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Programmet för Österlenlyser 2021
Välkommen till Österlen lyser 2021. Ett lysande band av aktiviteter från tidigt fredag ända fram till
söndag kväll. Programmet är fördelat på fredag 5/11, lördag 6/11, och söndag 7/11 samt sorterat på
by och därefter på starttid. Fredagen startar dock med Simrishamn som är årets ljusby. Därefter
följer byarnas olika programpunkter.
Vi reserverar oss för eventuella förändringar, tillkommande program eller rena fel.

Fredagens program sid 1 - 11
Lördagens program sid 12 - 24
Söndagens program sid 25 - 33

Fredag 7/11
Simrishamn
Årets ljusby arbetar efter två teman ”Staden som möter havet” och ”Dolda skatter”. Teman som är
valda för att synliggöra stadens koppling till havet, både den historiska kopplingen samt den
geografiska kopplingen.
Havstemat kommer ge sig till känna via projiceringar på utvalda fasader i staden samt lysande
installationer av havsdjur. För yngre besökare kommer Bergengrenska trädgården att förvandlas till
en lysande undervattensvärld.
17.30 på gräsplanen vid Småbåtshamnen kommer
Riddarsällskapet Silfverfalken att ha uppvisning.
Fackeltåg från Simrishamns småbåtshamn mot Stortorget.
18.00 Invigning av Österlen lyser 2021, Stortorget.
Musik av Simrishamns musikkår. Tal av kommunalråd Jeanette Ovesson. Uppträde av Kulturskolan
Simrishamn och Anna Kesar, musikalartist samt lärare vid Performing Arts på Nova Academy.
Sprakande eldshow visas upp av Metamorfos family.
17.00-23.00 Havsinspirerade ljusinstallationer på utvalda fasader i staden.
19.30 Blue Light Jazzband med vokalist Anna-Mia Barwe uppträder på Gösta Werner Museet.
Aktiviteter för barn/ungdomar:
Hela helgen – Hoppa på käpphästbanan ”All In arena” vid Kyrkoplan, Stortorget.
11.00-20.00 Bästa Biennalen Streetcorner, Skeppet vid Marint centrum. Tema: Havet i fokus.
Öppen verkstad, muralmålning, utställning av bl a konst som skapats under höstlovet under ledning
av Streetcorners konstnärer. Yngre barn 12 år och uppåt, är välkomna tillsammans med vuxen.
1

Program Österlen lyser 2021

5 - 7 november

version 1

15.00 – 19.00 Ungdomens hus Bénka-dí, Valfisken. Kreativa spännande aktiviteter såsom måla
med självlysande färg m.m
Ålder: 13 – 18 år
17.00-20.00 Åka Häst & Vagn med start vid Stortorget
17.00-23.00 Besök den lysande undervattensvärlden i Bergengrenska trädgården.
Affärerna har öppet till kl 20.00. Restaurangerna serverar goda menyer – en lysande idé att boka
bord.
Arrangör: Mitt Simrishamn
12.00-19.00 Olaols Gelato tillverkar egen gelato på grannens mjölk och andra lokala och/eller
ekologiska råvaror. Fika inne i stallet på vår mysigt upplysta 1800-talsgård på nygräddade matiga
våfflor med olika röror eller med glass/grädde och sylt, kaffe och te. Försäljning av hantverk och
delikatesser.
Arrangör: Olaols Gelato
15.00-19.00 Cillas Sydda Bilder Rörbäcksg-PederMörcksväg. En Hjärtevärmande utställning med
sydda bilder, som lyser upp i höstmörkret.
Arrangör: Cilla
15.00-20.00 Naturfotograf Jens Birch håller öppet galleri och berättar för dig som är nyfiken hur
han fångar ljuset och rörelsen i sina tavlor. Unika ”Fine Art” fototavlor, canvas och brickor finns till
försäljning. Adress; Norra infartsvägen 10, Simrishamn, dvs Riksväg 9 mellan Vårhallen och
Tobisvik.
Arrangör: Naturfotograf Jens Birch
16.00-20.00 Österlens museum Museet, museiträdgården och museibutiken håller kvällsöppet till
kl. 20. Aktuella utställningar: Comix 2021; Öppna dörrar; Älskade korg; Särken först. Fri entré till
alla utställningar.
Arrangör: Österlens museum
16.00-01.00 Hotel Svea Trädgårdsbaren är öppen och på menyn finns både smått och gott. Massor
av dryck finns att välja bland och utanför de stora glasväggarna lyser marschallerna stämningsfullt.
Arrangör: Hotel Svea
16.00-20.00 Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning av foton i spännande ljus av fotograf Ove
Deilert. Många bilder av båtar och hav. Ylva Stockelberg berättar om sin vinbok och sina
kattböcker. Upplyst innergård.
Arrangör: Skepparegårdens galleri
17.00-20.00 Konstskolan SARA
Besök 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.
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18.00-20.00 Porträtteckning/måleri för den som vill, även detta endast upplyst av kandelabrar.
Kostar ingenting men ta med eget material. Kaffe/te och kaka finns att köpa.
Arrangör: The Swedish Academy of Realist Art
18.00 Nattorientering 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. Det är möjligt att starta mellan kl. 18.00–
20.00. Du får en karta och låna elektronisk stämpling – tag med fick- eller pannlampa så hittar du
kontrollerna lättare. Startavgift per grupp är 50 kr. Vi bjuder på kaffe & pepparkakor efter avslutad
orientering.
Arrangör: Simrishamns OK

Andrarum
18.30 Tastecelebration Residence restaurang och gårdshotell släcks ner för att lysas upp av endast
levande ljus. Mitt i sitter du med någon du tycker om och njuter en härligt grön trerättersmeny med
säsongens goda ingredienser. Klockstapeln kommer att synas lång väg med sina färger! Boka bord
(och ev. rum) i förväg!
Arrangör: Tastecelebration Residence

Anklam – Komstad
Genväg Österlen Vi lyser upp hela Genväg Österlen väg 1570 från Anklam till Komstad.
Företagen längs Genväg Österlen har olika öppettider och lyser upp både på dagen och kvällen och
visar upp sina verksamheter. (Se resp företag och ort). Det serveras mat, dryck, underhållning och
mycket värme längs vägen.
Arrangör: Genväg Österlen

Baskemölla
12.00-18.00 Öppen ateljé, Frans Löfströms väg 21. Anna och Tora Törnquist måleri.
Arrangör: Atelje Anna Törnquist
12.00-18.00 Keramiker Elisabeth Palm, Öppen ateljé och butik med försäljning av keramik från
verkstaden, växtstöd och lampor från Elna Jolom, fårskinn från Havängs lamm och äpplen och must
från Folk & Frukt Baskemölla.
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm

Borrby
13.00-17.00 Borrby bokby Lysande bok-erbjudanden i antikvariat Bokhuset. Välkommen in i vår
nya barnboksavdelning.
Arrangör: Borrby Bokby
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Brantevik
10.00-17.00 Fiskvagnen i södra hamnen på Brantevik håller öppet hela dagen. Färsk fisk,Rökad
fisk,Fiskrätter, Wallenbergare, Laxkorv.
Arrangör: Branteviks Fisk

Everöd
15.00-18.00 Återbruk av högsta kvalitet Jag arbetar med traditionellt hantverk, traditionella
material och handverktyg, och gör även ådringsmålning, marmorering och tapetsering. I min butik
och i våra gårdsrum med 1890-talskänsla finner du restaurerade möbler, äldre bruksföremål och
andra vackra ting från 1700-tal till nutid. Jag gör även kundjobb. Tel 0707-558802..
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting

Gislöv
14.00-19.00 BRICK Österlen i cafét serveras nygräddade våfflor med goda tillbehör samt mat,
gokaffe och fika. Vår butik med härtillverkad inredning håller öppet. Österlen lyser firar vi med en
tipsrunda i form av spännande ljusinstallationer runt gården. Pris till alla som deltar samt en 1:a pris
vinnare som dras varje dag.
Arrangör: BRICK Österlen

Glimminge
12.00-17.00 Glimmingehus
12.30 och 14.00 Hålls guidade turer i borgen.
16:00 Följ med på en läskig dramatiserad väsenvandring för barn och vuxna. Vandringen är i
skymningen utomhus och tar ca 45 min. Denna läskiga väsenvandringen måste förbokas på tel
0727025990.
Alla vandringar/guideturer ingår i entréavgiften som är 90kr för vuxna, gratis för barn upp till 18 år.
Arrangör: Glimmingehus

