons middag - Boka bord eller beställ för avhämtning på 0768-013501 eller 
info@torget6.se. Se meny på torget6.se
Arrangör: Torget 6     

Tryde

12.00-22.00 Tryde 1303
Tända ljus & lysande meny i bistron, Pizza, tapas & indiskt.
13.00-16.00 Vilket väsen! - en Väsenvandring i samarbete med Teater Trassel & Folkmusikduon 
Dråm. Markerna runt Tryde 1303 är fulla av Väsen! Vem möter du bakom nästa krök? Följ stigen 
och upplev musik, mystik och möten! Pris: Vuxna 150 kr, Barn 100 kr. Arrangemanget passar 
barnfamiljer och vuxna och innebär en promenad i mindre grupper utomhus. Ni få Er specifika 
starttid när ni bokat på info@tryde1303.com. Betalning sker på Tryde 1303.
Arrangör: Tryde 1303

Vitaby

16.00-22.00 Vitaby kyrka öppen
21.00 Mässa i Vitaby kyrka med levande ljus.
Arrangör: kiviks församling

15.00-17.00 Målarworkshop
OBS! Nytid och delvis inställt
Den drop-in målarstund som tidigare skulle hållas i Vitaby, om hopp och sorg i övergången till ett 
fossilfritt samhälle kommer inte avhållas i lokalen p.ga covid-19. Istället kommer man kunna få 
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med sig ett paket hem som kan avhämtas utanför den gamla Lanthandel om man vill delta i 
projektet. Målningarna samlas ihop och användas för att dela och synliggöra lokala röster från 
Skåne. Inga förkunskaper krävs!
Arrangör: Forskningsprojektet Sorg & Hopp i omställning

Vitemölla

18.00 Österlen lyser på Vitemölla
OBS! Inställt
I Vitemölla gå vi man ur huse och samlas på hamnplanen där vi minglar med grannar, vänner och 
besökare. Lejeföreningen tänder marschaller på de båda pirarmarna för en vacker inramning under 
kvällen på den mörkaste tiden på året. I år bryr vi oss om varandra genom att hålla distansen. Varmt 
välkomna!
Arrangör: Lejeförningen i Vitemölla

Vollsjö

18.15 Torget i Vollsjö
Vi träffas vid ICA på torget i Vollsjö 18.15. Därefter går vi med facklor ner till Gröningen där 
grillad korv och fika väntar. Det blir sagostund vid elden och skattjakt både för de mindre- och de 
lite större barnen.
Vädret kan ändra programmet något men vi hoppas såklart på att det blir riktigt fint.
Arrangör: Vollsjö Byalag

Ystad

20.00-22.00 Grändens Mat
Vi spelar skön musik på vår uteservering. Passa på att köpa något varmt från vår utebar och njut av 
en härlig kväll på vår fina innergård. Vid regn ställs evenemanget in.
Arrangör: Grändens Mat

Äsperöd

16.30 Äsperöds Byalag
Byalaget tänder marschaller i Äsperöd. 
Arrangör: Äsperöds Byalag

Östra Ingelstad

18.00-21.00 I vått och torrt
Ö Ingelstad 1603. Välkomna till vår mysiga miljö i skenet av eldar och ljus. Inspireras av vår 
belysning till trädgården och det magiska när marschaller lyser i alla rostiga dekorationer! Upplev 
vårt runda växthus som har en speciell mysfaktor när det är mörkt! Extraerbjudanden! Se våra 

28

http://www.grandensmat.se/
http://www.wollsjobyalag/
https://griefandhope.mau.se/


          Program Österlen lyser 2020    30 oktober - 1 november                version 8

nyheter inför julen! Dagtid, öppet som vanligt tors – sön 11.00-17.00. Passa på sista öppethelgen 
innan advent!
Arrangör: I vått och torrt

Östra Tommarp

17.00-20.00 Tommarps Ullspinneri
Spinneriet och dess trädgårdar blir traditionsenligt upplysta med närmare tusen levande ljuskällor. 
Museet är öppet under kvällen, entréavgift 20kr för vuxna och barn över 18år. Servering av kaffe 
och hembakat samt grillad korv med bröd. Passa på och känn historiens vingslag och upplev 
naturens mystik till ljudet av den brusande Tommmarpsån. Varmt välkomna önskar fam Hernedahl.
Arrangör: Tommarps Ullspinneri
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Söndag  1/11