Gärsnäs
8.00-18.00 Norrmans Conditori Storgatan 16. Ljusbakelser säljs hela dagen så även bröd, bullar,
baguetter, smörgåstårta, räksmörgåsar, wiener/vetebröd och massor av andra smarriga bakverk.
Arrangör: Norrmans Conditori

Hagestad Radby
10.00-23.00 Karl Fredrik på Eklaholm 30% rabatt på allt som kan lysa.
19.00 inviger vi Sveriges största pumpatorn, av karvade pumpor med ljus i! Alla som vill hjälpa till
med karvningen av pumpor kan göra det onsdag-torsdag (3-4/11) kl. 11-17!
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21.00-23.00 Karl Fredrik bjuder på sin varma drink gjord på egenpressad äppelmust. Denna ädla
dryck serveras kostnadsfritt i utomhuskassan. Alla som handlar fredag och lördag mellan kl. 21-23
får dessutom en fin goodiebag. Välkomna till Österlen Lyser på Eklaholm!
Arrangör: Karl Fredrik på Eklaholm

Hammenhög
Gunnarshögs Gård
8.00-22-00 Gårdsbutik
12.00-22.00 Gårdskaféet här erbjuder vi höstinspirerad fika och lättare mat: Grillmackor,
värmande soppa, smörgåsar, varm must, varm choklad och läckra höstinspirerade bakverk.
11.00 Visningar i rapsoljetillverkningen för barn.
14.00 och 20.00 Visningar för vuxna.
16.00-20.00 Ljuspyssel för barn.
17.00 Gunnarshögsloppet, ett ljuslopp för barn.
På vår upplysta 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 Medelhavet på Österlen! I vår
trädgård, höstens färgpallet i vacker harmoni! I vår butik dofter, färger och smaker från Medelhavet,
En upplevelse för alla sinnen både ute och inne!
Arrangör: En liten bit av Medelhavet
11.00-20.00 Galleri ToTuArt Simrishamnsvägen 55. Ett rikt utbud av svenska och utländska
konstnärer. Olja, akryl , akvareller samt diverse bland tekniker.
Arrangör: Dana Wislocka
11.00-20.00 Carina Hägg och Staffan Håkansson ställer ut konst, foto och design. Foton på kor
och Londonbor. Visas på en vägg hos Carina Hägg. Prova på under dagarna att måla med Kritfärg,
provplatta eller kruka. Varm Dryck och tilltugg kommer att finnas.
Arrangör: Carina Hägg Design
16.00-20.00 Allt i Allo Antikt-Retro-Loppis-Kuriosa- Konst mm. REA på alla tavlor med 50%.
Välkomna till en uppvärmd lokal på 1300 m2. Här säljs det allt mellan himmel och jord. Kom och
kolla och gör Era fynd!
Arrangör: Allt i Allo Österlenkonsult

Hannas
11.00-17.00 Cederqvist Antik & Vin På Bollerupsvägen 6, direkt efter avtaget mot Bollerup hittar
du vår antikaffär. Välkommen!
Arrangör: Cederqvist Antik & Vin
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Järrestad
12.00 Rikstolvan Konstutställning av glaskonstnärerna Noam Dover & Michal Cederbaum och
smyckeskonstnären Sofia Björkman.
Arrangör: Rikstolvan

Kabusa
16.00-20.00 Vinbaren Skånes Guld & Kabusa Art Gallery håller kvällsöppet. Galleriet lyser
upp! Kom för att se höstens konstutställning och njut av en värmande höstmiddag i Vinbaren. En
enkel trerättersmeny komponeras ihop för att som alltid väl matcha skånes bästa viner. Förboka
gärna din plats i restaurangen. Vi lyser upp vår uteservering och bjuder på egenproducerad
äppelglögg för dem som vill!
Arrangör: Vinbaren Skånes Guld

Kivik
Kivik lyser Gatorna, strädden och husen är upplysta av marschaller, restaurangerna och krogarna
har specialmenyer och Svabesholm har höstmarknad , affärerna erbjuder extrapriser – hela byn
deltar!
16.00 Boule – kom och rulla kloten och träffa ”lillen”!
Tipsrunda för unga och gamla.
18.00 Vårdkasarna tänds på pirarmarna. Björn Ranelid invigningstalar.
Musikframträdande med Joakim & Vilhelm Sahlin, ”Kalle och ja”.
Gratis grillad korv, soppa och dryck till de 200 första besökarna!
Ett samarbete mellan Buhres Fisk, Byalaget, Cake Cowboy, ICA Supermarket Kivik, KAIF, Kiviks
Båtklubb, Kiviks Museum, Kiviks Musteri, Kiviks Turism och SPF Seniorerna Kivik.
Arrangör: Byalaget på Kivik
9.30-20.00 Kiviks Trädgård Tipsrunda, korvgrillning m.m. Se hemsida och sociala medier för
information om aktiviteter.
Arrangör: Kiviks Trädgård
11.00-20.00 Höstmarknad på Svabesholms Kungsgård! På vår innergård hittar du utställare och
våra butiker, vi har öppet i vårt Café & Lantkök och anordnar aktiviteter för hela familjen. Den
Engelska Trädgården lyses upp, fri entré! Hjärtligt välkomna!
Arrangör: Svabesholms Kungsgård
11.00-20.00 Lifestyling Eliselundsvägen 15. Varmt välkommen att provsmaka våra underbara såser
med dessertostar och njut av kaffe med italienska kakor. Vi erbjuder också 10% rabatt på allt i
butiken.
Arrangör: Lifestyling
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18.00-21.00 Kiviks Musteri Upplyst must -och ciderbar Vi flyttar ut på vår upplysta innergård och
bjuder på våra finaste muster och cidrar på skånska äpplen. Varm soppa i restaurang Kärnhuset.
Kvällsöppet i Musteributiken och Äpplets Hus. Åk upplyst traktor o vagn. Vi rullar i loop mellan
Kivik och Kiviks Musteri och du åker med gratis.
Arrangör: Kiviks Musteri

Komstad
10.00-17.00 och 18.00-20.00 Komstad Skor Välkommen till skoaffären på österlen. Skoaffären på
500kvm för hela familjen.
”LYSANDE” priser mellan 18.00-20.00 då lämnar vi 20% rabatt på hela sortimentet.
Arrangör: Komstad skor

Kåseberga
11.00-18.00 912 Kåseberga Utställning ”Novemberljus”. 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 bjuder på Glögg och Choklad och erbjuder 10% på
belysning, ljus, eldkorgar och på hela delikatess-sortimentet. Gården ligger vid kustvägen
Kåseberga-Löderups Strandbad.
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik

Köpingebro
10.00-18.00 Österlenkryddor Vi tänder upp gården och bjuder in till fika. Förboka gärna på vår
hemsida. Njut av vår klassiska saffranspannkaka med vår egen salmbärssylt. Alternativt rawfood
fika med två spännande kakor (måste förbokas). Smaker: Kokos-passion och blåbär med lavendel.
Det ingår en kopp kaffe från I´m coffee eller vårt goda örtte. Pris 95:-. Båda alternativen går att få
som take-away utan kaffe 75:-/person
Arrangör: Österlenkryddor

Löderup
10.00-17.00 Systrarna Lindskogs Handelsträdgård Skapa vackra ljus- eller
blomsterinstallationer i pumpor. Vi dukar fram en buffé av pumpa-pyssel i vårt växthus, där det är
fritt fram att pyssla ihop din egna dekoration. På handelsträdgården hittar du de finaste växterna att
pynta med, kransar, utelyktor och ljus samt höstlök. I vårt Blomsterstall finns ljuskransar, buketter
och ting för hemmet.
Arrangör: Systrarna Lindskogs Handelsträdgård
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Nybrostrand
10.00-20.00 Österlenskatten ateljé och butik. Utställning av konst och presentartiklar med katten i
fokus. Vi lyser upp vår trädgård med mer än ett ”kattöga”. Här träffar du säkert på någon av mina
katter eller kanske hunden Charlie. Välkommen!
Arrangör: Österlenskatten