Anklam-Komstad

Genväg Österlen
Vi lyser upp hela Genväg Österlen väg 1570 från Anklam till Komstad. Företagen längs Genväg 
Österlen håller öppet och visar upp sina verksamheter. (Se resp företag och ort). Det serveras mat, 
dryck, underhållning och mycket värme längs vägen.
Arrangör: Genväg Österlen

Baskemölla

11.00-16.00 Keramiker Elisabeth Palm
Öppen verkstad, försäljning av brukskeramik och fårskinn.
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm

11.00-16.00 Atelje Anna Törnquist
Öppen atelje, Frans Löfströms väg 21. Konst av Anna och Tora Törnquist.
Arrangör: Konstnär Anna Törnquist

12.00-16.00 Tjörnedala konsthall/ÖSKG
Öppet på konsthallen och Café Borssén 12-16. Fri entré.
Arrangör: Tjörnedala konsthall/ÖSKG

Bollerup

11.00-18.00 Galleri 1
Galleri1 visar 20 konstnärers verk från Österlen syd som går under namnet Närskapat. En 
höstutställning , med tillägg av Alessia Bruscos magiska målningar, under Österlen lyser.
Måleri, keramik, skulptur, glas, foto och design.
Arrangör: Galleri 1

Borrby

11.00 Japanska butiken RINGO 
OBS! Inställt
Japanska kimono, yukatas, haoris, porslin, tygpåsar mm. Stickade mössor, vantar, halsdukar och 
förkläden i linne från Lettland. Öppet 11-16. Varmt välkomna!
Arrangör: Butik RINGO

13.00-17.00 Borrby Bokby
OBS! Ändrade tider
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Lysande erbjudanden i Bokhuset! Varmt välkomna!
Arrangör: Borrby Bokby

Brantevik

11.00-15.00 Branteviks Fisk 
Fiskvagnen i södra hamnen på Brantevik håller öppet hela dagen.Färsk fisk, Rökad fisk, Fiskrätter, 
silltallrikar, wallenbergare, laxkorv.
Arrangör: Branteviks Fisk

13.00-17.00 Jansro Hem & Trädgård 
Vi firar årets ljushelg med upplyst växthus, paviljonger och trädgårdslund. I butiken erbjuder vi 
10% rabatt på hela sortimentet.
Arrangör: Jansro Hem & Trädgård

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

Bästekille

11.00-17.00 Fabriken
Konstutställning, Vivian Maier & Jenny Carlsson.
Visningar 12:00 och 14:00 samt 16:00.
Specialpris under helgen 100 kr i entré.
Arrangör: Fabriken

Everöd

10.00-13.00 Återbruk av högsta kvalitet 
På bygatan i Everöd, 4 km norr om Tomelilla, finner du min butik med restaurerade möbler från 
1700-tal till nutid. I år öppnar jag upp ytterligare två gårdsrum med möbler, äldre bruksföremål och 
andra vackra ting. Jag arbetar med traditionellt hantverk, traditionella material och handverktyg och
gör även ådringsmålning, marmorering och tapetsering. Tel 0707-558802.
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting

Fågeltofta

12.00-16.00 Kronovalls slott 
Spannstallets restaurang är öppen och vi serverar våra populära vedugnsbakade pizzor.
Ingen bordsbokning utan endast drop-in.
Arrangör: Spannstallet
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Glemmingebro

8.00-17.00 Olof Viktors 
Gårdens café och butik håller öppet som vanligt under söndagen. Det finns gott om fika, grillade 
mackor, sallader och värmande soppa.
Arrangör: Olof Viktors

Glimminge

Glimmingehus 
OBS! Inställt
14.00 Guidad tur i borgen, max 20 personer. Ingår i ordinarie entré, vilket är 70kr för vuxna, gratis 
för barn upp till 18 år. Inga möjligheter till förbokning.
Arrangör: Glimmingehus

Gärsnäs

08.00-17.00 Norrmans Conditori
Ljusbakelser säljs hela dagen, så även bröd, bullar, wiener/vetebröd och massor av andra smarriga 
bakverk. Smörgåstårta, baguetter, landgångar, räksmörgåsar, ägg o sill smörgås, smörrebröd,mm. 
Arrangör: Norrmans Conditori

10.00-15.00 Vita Huset i Gärsnäs
OBS! Inställt
Samlingsutställning med silver, foto, akryl, ljusinstallation och skulptur. Samt ett inslag med 
antikviteter och vintagebrölloppsklänningar.
Arrangör: Vita huset i Gärsnäs