Onslunda
11.00-20.00 Borstakongen Borstbutik & Café 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. Antikvariat
Bok & Te finns hos oss, samt lokala hantverkare ställer ut. Foto och konstutställning hela dagen.
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: Åsgårds Gårdsbutik
13.00-20.00 Gamla hönseriet i Onslunda. Lantmannavägen 1. Gallerier med konstutställning. Olja
och akvarell. 2-3 konstnärer
Arrangör: Gamla hönseriet i Onslunda

Rörum
Rörum lyser Rörums Retro, Franskans Creperie och Rörums gårdshotell lyser upp sina trädgårdar,
och man kan följa marschallerna genom byn mellan verksamheterna när mörkret kommer.
Rörums Retro eldar eldfat, bjuder på varm dryck och håller extraöppet i butiken.
Franskans creperie har eld på gården och alla ljus tända inne. Franskans serverar galetter och
crepes och dagarna till ära den speciella Österlen-lyser efterrätten: Elisa med apelsinglass, grädde
och Grand marnier.
Rörums Gårdshotell har Fredags pizza med söt avslutning (200kr/person) 17.00-22.00 boka bord
på eva@gilck.se. På kvällen lyser vi upp gården
Arrangör: Rörums Retro, Franskans Creperie och Rörums gårdshotell

Sandhammaren
17.00 – 22.00 Sandhammarens fyrplats Ett unikt tillfälle att från fyrbalkongen se strålarna svepa
över hav och land.
I oljeboden visas foton från trakten tagna under större delen av 1900-talet av Carl Fredrik Olsson
Arrangör: Föreningen Sandhammarens fyrplats
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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 till specialpris.
Arrangör: linas och binas

Skillinge
11.00-17.00 Skillinge Diversehandel Massor av roliga, snygga, härliga, coola saker att komma och
titta på. Varmt Välkomna!
Arrangör: Skillinge Diversehandel
12.00 Precis en sån Butiken välfylld med retro, design, vintillbehör, leksaker, delikatesser, teer &
tillbehör. Under Österlen Lyser lämnar vi 10% rabatt på alla ljusstakar! Provsmaka våra underbara
Mumin-teer!
Arrangör: Precis en sån
12.00-18.00 Fotoutställning på Galleri 45. Karin Seastone, New York – Autumn experiences on
Österlen. Och Olle S Lundgren, Skillinge – Fotografi, att rita med ljus.
Arrangör: Galleri 45
16.00-22.00 Maria Lancing. ”Porträtt av Skillinges förfäder”. Genom galleriets fönster ut mot
Seymoursväg 7 visas ett bildspel på unika bilder ur arkivet. Foto Axel Lancings Arkiv.
Arrangör: Skillinge Leje
Skillinge Teater
17.30 Restaurangen håller öppet från 17.30. Från menyn finns att köpa: kött, fisk eller vegetarisk
att välja mellan.
19.00 Älskade psykopat – I en solokabaré med mörka sånger och fängslande texter, blandat med
fakta, väver Jan-Erik Sääf en musikalisk väv kring detta spännande och skrämmande ämne.. Entré
250:-. Biljetter till kabarén på www.skillingeteater.se
Arrangör: Skillinge Teater
18.00 Kören Quintetten sjunger in Österlen Lyser på Kapellgården.
Arrangör: Kapellföreningen

Skåne Tranås
10.00-18.00 Nyfiken på Alpackor? Österlens sötaste ljushuvuden lyser upp mörkret – kom 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 100 kr vuxen 50 kr barn (5-15 år). I gårdsbutiken hittar du härliga alpackaprodukter till
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försäljning. Under Österlen Lyser är det 10% på årets garner.
Arrangör: Bokedala Alpacka Farm
10.00-20.00 Längorna Vi lyser upp både ute och inne och butiken är fylld med unika plagg och
accessoarer från märken som ralston, Olars Ulla, Ewa i Walla, Längorna Collection m.flera. Vi
bjuder på tilltugg och har erbjudanden hela helgen. Välkomna in.
Arrangör: Längorna
11.00. Österlenchoklad Njut av säsongens varm chokladmeny och ta en fabriksfika under levande
ljus. Handla choklad till fabrikspriser och se tillverkningen genom våra produktionsfönster.
Arrangör: Österlenchoklad
16.30-18.00 och 18.30-20.00. POP-UP Restaurang på Tranesgården. Den sedvanliga POP-UP
restaurangen på Tranesgården är öppen med två sittningar. Låt dig värmas både i mage och själ av
våra mustiga höstgrytor. Till grytorna serveras hembakt bröd med smör och alkoholfri dryck. Pris:
175 kr. Bokning: Johan 0725-773841 eller kontakt@skanetranas.com
16.00 lyser vi upp runt torget och i byn med marschaller.
16.00-20.00 Fotoutställning på Tranesgården med bilder från Skåne Tranås ur Kjell B. Engs
samlade skatt.
Arrangör: Tranås Ungdomsförening
17.00-20.00 Tiosken Mat. Trädgård. Ljus. Bilder. Tiosken har kvällsöppet och serverar lammkebab,
fisksoppa med nybakat bröd och hamburgare. Liten loppis i glasskiosken.
Arrangör: Tiosken

Smedstorp
11.00-16.00 Petersborgs gård Vi dukar fram värmande smakprover på glögg från hela Sverige.
Blåbär, Hjortron, Vildmark, Rabarber och Äppelglögg.
Arrangör: Petersborgs gård
11.00-18.00 Gamla Bryggeriet Gallerier med konstsmide av Per Baker i skenet av levande ljus och
stämningsfull musik.
Arrangör: Gamla Bryggeriet

Tryde
17.00-22.00 Välkommen in i vår bistro med tänd brasa, levande ljus och lysande meny;
vedugnsbakade pizzor, indiskt eller Österlentapas. Gå en upplyst tipsrunda i trädgården. Spela boule
i marchallernas sken. Gör ett besök i vår butik med fina priser på alpackatröjor.
Arrangör: Tryde 1303
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Vitaby
17.00-21.00 Österlenburgare Vi kränger burgare, kall lokal folköl och varm äppelmust, det bjuds
även på livemusik och eld under kvällen.
Arrangör: Österlenburgare

Vollsjö
18.15 Vi samlas på torget i Vollsjö för att gå med facklor längs med Storgatan ner till Gröningen.
Skattjakt och aktiviteter för barnen väntar på lekplatsen. Grillen är tänd och kaffet är varmt.
Välkomna hela familjen med vänner och bekanta. Önskar du hjälpa till att lysa upp Vollsjö denna
dag så sätt gärna ut Marschaller längs gatan där du bor. Hoppas att vi ses.
Arrangör: Wollsjö Byalag

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

Örum
11.00-17.00 Art Shack Örum Öppen ateljé i byns gamla lanthandel.
Arrangör: Art Shack Örum
14.00-18.00 ÖRUM 370 keramik & möbler ”Ljuspunkter” utställning ute och inne med nya
produkter i lera och andra material.
Arrangör: Örum 370 keramik & Möbler

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 för säsongen!
Arrangör: I vått och torrt
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Lördag 6/11
Andrarum
18.00 Christinehof slott Alla ljusen är tända! Upplev Christinehof en mörk kväll på 1700-talet!
Slottets gäster dansar menuett, musicerar och spelar bräde i salarna. I sängkammaren äts praliner
och läses kärleksdikter. Vita frun spökar. Är det Christina Piper som går igen? Bäst att stärka sig
med het kaneldryck i köket! Entré till slottet denna kväll är 100 kr. Barn under 15 år gratis.
Arrangör: Kulturföreningen Christinas Wänner
18.30 Tastecelebration Residence restaurang och gårdshotell släcks ner för att lysas upp av endast
levande ljus. Mitt i sitter du med någon du tycker om och njuter en härligt grön trerättersmeny med
säsongens goda ingredienser. Klockstapeln kommer att synas lång väg med sina färger! Boka bord
(och ev. rum) i förväg!
Arrangör: Tastecelebration Residence

Anklam – Komstad
Genväg Österlen Vi lyser upp hela Genväg Österlen väg 1570 från Anklam till Komstad.
Företagen längs Genväg Österlen har olika öppettider och lyser upp både på dagen och kvällen och
visar upp sina verksamheter. (Se resp företag och ort). Det serveras mat, dryck, underhållning och
mycket värme längs vägen.
Arrangör: Genväg Österlen

Baskemölla
10.00-12.00 Loppis på Lorenzlund Baskemölla IP. Inomhus. Välkomna.
Arrangör: Baskemölla IF
10.00-19.00 Öppen ateljé, Frans Löfströms väg 21. Anna och Tora Törnquist måleri.
Arrangör: Atelje Anna Törnquist
10.00-19.00 Keramiker Elisabeth Palm, Öppen ateljé och butik med försäljning av keramik från
verkstaden, växtstöd och lampor från Elna Jolom, fårskinn från Havängs lamm och äpplen och must
från Folk & Frukt Baskemölla.
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm
12.00-18.00 Tjörnedala konsthall/ÖSKG Vernissage för en ny utställning i vilken en bredd av
konstnärliga uttryck skildrar temat rymden. Ett tjugotal konstnärer, samtliga medlemmar i Östra
Skånes Konstnärsgrupp, deltar.
15.00 Invigning och det bjuds på cider från Kiviks Musteri. Fri entré under dagen.
Arrangör: Tjörnedala konsthall/ÖSKG
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17.00 Kulturföreningen Tjörnedala bjuder på soppa med bröd vid Tjörnedalagårdens svinahus.
17.40 går vi fackeltåg (facklor finns att köpa) på den marschallupplysta vägen genom byn. Vi
stannar till på några ställen under vägen; vid kapellet där Baskekören möter upp med sång och vid
Elisabets keramikverkstad mitt i byn.
18.30 fortsätter fackeltåget mot hamnen, dit vägen och piren lyses upp tack vare Baskemölla
Hembygdsförening. Vi pausar för ett parti kvällsboule på Baskebullarnas bana. Avslutning vid
Kråsebo, ålaboden är öppen och upplyst. Något smått gott bjuds det på.
Alla är varmt välkomna till hela eller delar av programmet!
Arrangör: Kulturföreningen Tjörnedala

Bollerup
15.30-17.00 Galleri1 Konst och Musik! På Galleri1 spelar konsertpianist Nelica Stanosevic
klassiska stycken, av Beethoven, Chopin, Mozart, Rachmaninov, Schubert, Verdi med flera.
Välkommen!
Arrangör: Galleri1

Bondrum
13.00-21.00 Ecotopia Vi bjuder in dig till en glädjefylld och djupgående heldag som förgrenar sig i
olika riktningar – dans och fria rörelser, sång och ljudande, lekfullhet, body music, eld och trummor
samt en levande ljudresa med musikprojektet Härvaro. Veganska måltider och fika ingår. Mer
information och anmälan här!
Arrangör: Ecotopia

Borrby
13.00-17.00 Borrby bokby Lysande bok-erbjudanden i antikvariat Bokhuset. Välkommen in i vår
nya barnboksavdelning.
Arrangör: Borrby Bokby
18.00 Musikgudstjänst i Borrby kyrka med Elise Einarsdotter på flygel och Olle Steinholz på
kontrabas
Arrangör: Gärsnäs församling

Brantevik
Hamnarna i Brantevik är upplysta. 1000 marschaller från södra till norra infarten välkomnar alla till
Brantevik.
16.30-18.30 Ola Sivhed presenterar konstprojektet The 4 Elements på Røgen. Premiärvisning av
kortfilmen om eldcirklen (Cyklus) .
17.00 Bouletävlingen ”Great Boule of fire”.
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Fiskvagnen, Hamngården, Hörnan och Røgen servar mat och dryck.
Arrangör: Brantevik
10.00-21.00 Fiskvagnen i södra hamnen på Brantevik håller öppet hela dagen. Färsk fisk,Rökad
fisk,Fiskrätter, Wallenbergare, Laxkorv.
Arrangör: Branteviks Fisk

Brösarp
17.00-20.00 Tipspromenad i marschallernas sken! Alla som vill gå tipspromenaden köper ett
deltagarkort för 20 kr och fyller i svaren på frågorna som finns längs med tipspromenaden. Karta
ingår. Vi följer “Brösarps Byavandring” och frågorna är kopplade till trakten! Start och mål på Café
Smulans parkering på Albovägen. Försäljning av kaffe och korv.
Arrangör: Brösarps Byagille

Everöd
11.00-20.00 Återbruk av högsta kvalitet Jag arbetar med traditionellt hantverk, traditionella
material och handverktyg, och gör även ådringsmålning, marmorering och tapetsering. I min butik
och i våra gårdsrum med 1890-talskänsla finner du restaurerade möbler, äldre bruksföremål och
andra vackra ting från 1700-tal till nutid. Jag gör även kundjobb. Tel 0707-558802..
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting

Gislöv
14.00-19.00 BRICK Österlen i cafét serveras nygräddade våfflor med goda tillbehör samt mat,
gokaffe och fika. Vår butik med härtillverkad inredning håller öppet. Österlen lyser firar vi med en
tipsrunda i form av spännande ljusinstallationer runt gården. Pris till alla som deltar samt en 1:a pris
vinnare som dras varje dag.
Arrangör: BRICK Österlen
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
12.00-17.00 Glimmingehus
12.30 Brott och Straff på medeltiden, en temavisning.
14.00 hålls en guidad tur i borgen. Alla vandringar/guideturer ingår i entréavgiften som är 90kr för
vuxna, gratis för barn upp till 18 år.
Arrangör: Glimmingehus
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GRÖSTORP
19.00 Gröstorp lyser Vi tänder marschaller längs Gröstorpsbygata från bron och genom byn upp
till vatten tornet, lite in på små vägarna. Puben är abonnerad för byborna som har anmält sig. Där vi
intar en soppa/gryta kaffe och kaka.
Arrangör: Privatpersoner i byn

Gärsnäs
8.00-21.30 Norrmans Conditori Storgatan 16. Ljusbakelser och Gustav Adolfs bakelser säljs hela
dagen, så även bröd, bullar, wiener/vetebröd och massor av andra smarriga bakverk. Smörgåstårta,
baguetter, landgångar, ägg o sill smörgåsar, räksmörgåsar, smörrebröd, mm.
17.00. Vi lyser upp torget med marschaller. Fika i skenet av levande ljus. Kvällserbjudande, kaffe
+räksmörgås+ valfri kaka 99:-.
17.00-21.30 Under kvällen har vi frågetävling, talong hämtas o lämnas på fiket mellan , vinnaren
meddelas på söndagen.
19.30 Godisregn.
Arrangör: Norrmans Conditori
13.00-17.00 Värmestuga i Kyrkans hus, Storgatan 6 Gärsnäs. Kom in och njut av konst,
underhållning och varm nyponsoppa med tilltugg.
Arrangör: Gärsnäs församling
14.00 Konstutställning Vita Huset på Österlen, Järnvägsgatan 29. Samlingsutställning med foto,
glaskonst, silversmide,akvarell och akryl.
Arrangör: Vita Huset på Österlen

Hagestad Radby
10.00-23.00 Karl Fredrik på Eklaholm 30% rabatt på allt som kan lysa. Upplev Sveriges största
pumpatorn, av karvade pumpor med ljus i! Alla som vill hjälpa till med karvningen av pumpor kan
göra det onsdag-torsdag (3-4/11) kl. 11-17!
21.00-23.00 Karl Fredrik bjuder på sin varma drink gjord på egenpressad äppelmust. Denna ädla
dryck serveras kostnadsfritt i utomhuskassan. Alla som handlar fredag och lördag mellan kl. 21-23
får dessutom en fin goodiebag. Välkomna till Österlen Lyser på Eklaholm!
Arrangör: Karl Fredrik på Eklaholm