Hagestad

10.00-18.00 Karl Fredrik på Eklaholm
Österlen Lyser på Eklaholm, i vanlig ordning är eldarna och marschallerna igång hela dagen och 
kvällen ända till kl. 18. Vi bjuder på vår varma äppeldrink och har 30% rabatt på allt som lyser.
Arrangör: Karl Fredrik på Eklaholm

11.00-16.00 Sannas Italien/Olivoljebutiken 
Öppet i Olivoljebutiken IRL, Hagestad Mossaväg 78, Löderup.
Arrangör: Sannas Italien/Olivoljebutiken

Hammenhög

10.00-16.00 Gunnarshögs Gård
Gårdsbutiken är öppen 10.00-16.00. Varmt välkomna in och botanisera bland våra oljor, neutrala 
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som smaksatta. Vi serverar även kaffe och kaka i butiken.
Arrangör: Gunnarshögs Gård

11.00-15.00 En liten bit av Medelhavet
Välkomna att besöka En liten bit av Medelhavet butik och trädgård. I vår butik Möts du av en doft 
och smak av Medelhavet. I vår trädgård höstens färgpalett i vacker harmoni, En upplevelse för alla 
sinnen både ute och inne.
Arrangör: En liten bit av Medelhavet

11.00-16.00 Carina Hägg Design
Välkomna in hos mig i Hammenhög, Annedalsgård, Simrishamnsvägen 51, för att njuta av Konst-
Design-Textil-Glas-Färg. Nya härliga Brickor och Brickbord, praktiska och vackra,samt mycket 
mer av inspirerande produkter. Varm dryck serveras.
Arrangör: Carina Hägg Design

11.00-20.00 Galleri ToTuart
Simrishamnvägen 55. Galleri har stort utbud av akvareller, tavlor, keramik och bronsskulpturer. Vi 
representerar särskilt utvalda artister. Vårt erbjudande är dedikerat både individuella och 
affärsklienter.
Arrangör: Galleri ToTuart

Hannas

11.00-17.00 Cederqvist Antik & Vin
Bollerupsvägen 6. Antikaffär med föremål från hela världen, från forntid till 1900-tal.
Arrangör: Cederqvist Antik & Vin

15.30 Kulturföreningen Hannas House Vänner
OBS! inställt
Ljuset - en picknick-konsert i stallet i Hannas House, Örums Stora Väg 21. Dörrarna öppnas 15.30. 
Konsertstart 16.00.
Arrangör: Hannas House Vänner

Järrestad

12.00-17.00 Rikstolvan
Konstutställning med Amina Zoubir och Walter Hirsch som visar måleri, teckning, collage, 
fotografi och videokonst. Fri entré.
Arrangör: Rikstolvan
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12.00-17.00 Rikstolvan Krog
Restaurangen serverar Bœuf bourguignon med lokala råvaror, caféet serverar hembakat.
Arrangör: Rikstolvan

KIVIK

Buhres på Kivik
Öppet i butiken 10.00-16.00. Restaurangen 11.00-16.00, Sillaluckan 11.00-16.00.
Arrangör: Buhres på Kivik

19.00 Torget i Kivik 
Invigning och stipendieutdelning på Torget i Kivik. Eftersom vi inte kunde arrangera vår 
traditionella vårhälsning, kommer vi att ha ett trevligt höstprogram i stället. På ett marschallupplyst 
torg inviger vi vårt konsthantverk ”Glädjebäraren” av Kjell Nilsson, Tomelilla. 
Vi kommer även att dela ut scoutkårsstipendierna till KAIFs flicklag 15 år, Kiviks Simklubb och 
Södra Skånes Scoutdistrikt. Simrishamns musikkår spelar, och det finns möjlighet att köpa korv och
varm choklad.
Arrangör: Byalaget på Kivik

Komstad

11.00-16.00 Komstad Skor
Välkommen till skoaffären på Österlen. Skoaffären på 500kvm för hela familjen. Under söndagen 
har vi öppet som vanligt.
Arrangör: Komstad Skor

Kåseberga

11.00-17.00 912 Kåseberga
Utställning "Ljuspunkt". Bruks- & Unik keramik i stengods med betoning på ljus, av Elna-Karin 
Helgesson. Mellan Kåseberga och Löderups strandbad. 0411-123 50
Arrangör: 912 Kåseberga

12.00-19.00 Rödkillebäcksgård Interiörbutik
Vi bjuder på Glögg och Choklad och erbjuder 10% på belysning, ljus och eldkorgar och på hela 
delikatess-sortimentet. Gården ligger vid kustvägen Kåseberga-Löderups Strandbad
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik

Köpingebro

11.00-17.00 Österlenkryddor 
Vi serverar saffransglass med egengräddade rån eller saffranspannkaka med vår nyhet salmbärssylt, 
det ingår egenmalt kaffe eller vårt goda egenodlade örtte. Vi erbjuder även två kreativa raw-food 
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kakor som alternativ. (Det finns möjlighet att boka bord och take-away) 95:-/person. Vi tänder ljus 
på gården och inne i serveringen.
Arrangör: Österlenkryddor

17.00-19.00 Byalaget Köpingebro 
När höst mörkret har kommit vill Köpingebro byalag lysa upp i byn . Vi har tipspromenad för barn 
och vuxna . Tyvärr ingen korvgrillning i år p g a "coronan". Välkommna!
Arrangör: Byalaget i Köpingebro

Nybrostrand

15.00-20.00 Österlenskatten 
Öppen ateljé och butik . Utställning och försäljning av konst och presentartiklar med katten i fokus. 
Vi lyser upp vår trädgård och konst med mer än ett "kattöga".
Har du tur så träffar du säkert på någon av mina modeller.
Arrangör: Österlenskatten.se

Onslunda

11.00-16.00 Borstakongen Borstbutik & Café
OBS! Inställt
Vi lyser upp borstbutik & café. Borstbutiken fylld med borstarna du inte trodde dig behöva, även 
utförsäljning av borstar, 1 trp upp. Cafeét serverar smörgåstårta, bakelser mm. Ta med hem eller 
fika i vår servering, med mysig belysning. OBS Begränsat antal i serveringen. Foto och 
konstutställning hela dagen.
Arrangör: Borstakongen Borstbutik & Café

11.00-18.00 Åsgård
Ljuset lyser över Åsgård! Gårdsbutiken bjuder på värmande stämning. Se fåren från 
besöksverandan i vårt upplysta stall. I källaren bakas det i gårdens gamla bakugn. Det serveras 
Lammkebab, Soppa med tillbehör och bröd direkt från bakugnen eller Lammkorv i bröd. Dinkel ÖL
tillverkad av Charlis Brygghus i Trolle Ljungby gjord på Åsgårds Dinkel och mycket annat gott.
Arrangör: Åsgård

14.00-18.00 Gamla hönseriet
Välkomna till Lantmannavägen 1 i Onslunda där vi har utställning av amatörmålaren Maud 
Bergmans olje- och akvarellmålningar.
Arrangör: Maud och Håkan Bergman

18.00-22.00 Luvlystuff 
Välkomna in i "ovirkligheten", en magisk lysande skog virkad i flourescerande garn. Vi har även uv
målningar från olika uv konstnärer samt lite hantverk i egna designer att visa upp för er. Välkomna.
Arrangör: Luvlystuff
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Peppinge

13.00-20.00 Galleri Jägfeldt 
Visning av Skräck-Kabinettet "Det tredje rummet" Rock-spöken...
Arrangör: Annika Jägfeldt

Rörum

11.00-17.00 Ateljé Gunilla Mann
Vandra runt i min 2000 kvm stora ateljé med ett glas cider i handen.
Arrangör: Ateljé Gunilla Mann

Sankt Olof

16.00-21.00 Heliga källans Odling & Gårdsbutik
Välkommen till tusenåriga Sankt Olofs källa som under flera århundraden var Skånes främsta 
pilgrimsmål för läkedom till kropp och själ. Källan ligger vid gården ca 200 m söder om kyrkan. 
Källan och bäcken är upplyst av lyktor och marschaller till tonerna av gregoriansk sång. 
Gårdsbutiken håller öppet med lysande erbjudanden bl a grillad färskkorv i nybakat bröd från 
Byvägen 35.
Arrangör: Heliga källans Odling och Gårdsbutik

Sillaröd

9.00-17.00 linas och binas
Nu har bina gått till vila och värmer sig inne i kupan men du kan fortfarande njuta av all god 
honung de samlat in under sommaren. Provsmaka dig fram till din favorit eller höstfynda en hel 
låda försommarhonung till specialpris.
Arrangör: linas och binas

Simrishamn

12.00-16.00 Skeppargårdens Galleri 
Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning av foton i spännande ljus av fotograf Ove Deilert och 
fotograf Michael Nivesjö. Ylva Stockelberg presenterar sin nya bok Vilken druva passar mig? Tips 
på mat och musik för 50 druvor. Upplyst innergård. Tävling med priser i ljusets tecken. Vi bjuder på
värmande dryck.
Arrangör: Skeppargårdens Galleri