Hammenhög
Gunnarshögs Gård
9.00-22-00 Gårdsbutik
12.00-22.00 Gårdskaféet här erbjuder vi höstinspirerad fika och lättare mat: Grillmackor,
värmande soppa, smörgåsar, varm must, varm choklad och läckra höstinspirerade bakverk.
15
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11.00 Visningar i rapsoljetillverkningen för barn.
14.00 och 20.00 Visningar för vuxna.
16.00-20.00 Ljuspyssel för barn.
17.00 Gunnarshögsloppet, ett ljuslopp för barn.
På vår upplysta innergård finns både våra populära småtraktorer och vårt rapshav med
stjärnhimmel.
Arrangör: Gunnarshögs Gård
11.00-20.00 Carina Hägg och Staffan Håkansson ställer ut konst, foto och design. Foton på kor
och Londonbor. Visas på en vägg hos Carina Hägg. Prova på under dagarna att måla med Kritfärg,
provplatta eller kruka. Varm Dryck och tilltugg kommer att finnas.
Arrangör: Carina Hägg Design
11.00-20.00 En liten bit av Medelhavet Välkomna att besöka Medelhavet på Österlen! I vår
trädgård, höstens färgpallet i vacker harmoni! I vår butik dofter, färger och smaker från Medelhavet,
En upplevelse för alla sinnen både ute och inne!
Arrangör: En liten bit av Medelhavet
10.00-20.00 Allt i Allo Antikt-Retro-Loppis-Kuriosa- Konst mm. REA på alla tavlor med 50%.
Välkomna till en uppvärmd lokal på 1300 m2. Här säljs det allt mellan himmel och jord. Kom och
kolla och gör Era fynd!
Arrangör: Allt i Allo Österlenkonsult
11.00-20.00 Galleri ToTuArt Simrishamnsvägen 55. Ett rikt utbud av svenska och utländska
konstnärer. Olja, akryl , akvareller samt diverse bland tekniker.
Arrangör: Dana Wislocka

Hannas
11.00-17.00 Cederqvist Antik & Vin På Bollerupsvägen 6, direkt efter avtaget mot Bollerup hittar
du vår antikaffär. Välkommen! Kaffe finnes!
Arrangör: Cederqvist Antik & Vin

Järrestad
12.00 Rikstolvan Konstutställning av glaskonstnärerna Noam Dover & Michal Cederbaum och
smyckeskonstnären Sofia Björkman.
Arrangör: Rikstolvan

Kabusa
11.00-17.00 Vinbaren Skånes Guld & Kabusa Art Gallery håller öppet. Galleriet lyser upp! Kom
för att se höstens konstutställning och njut av en värmande höstmiddag i Vinbaren. En enkel
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trerättersmeny komponeras ihop för att som alltid väl matcha skånes bästa viner. Förboka gärna din
plats i restaurangen. Vi lyser upp vår uteservering och bjuder på egenproducerad äppelglögg för
dem som vill!
Arrangör: Vinbaren Skånes Guld

Kivik
11.00-18.00 Höstmarknad på Svabesholms Kungsgård! På vår innergård hittar du utställare och
våra butiker, vi har öppet i vårt Café & Lantkök och anordnar aktiviteter för hela familjen. Den
Engelska Trädgården lyses upp, fri entré! Hjärtligt välkomna!
Arrangör: Svabesholms Kungsgård
12.00-18.00 Lifestyling Eliselundsvägen 15. Varmt välkommen att provsmaka våra underbara
såser med dessertostar och njut av kaffe med italienska kakor. Vi erbjuder också 10% rabatt på allt i
butiken.
Arrangör: Lifestyling
15.30 Kiviks Museum/Byalaget Pyssel för hela familjen med att binda höstkransar och tillverka
julkort. Korvgrillning.
Arrangör: Kiviks Museum/Byalaget

Komstad
10.00-15.00 Komstad Skor Välkommen till skoaffären på österlen. Skoaffären på 500kvm för hela
familjen. Under lördagen har vi öppet som vanligt.
Arrangör: Komstad skor

Kåseberga
11.00-18.00 912 Kåseberga Utställning ”Novemberljus”. 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 bjuder på Glögg och Choklad och erbjuder 10% på
belysning, ljus, eldkorgar och på hela delikatess-sortimentet. Gården ligger vid kustvägen
Kåseberga-Löderups Strandbad.
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik
18.30 Samling vid Byaträdet i Kåseberga 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 Byalagets trädgård och myser i skenat av marschaller och ljuskorgar som
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brinner och vi käkar korv.
För de som vill mingla lite längre är Byahuset öppet.
Arrangör: Ljusgruppen och Kåseberga Byalag

Köpingebro
10.00-16.00 Österlenkryddor Vi tänder upp gården och bjuder in till fika. Förboka gärna på vår
hemsida. Njut av vår klassiska saffranspannkaka med vår egen salmbärssylt. Alternativt rawfood
fika med två spännande kakor (måste förbokas). Smaker: Kokos-passion och blåbär med lavendel.
Det ingår en kopp kaffe från I´m coffee eller vårt goda örtte. Pris 95:-. Båda alternativen går att få
som take-away utan kaffe 75:-/person
Arrangör: Österlenkryddor

Löderup
Löderups Byalag tänder när det mörknar 200 st marschaller utmed Storgatan, från kyrka till kyrka.
18.00-19.00 bjuder Byalaget på gulaschsoppa vid Lokalföreningen på Storgatan. Kom och deltag!
Alla är hjärtligt välkomna!
Arrangör: Löderups Byalag
10.00-14.00 Systrarna Lindskogs Handelsträdgård Här finner du de vackraste växterna att pynta
med, kransar, utelyktor och ljus samt höstlök. I vårt Blomsterstall finns ljuskransar, buketter och
ting för hemmet. Välkomna!
Arrangör: Systrarna Lindskogs Handelsträdgård

Lunnarp
Några i byn har gått samman och marchaller lysa upp vägen som går igenom Lunnarp.
Arrangör: Ett kommande byalag

Nybrostrand
10.00-20.00 Österlenskatten ateljé och butik. Utställning av konst och presentartiklar med katten i
fokus. Vi lyser upp vår trädgård med mer än ett ”kattöga”. Här träffar du säkert på någon av mina
katter eller kanske hunden Charlie. Välkommen!
Arrangör: Österlenskatten

Onslunda
11.00-20.00 Borstakongen Borstbutik & Café Vi lyser upp borstbutik & café. Borstbutiken fylld
med borstarna du inte trodde dig behöva, även utförsäljning av borstar. Cafeét serverar
smörgåstårta, bakelser mm. Ta med hem eller fika i vår servering.
15.00 Godisregn på innergården.
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Antikvariat Bok & Te finns hos oss, samt lokala hantverkare ställer ut. Foto och konstutställning
hela dagen.
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: Åsgårds Gårdsbutik
13.00-20.00 Gamla hönseriet i Onslunda. Lantmannavägen 1. Gallerier med konstutställning. Olja
och akvarell. 2-3 konstnärer
Arrangör: Gamla hönseriet i Onslunda

Ravlunda
17.00 Ravlunda byalag tänder 300 marschaller längs byavägen från Kyrkan till Bränneriet.
Arrangör: Ravlunda Byalag

Rörum
Rörum lyser Rörums Retro, Franskans Creperie och Rörums Gårdshotell lyser upp sina trädgårdar,
och man kan följa marschallerna genom byn mellan verksamheterna när mörkret kommer.
Rörums Retro eldar eldfat, bjuder på varm dryck och håller extraöppet i butiken.
Franskans creperie har eld på gården och alla ljus tända inne. Franskans serverar galetter och
crepes och dagarna till ära den speciella Österlen-lyser efterrätten: Elisa med apelsinglass, grädde
och Grand marnier.
Rörums Gårdshotell Frukostbuffé 8.00-10.00 125kr/person, boka bord. Gårdens 4-rätters ljusmeny
serveras 17.00-22.00 boka bord på eva@gilck.se. 11.00-15.00 Repris i Rörum retrobutiken på
gården. På kvällen lyser vi upp gården
Arrangör: Rörums Retro, Franskans Creperie och Rörums Gårdshotell

Sandhammaren
17.00 – 22.00 Sandhammarens fyrplats Ett unikt tillfälle att från fyrbalkongen se strålarna svepa
över hav och land.
I oljeboden visas foton från trakten tagna under större delen av 1900-talet av Carl Fredrik Olsson
Arrangör: Föreningen Sandhammarens fyrplats

Sankt Olof
16.00-22.00 Tusenåriga S:t Olofskällan som varit mål för hundratusentals pilgrimer genom
historien tänds upp av marschaller, lyktor, ljus och rökelse under tonerna av gregorianik. Olika
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Program Österlen lyser 2021

5 - 7 november

version 1

färskorvar från jaktsäsongens vilt samt veg.alt grillas med eko-bröd, under foderplatsens tak framför
kyrkan, gott om sittplatser och för parkering. Gårdsbutiken med cafe’ har kvällsöppet med
försäljning av bl a ljusrot och ljusvatten.
Arrangör: Heliga källans 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 till specialpris.
Arrangör: linas och binas

Simrishamn
Årets ljusby
16.30-17.30 S:t Nicolaikyrkan Ljusstund med Kyrkoherde Mats Hagelin. Blue Light Jazzband
med vokalist Boel Adler spelar Duke Ellington
17.00-23.00 Havsinspirerade ljusinstallationer på utvalda fasader i staden.
Aktiviteter för barn/ungdomar:
Hela helgen – Hoppa på käpphästbanan ”All In arena” vid Kyrkoplan, Stortorget
17.00-23.00 Lysande undervattensvärld i Bergengrenska trädgården.
Affärerna har öppet till kl 14.00. Restaurangerna serverar goda menyer – en lysande idé att boka
bord.
Arrangör: Mitt Simrishamn
12.00-19.00 Olaols Gelato tillverkar egen gelato på grannens mjölk och andra lokala och/eller
ekologiska råvaror. Fika inne i stallet på vår mysigt upplysta 1800-talsgård på nygräddade matiga
våfflor med olika röror eller med glass/grädde och sylt, kaffe och te. Försäljning av hantverk och
delikatesser.
Arrangör: Olaols Gelato
12.00-20.00 Naturfotograf Jens Birch håller öppet galleri och berättar för dig som är nyfiken hur
han fångar ljuset och rörelsen i sina tavlor. Unika ”Fine Art” fototavlor, canvas och brickor finns till
försäljning. Adress; Norra infartsvägen 10, Simrishamn, dvs Riksväg 9 mellan Vårhallen och
Tobisvik.
15.00-15:45 ”Fånga Rörelsen” Bildvisning och föredrag; där Jens Birch berättar hur han tänker när
han fångar rörelsen i naturen i sina bilder. Entré 60 kr, förboka till jens.birch.foto@gmail.com,
begränsat antal platser. Kaffe och te serveras.
Arrangör: Naturfotograf Jens Birch
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13.00-18.00 Cillas Sydda Bilder Rörbäcksg-PederMörcksväg. En Hjärtevärmande utställning med
sydda bilder, som lyser upp i höstmörkret.
Arrangör: Cilla
14.00-20.00 Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning av foton i spännande ljus av fotograf Ove
Deilert. Många bilder av båtar och hav. Ylva Stockelberg berättar om sin vinbok och sina
kattböcker. Upplyst innergård.
Arrangör: Skepparegårdens galleri
16.00 Österlens museum Kyrkogårdsvandring på Simrishamns gamla kyrkogård vilar många
profiler ur stadens historia. Berättarna Lena Alebo och Maria Heijbel har valt ut några av dem,
vaskat bland historierna och delar med sig av dem under en vandring på kyrkogården. För vuxna,
från 16 år. Pris: 140 kr. Föranmälan till: osterlens.museum@simrishamn.se. Vandringen startar på
Österlens museum.
Arrangör: Österlens museum
16.00-01.00 Hotel Svea Trädgårdsbaren är öppen och på menyn finns både smått och gott. Massor
av dryck finns att välja bland och utanför de stora glasväggarna lyser marschallerna stämningsfullt.
Arrangör: Hotel Svea
17.00-20.00 Konstskolan SARA
Besök 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. Kaffe/te och kaka finns att köpa.
Arrangör: The Swedish Academy of Realist Art
19.30 Café Kagan Gratis jazzkonsert med Blue Light Jazzband
Arrangör: Café Kagan

Skillinge
11.00-17.00 Skillinge Diversehandel Massor av roliga, snygga, härliga, coola saker att komma och
titta på. Varmt Välkomna!
Arrangör: Skillinge Diversehandel
12.00 Precis en sån Butiken välfylld med retro, design, vintillbehör, leksaker, delikatesser, teer &
tillbehör. Under Österlen Lyser lämnar vi 10% rabatt på alla ljusstakar! Provsmaka våra underbara
Mumin-teer!
Arrangör: Precis en sån
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12.00-18.00 Fotoutställning på Galleri 45. Karin Seastone, New York – Autumn experiences on
Österlen. Och Olle S Lundgren, Skillinge – Fotografi, att rita med ljus.
Arrangör: Galleri 45
16.00-22.00 Maria Lancing. ”Porträtt av Skillinges förfäder”. Genom galleriets fönster ut mot
Seymoursväg 7 visas ett bildspel på unika bilder ur arkivet. Foto Axel Lancings Arkiv.
Arrangör: Skillinge Leje
Skillinge Teater
17.30 Restaurangen håller öppet från 17.30. Från menyn finns att köpa: kött, fisk eller vegetarisk
att välja mellan.
19.00 Älskade psykopat – I en solokabaré med mörka sånger och fängslande texter, blandat med
fakta, väver Jan-Erik Sääf en musikalisk väv kring detta spännande och skrämmande ämne.. Entré
250:-. Biljetter till kabarén på www.skillingeteater.se
Arrangör: Skillinge Teater

Skåne Tranås
10.00. Österlenchoklad Njut av säsongens varm chokladmeny och ta en fabriksfika under levande
ljus. Handla choklad till fabrikspriser.
Arrangör: Österlenchoklad
10.00-16.00 Nyfiken på Alpackor? Österlens sötaste ljushuvuden lyser upp mörkret – kom 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 100 kr vuxen 50 kr barn (5-15 år). I gårdsbutiken hittar du härliga alpackaprodukter till
försäljning. Under Österlen Lyser är det 10% på årets garner.
Arrangör: Bokedala Alpacka Farm
10.00-20.00 Längorna Vi lyser upp både ute och inne och butiken är fylld med unika plagg och
accessoarer från märken som ralston, Olars Ulla, Ewa i Walla, Längorna Collection m.flera. Vi
bjuder på tilltugg och har erbjudanden hela helgen. Välkomna in.
Arrangör: Längorna
16.30-18.00 och 18.30-20.00. POP-UP Restaurang på Tranesgården. Den sedvanliga POP-UP
restaurangen på Tranesgården är öppen med två sittningar. Låt dig värmas både i mage och själ av
våra mustiga höstgrytor. Till grytorna serveras hembakt bröd med smör och alkoholfri dryck. Pris:
175 kr. Bokning: Johan 0725-773841 eller kontakt@skanetranas.com
16.00 lyser vi upp runt torget och i byn med marschaller.
16.00-20.00 Fotoutställning på Tranesgården med bilder från Skåne Tranås ur Kjell B. Engs
samlade skatt.
Arrangör: Tranås Ungdomsförening
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17.00-20.00 Tiosken Mat. Trädgård. Ljus. Bilder. Tiosken har kvällsöppet och serverar lammkebab,
fisksoppa med nybakat bröd och hamburgare. Liten loppis i glasskiosken.
Arrangör: Tiosken

Smedstorp
11.00-16.00 Petersborgs gård Vi dukar fram värmande smakprover på glögg från hela Sverige.
Blåbär, Hjortron, Vildmark, Rabarber och Äppelglögg.
Arrangör: Petersborgs gård
11.00-21.00 Gamla Bryggeriet Trädgård och gallerieri skenet av levande ljus.
Arrangör: Gamla Bryggeriet

Tryde
13.00-22.00 Tryde 1303 Välkommen in i vår bistro med tänd brasa, levande ljus och lysande meny;
vedugnsbakade pizzor, indiskt eller Österlentapas. Gå en upplyst tipsrunda i trädgården. Spela boule
i marchallernas sken. Gör ett besök i vår butik med fina priser på alpackatröjor.
Arrangör: Tryde 1303

Vitaby
16:30 Vi träffas och tänder marschaller längs byns huvudgata.
17:00 – Marschaller lyser.
17:00-19:00 Spöktunnel, spökhistorier och ansiktsmålning, plats skyddsrummet på Måns Pers Torg.
Arrangör: Vitaby Grevlunda Byalag
16.00-21.00 Österlenburgare Vi kränger burgare, kall lokal folköl och varm äppelmust. Efter
stängning bjuds det på elektronisk musik av Yunton Beach, eldtunnor och kulörta lampor utlovas.
Arrangör: Österlenburgare

Vitemölla
18.00 Vitemölla Lyser Marschallerna lyser som nu traditionen sedan länge bjuder. Och ger en
mäktig inramning till minglande på hamnplan. Det kommer att bjudas på något varmt att dricka. För
oss i Vitemölla är Österlen lyser ett välkommet tillfälle att träffas under några timmar på
lördagskvällen. Under denna den mörkaste tiden, är ju de naturliga mötestillfällena annars så få.
Arrangör: Vitemölla Lejeförening