Skillinge

Skillinge Företagareförening
Skillinge Företagareförenings medlemmar välkomnar till butiker, restauranger och gallerier med 

36

https://skeppargaardens.se/
http://www.linasochbinas.se/
http://www.gunillamann.se/
http://www.annikajagfeldt.com/


          Program Österlen lyser 2020    30 oktober - 1 november                version 8

utökade tider alla tre dagarna.
Arrangör: Skillinge Företagarförening

11.00-15.00 SparrisMuseet
Gamla Bankhuset. Visning och försäljning av norra Europas kanske största samling av föremål för 
den klassiska sparrismåltiden. Antik sparriskeramik, -porslin samt -bestick. Guidning varje 
halvtimme. Ingen entré.
Arrangör: SparrisMuseet

11.00-17.00 Skillinge Diversehandel
Vi firar årets ljushelg med massor av marschaller. Butiken är proppfull med en mängd fina saker. 
Varma vinterkappor, fluffiga stickade tröjor, härliga mattor från när och fjärran. Dessutom en 
utställning med Sam Stigssons fantastiska ljusstakar i betong.
Arrangör: Skillinge Diversehandel

12.00-16.00 Galleri 45
Fotoutställning. Karin Seastone, New York - Blommor och landskap från somrar på Österlen. 
Ronny Thelin, Ljungby - Fåglar, grodor och landskap från Ronnys svenska resor. Olle S Lundgren, 
Skillinge - Morgonljus över Österlen och Östersjön. Galleri 45 blandar konst, fotografi och musik 
till en upplevelse för alla sinnen.
Arrangör: Galleri 45

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 Nyfiken på Alpackor?
Kom till oss och upplev dem på nära håll! Vi berättar om alpackan, du får se sommarens föl och 
känna på den underbart mjuka ullen. Visningarna börjar varje hel timme (begränsat antal) och varar 
ca 30 min. Inträde 80 kr vuxen 40 kr barn (5-15 år). Gedigna alpackaprodukter från gårdens 
alpackor finns till försäljning i gårdsbutiken. Under Österlen Lyser är det 10% på årets garner.
Arrangör: Alpackorna i Skåne Tranås

10.00-26.00 Längorna
Butiken är fylld av erbjudanden. Välkomna!
Arrangör: Längorna

10.00-18.00 Österlenchoklad
Avnjut fabrikens unika sortiment av varm choklad från olika ursprung och handla chokladprodukter
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till fabrikspriser i butiken.
Arrangör: Österlenchoklad

18.00-22.00 Bädsoffexperten
Nyinvigning av vår uppdaterade bäddsoffsbutik i Skåne-Tranås 10% på allt och glögg och 
pepparkakor till alla.
Arrangör: Bädsoffexperten

Svinaberga

11.00-17.00 Höstmarknad
OBS! Inställt - ordinarie öppettider gäller 11.00-17.00
Samtliga butiker är öppna. I caféet serveras mat och fika. 
Arrangör: Svabesholms Kungsgård

Södra Mellby

14.00-20.00 KAOS Konsthantverksgrupp
KAOS visar sin utställning "Skogsfantasier". Utställningen omfattar många olika material och 
uttryck. 
Butiken Ekoliv öppet 12 - 16.
Arrangör: KAOS Konsthantverk

Tomelilla

12.00-16.00 Palatz Galleri
"Artisten är på Semester". Utställning med rumsinstallation. Måleri av Pall Solnes, foto av Lars 
Jacob Jakobsson och objekt av Gert-Ove Wågstam.
Arrangör: Palatz Galleri

12.00-16.00 Torget 6 i Folkets Park
Alla Helgons middag - Boka bord eller beställ för avhämtning på 0768-013501 eller 
info@torget6.se. Se meny på torget6.se
Arrangör: Torget 6     

Tryde

12.00-20.00 Tryde 1303
Tända ljus & lysande meny i bistron, Pizza, tapas & indiskt.
Arrangör: Tryde 1303
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Östra Ingelstad

11.00-17.00 I vått och torrt
Ö Ingelstad 1603. Varmt välkomna att besöka oss denna sista dag innan advent. Därefter har vi 
öppet efter överenskommelse. Vi har plockat fram våra nyheter inför julen och har erbjudanden 
även idag! Vi kommer ev att ha öppet i butiken under advent, beroende på om det blir julmarknader,
så håll utkik på sociala medier eller se hemsidan 
Arrangör: I vått och torrt
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