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

Örnahusen
12.00-21.00 Nyöppnade Ateljé Örnahusen bjuder in till en helg med ljus, konst, keramik och
böcker.Utställare: Jutta Falkengren, Johanna Szemenkar Remgard och Fia Tjernström. Böcker för
barn, ungdomar och vuxna från Willa Holma förlag och Lux förlag.
Arrangör: Ateljé Örnahusen

Örum
11.00-17.00 ÖRUM 370 keramik & möbler ”Ljuspunkter” utställning ute och inne med nya
produkter i lera och andra material.
Arrangör: Örum 370 keramik & Möbler
12.00-17.00 Art Shack Örum Drop-in workshop i akrylmåleri. Testa roliga tekniker med Ika
Forssell. Pris 100 kr/tim/pers. Max 8 personer samtidigt.
Arrangör: Art Shack Örum

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 för säsongen!
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 20 kr för vuxna
och barn över 18 år. 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 har olika öppettider och lyser upp både på dagen och kvällen och
visar upp sina verksamheter. (Se resp företag och ort). Det serveras mat, dryck, underhållning och
mycket värme längs vägen.
Arrangör: Genväg Österlen

Baskemölla
11.00-15.00 Öppen ateljé, Frans Löfströms väg 21. Anna och Tora Törnquist måleri.
Arrangör: Atelje Anna Törnquist
11.00-15.00 Keramiker Elisabeth Palm, Öppen ateljé och butik med försäljning av keramik från
verkstaden, växtstöd och lampor från Elna Jolom, fårskinn från Havängs lamm och äpplen och must
från Folk & Frukt Baskemölla.
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm
12.00-16.00 Tjörnedala konsthall/ÖSKG Konsthallen visar en ny utställning i vilken en bredd av
konstnärliga uttryck skildrar temat rymden. Ett tjugotal konstnärer, samtliga medlemmar i Östra
Skånes Konstnärsgrupp, deltar. Entré 50 kr, under 18 år fritt inträde
Arrangör: Tjörnedala konsthall/ÖSKG

Bollerup
11.00-17.00 Galleri1 Alessia Bruscos ställer ut sina magiska målningar. Akvareller med bilder från
skog och mark, från vår natur från norr till söder, med en lite trolsk touch. Välkommen!
Arrangör: Galleri1

Borrby
13.00-17.00 Borrby bokby Lysande bok-erbjudanden i antikvariat Bokhuset. Välkommen in i vår
nya barnboksavdelning.
Arrangör: Borrby Bokby

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

Everöd
10.00-13.00 Återbruk av högsta kvalitet Jag arbetar med traditionellt hantverk, traditionella
material och handverktyg, och gör även ådringsmålning, marmorering och tapetsering. I min butik
och i våra gårdsrum med 1890-talskänsla finner du restaurerade möbler, äldre bruksföremål och
andra vackra ting från 1700-tal till nutid. Jag gör även kundjobb. Tel 0707-558802..
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting

Gislöv
14.00-19.00 BRICK Österlen i cafét serveras nygräddade våfflor med goda tillbehör samt mat,
gokaffe och fika. Vår butik med härtillverkad inredning håller öppet. Österlen lyser firar vi med en
tipsrunda i form av spännande ljusinstallationer runt gården. Pris till alla som deltar samt en 1:a pris
vinnare som dras varje dag.
Arrangör: BRICK Österlen

Glimminge
12.00-17.00 Glimmingehus
12.30 Brott och Straff på medeltiden, en temavisning.
14.00 hålls en guidad tur i borgen. Alla vandringar/guideturer ingår i entréavgiften som är 90kr för
vuxna, gratis för barn upp till 18 år.
Arrangör: Glimmingehus

Gärsnäs
8.00-17.00 Norrmans Conditori Storgatan 16. Ljusbakelser säljs hela dagen så även bröd, bullar,
baguetter, smörgåstårta, wiener/vetebröd och massor av andra smarriga bakverk.
Arrangör: Norrmans Conditori

Hagestad Radby
10.00-18.00 Karl Fredrik på Eklaholm 30% rabatt på allt som kan lysa. Upplev Sveriges största
pumpatorn, av karvade pumpor med ljus i! Alla som vill hjälpa till med karvningen av pumpor kan
göra det onsdag-torsdag (3-4/11) kl. 11-17. Välkomna till Österlen Lyser på Eklaholm!
Arrangör: Karl Fredrik på Eklaholm
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Hammenhög
9.00-16-00 Gunnarshögs Gård Varmt välkomna in i vår gårdsbutik och botanisera bland våra
oljor, neutrala som smaksatta..
Arrangör: Gunnarshögs Gård
11.00-15.00 En liten bit av Medelhavet Välkomna att besöka Medelhavet på Österlen! I vår
trädgård, höstens färgpallet i vacker harmoni! I vår butik dofter, färger och smaker från Medelhavet,
En upplevelse för alla sinnen både ute och inne!
Arrangör: En liten bit av Medelhavet
11.00-16.00 Carina Hägg och Staffan Håkansson ställer ut konst, foto och design. Foton på kor
och Londonbor. Visas på en vägg hos Carina Hägg. Prova på under dagarna att måla med Kritfärg,
provplatta eller kruka. Varm Dryck och tilltugg kommer att finnas.
Arrangör: Carina Hägg Design
11.00-20.00 Galleri ToTuArt Simrishamnsvägen 55. Ett rikt utbud av svenska och utländska
konstnärer. Olja, akryl , akvareller samt diverse bland tekniker.
Arrangör: Dana Wislocka

Hannas
11.00-17.00 Cederqvist Antik & Vin På Bollerupsvägen 6, direkt efter avtaget mot Bollerup hittar
du vår antikaffär. Välkommen! Kaffe finnes!
Arrangör: Cederqvist Antik & Vin

Järrestad
12.00 Rikstolvan Konstutställning av glaskonstnärerna Noam Dover & Michal Cederbaum och
smyckeskonstnären Sofia Björkman.
Arrangör: Rikstolvan

Kabusa
11.00-17.00 Vinbaren Skånes Guld & Kabusa Art Gallery håller öppet. Galleriet lyser upp! Kom
för att se höstens konstutställning och njut av en värmande höstmiddag i Vinbaren. En enkel
trerättersmeny komponeras ihop för att som alltid väl matcha skånes bästa viner. Förboka gärna din
plats i restaurangen. Vi lyser upp vår uteservering och bjuder på egenproducerad äppelglögg för
dem som vill!
Arrangör: Vinbaren Skånes Guld
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Kivik
11.00-17.00 Svabesholms Kungsgård Öppet som vanligt i våra butiker och Café & Lantkök, där vi
serverar matiga mackor, varm lunch och go fika. Varmt välkomna!
Arrangör: Svabesholms Kungsgård
12.00-16.00 Lifestyling Eliselundsvägen 15. Varmt välkommen att provsmaka våra underbara
såser med dessertostar och njut av kaffe med italienska kakor. Vi erbjuder också 10% rabatt på allt i
butiken.
Arrangör: Lifestyling
13.00 Kulturvandring på Ängakåsen. Hör information om Ängakåsen, Penningstenen och
Kiviksgraven! Samling vid Museet.
15.30 Föreläsning ” I skenet från miljarder solar”. Om universum och dess solsystem med Anders
Nyholm. Äppelgården.
Anmälan till båda arrangemangen på info@kiviksmuseum.se
Arrangör: Kiviks Museum/Byalaget

Komstad
11.00-15.00 Komstad Skor Välkommen till skoaffären på österlen. Skoaffären på 500kvm för hela
familjen. Under lördagen har vi öppet som vanligt.
Arrangör: Komstad skor

Kåseberga
11.00-17.00 912 Kåseberga Utställning ”Novemberljus”. Bruks- & Unik keramik i stengods med
betoning på ljus, av
Elna-Karin Helgesson. Mellan Kåseberga och Löderups strandbad. 0411-123 50.
Arrangör: 912 Kåseberga
12.00-18.00 Rödkillebäcksgård Interiörbutik bjuder på Glögg och Choklad och erbjuder 10% på
belysning, ljus, eldkorgar och på hela delikatess-sortimentet. Gården ligger vid kustvägen
Kåseberga-Löderups Strandbad.
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik

Köpingebro
10.00-16.00 Österlenkryddor Vi tänder upp gården och bjuder in till fika. Förboka gärna på vår
hemsida. Njut av vår klassiska saffranspannkaka med vår egen salmbärssylt. Alternativt rawfood
fika med två spännande kakor (måste förbokas). Smaker: Kokos-passion och blåbär med lavendel.
Det ingår en kopp kaffe från I´m coffee eller vårt goda örtte. Pris 95:-. Båda alternativen går att få
som take-away utan kaffe 75:-/person
Arrangör: Österlenkryddor
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17.00-19.00 Byalaget Köpingebro tänder marschaller uppe vid stationen och anordnar tipsrunda
för både barn och vuxna. Ingen korvgrillning pga coronan.
Arrangör: Byalaget Köpingebro

Löderup
10.00-14.00 Systrarna Lindskogs Handelsträdgård Här finner du de vackraste växterna att pynta
med, kransar, utelyktor och ljus samt höstlök. I vårt Blomsterstall finns ljuskransar, buketter och
ting för hemmet. Välkomna!
Arrangör: Systrarna Lindskogs Handelsträdgård

Nybrostrand
10.00-20.00 Österlenskatten ateljé och butik. Utställning av konst och presentartiklar med katten i
fokus. Vi lyser upp vår trädgård med mer än ett ”kattöga”. Här träffar du säkert på någon av mina
katter eller kanske hunden Charlie. Välkommen!
Arrangör: Österlenskatten

Onslunda
11.00-17.00 Gamla hönseriet i Onslunda. Lantmannavägen 1. Gallerier med konstutställning. Olja
och akvarell. 2-3 konstnärer
Arrangör: Gamla hönseriet i Onslunda
11.00-16.00 Borstakongen Borstbutik & Café 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. 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: Åsgårds Gårdsbutik

Rörum
Rörums Gårdshotell
8.00-10.00 Frukostbuffé. Höstlig generös frukost 125kr/person, boka bord på eva@gilck.se.
11.00-15.00 Repris i Rörum retro butiken på gården.
12.00-17.00 Höstens pizzor, boka bord på eva@gilck.se
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På kvällen lyser vi upp gården
Arrangör: Rörums Gårdshotell

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 till specialpris.
Arrangör: linas och binas

Simrishamn
Årets ljusby
17.00-23.00 Lysande undervattensvärld i Bergengrenska trädgården.
Arrangör: Mitt Simrishamn
12.00-19.00 Olaols Gelato tillverkar egen gelato på grannens mjölk och andra lokala och/eller
ekologiska råvaror. Fika inne i stallet på vår mysigt upplysta 1800-talsgård på nygräddade matiga
våfflor med olika röror eller med glass/grädde och sylt, kaffe och te. Försäljning av hantverk och
delikatesser.
Arrangör: Olaols Gelato
12.00-16.00 Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning av foton i spännande ljus av fotograf Ove
Deilert. Många bilder av båtar och hav. Ylva Stockelberg berättar om sin vinbok och sina
kattböcker. Upplyst innergård.
Arrangör: Skepparegårdens galleri
12.00-18.00 Naturfotograf Jens Birch håller öppet galleri och berättar för dig som är nyfiken hur
han fångar ljuset och rörelsen i sina tavlor. Unika ”Fine Art” fototavlor, canvas och brickor finns till
försäljning. Adress; Norra infartsvägen 10, Simrishamn, dvs Riksväg 9 mellan Vårhallen och
Tobisvik.
Arrangör: Naturfotograf Jens Birch
13.00-18.00 Cillas Sydda Bilder Rörbäcksg-PederMörcksväg. En Hjärtevärmande utställning med
sydda bilder, som lyser upp i höstmörkret.
Arrangör: Cilla
16.00-21.00 Hotel Svea Trädgårdsbaren är öppen och på menyn finns både smått och gott. Massor
av dryck finns att välja bland och utanför de stora glasväggarna lyser marschallerna stämningsfullt.
Arrangör: Hotel Svea
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Skillinge
Skillinge Teater
11.00-16.00 Söndagsbrunch för livsnjutare – med musik av Lukas Larsson. Äggröra, bacon, ostar,
smoothie mm.
13.00, spelar Lukas med vännerna Mathias och Viktor ”Vic Roz”. Lukas är en svensk sångare och
artist som gjort debut med uppmärksammade låten Afterglow. Victor har 344.000 lyssnare i
månaden samt flera internationella låtkontrakt.
Arrangör: Skillinge Teater
11.00-17.00 Skillinge Diversehandel Massor av roliga, snygga, härliga, coola saker att komma och
titta på. Varmt Välkomna!
Arrangör: Skillinge Diversehandel
12.00 Precis en sån Butiken välfylld med retro, design, vintillbehör, leksaker, delikatesser, teer &
tillbehör. Under Österlen Lyser lämnar vi 10% rabatt på alla ljusstakar! Provsmaka våra underbara
Mumin-teer!
Arrangör: Precis en sån
12.00-16.00 Fotoutställning på Galleri 45. Karin Seastone, New York – Autumn experiences on
Österlen. Och Olle S Lundgren, Skillinge – Fotografi, att rita med ljus.
Arrangör: Galleri 45
16.00-22.00 Maria Lancing. ”Porträtt av Skillinges förfäder”. Genom galleriets fönster ut mot
Seymoursväg 7 visas ett bildspel på unika bilder ur arkivet. Foto Axel Lancings Arkiv.
Arrangör: Skillinge Leje
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. Österlenchoklad Njut av säsongens varm chokladmeny och ta en fabriksfika under levande
ljus. Handla choklad till fabrikspriser.
Arrangör: Österlenchoklad
10.00-16.00 Nyfiken på Alpackor? Österlens sötaste ljushuvuden lyser upp mörkret – kom 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 100 kr vuxen 50 kr barn (5-15 år). I gårdsbutiken hittar du härliga alpackaprodukter till
försäljning. Under Österlen Lyser är det 10% på årets garner.
Arrangör: Bokedala Alpacka Farm
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10.00-16.00 Längorna Butiken är fylld med unika plagg och accessoarer från märken som ralston,
Olars Ulla, Ewa i Walla, Längorna Collection m.flera. Vi bjuder på tilltugg och har erbjudanden
hela helgen. Välkomna in
Arrangör: Längorna

Smedstorp
11.00-17.00 Gamla Bryggeriet Öppen trädgård och i gallerier ställer konstsmeden Per Baker ut
sin konst.
Arrangör: Gamla Bryggeriet

Tryde
13.00-19 Tryde 1303 Välkommen in i vår bistro med tänd brasa, levande ljus och lysande meny;
vedugnsbakade pizzor, indiskt eller Österlentapas. Gå en upplyst tipsrunda i trädgården. Spela boule
i marchallernas sken. Gör ett besök i vår butik med fina priser på alpackatröjor.
Arrangör: Tryde 1303

Vitaby
14.00-19.00 Österlenburgare Vi kränger burgare, kall lokal folköl och varm äppelmust.
Arrangör: Österlenburgare

Örnahusen
12.00-21.00 Nyöppnade Ateljé Örnahusen bjuder in till en helg med ljus, konst, keramik och
böcker.Utställare: Jutta Falkengren, Johanna Szemenkar Remgard och Fia Tjernström. Böcker för
barn, ungdomar och vuxna från Willa Holma förlag och Lux förlag.
Arrangör: Ateljé Örnahusen

Örum
11.00-15.00 ÖRUM 370 keramik & möbler ”Ljuspunkter” utställning ute och inne med nya
produkter i lera och andra material.
Arrangör: Örum 370 keramik & Möbler
11.00-17.00 Art Shack Örum Öppen ateljé i byns gamla lanthandel.
Arrangör: Art Shack Örum

Östra Ingelstad
11.00-17.00 I vått och torrt, Ö Ingelstad 1603. Varmt välkomna att besöka oss denna sista dagen
för säsongen! Passa på att titta på trädgården och alla höstfärger, den brukar vara magnifik! Vi har
sen bara öppet efter överenskommelse. Vi har plockat fram våra nyheter inför julen och har
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erbjudanden även idag! Därefter ses vi på julmarknaderna, för info, se hemsidan.
Arrangör: I vått och torrt
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