Program för Österlen lyser 1-3 november 2019

Välkommen till Österlen lyser 2019. Ett lysande band av aktiviteter från tidigt fredag ända fram till
söndag kväll. Programmet är fördelat på fredag, lördag och söndag samt sorterat på by och därefter
på startid. Fredagen startar med invigningen som arrangeras i Brantevik, årets ljusby. Därefter följer
byarnas olika programpunkter.
Vi reserverar oss för eventuella förändringar, tillkommande program eller rena fel. Senaste
versionen av programmet finner du på vår hemsida www.http://osterlenlyser.se/program-2019
Fredagens program sid 1-9
Lördagens program sid 9-19
Söndagens program sid 19-25

Fredag 1/11
ÅRETS LJUSBY BRANTEVIK
18.30 Välkomna till Brantevik!
Vi inviger Österlen Lyser med samling och start på Fartygsgatan, hörnet Nytorpsvägen.
• Vi börjar med en ljusprocession genom byn till Södra Hamnen. Vi uppmärksammar samtidigt alla
jubilerande föreningar. Österlen Ridklubb, 50 år, Scen Österlen 20 år, Råkulle Vandrarhem, 20 år,
Samhällsföreningen 60 år och Brantevks Bouleklubb 25 år.
• Alla är välkomna att gå med i ljuståget tillsammans med jubilerande föreningar, ungdomar, bybor,
besökare. Hästar leder kortegen.
• Förra årets ljusby, Genväg Österlen, överlämnar vandringsljuset.
• Invigningstal av Thora L Norgård, producent på Malmö Opera och tårtdesigner på Thoras Tårtor.
• Vi utser Branteviks Ljusbärare. Prisutdelare Bertil Torekull.
• Dansuppvisning av elever från Nova Academy årskurs 2. Koreografi Matilda Olofsson och Ola
Sivhed.
• Sång och musik, Amanda Olsen & Tor Andersson.
• Ola Sivhed tänder sin eldskulptur Cyclus.
Konferencier Hans Danielsson.
Ät och drick gott på byn.
Parkering vid idrottsplatsen. Södra infarten till Brantevik.
Arrangör: Alla föreningar och näringsidkare på Brantevik

ANKLAM – KOMSTA
Genväg Österlen finns på plats i Brantevik och överlämnar Österlen lyser trädet med facklor och
lykta till Årets ljus by. Vi önskar Brantevik Lycka till!
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 ort och företag). Det serveras mat,
dryck, underhållning och mycket värme längs vägen.
Arrangör: Genväg Österlen
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BASKEMÖLLA
10.00-17.00 Elisabeth Palm Keramik Frans Löfströmsväg 19. Keramikstudion och butik/galleri är
öppet för besök och försäljning av keramik och fårskinn från Havängs lamm. Stickade plagg och
accessoarer från Pernilla Svenre. Karin Paulson från Baskemölla säljer sylt, chutney och annat gott
från årets skörd av bär och frukt. Folk & Frukt säljer must och äpplen.
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm

BORRBY
9.00-15.00 Borrby kyrka Borrby nya kyrkspira. Utställning av arkitektförslag till ny
tornavslutning på Borrby kyrka.
Arrangör: Gärsnäs församling
11.00-16.00 Blå Huset Öppet i butik och kafé.
Butik: antikt, retro, design, leksaker, vintillbehör, böcker, presenter. Kafé: Värmande soppa, mackor
och kakor.
Arrangör: Blå Huset i Borrby
11.00-17.00 Japanska butiken RINGO Bomullsyukata, porslin, brickor, tygpåsar, trädockor mm.
10% på alla sidenjackor – Haoris. Varmt välkomna!
Arrangör: Japanska butiken RINGO

BRANTEVIK
10.00-21.00 Fiskvagnen i södra hamnen på Brantevik håller öppet hela dagen. Färsk fisk, Rökad
fisk, Fiskrätter, silltallrikar.
Arrangör: BranteviksFisk
11.00-20.00 Jansro Hem & Trädgård Norra Skolan, Fartygsgatan 1. Vi firar årets ljushelg med
upplyst växthus, paviljong och trädgård. I butiken erbjuder vi 10% rabatt på hela sortimentet. Varmt
välkomna!
Arrangör: Jansro Hem & Trädgård
12.00-18.00 Sköllengården B&B Branteliden 14, Vi lyser upp vår uppfart med marschaller och
gårdsplan med eldkorgar. I vårt café serveras varm choklad, glögg och varm soppa. I vår
inredningsbutik Fröken Alfridas är det 10 % rabatt på hela sortimentet. Välkomna!
Arrangör: Sköllengården B&B

EVERÖD
15.00-18.00 På bygatan i Everöd, 4 km norr om Tomelilla, finner du min butik med restaurerade
och varsamt renoverade möbler från 1700-tal till nutid. Jag gör även ådringsmålning, marmorering,
och tapetsering. Alla möbler i butiken är till salu och det finns också äldre bruksföremål och andra
vackra ting. Jag tar även emot kundjobb. Tel 0707-558802.
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting

GÄRSNÄS
08.00-21.00 Norrmans Conditori Storgatan 16. Ljusbakelser säljs hela dagen, så även bröd, bullar,
wiener/vetebröd och massor av andra smarriga bakverk. Smörgåstårta, baguetter, landgångar,
räksmörgåsar, smörrebröd, toast mm. Från 17.00 Fika i skenet av levande ljus. Kvällserbjudande,
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kaffe +valfri bakelse 35:-. Under kvällen har vi frågetävling, talong hämtas o lämnas på
fiket. 17.00-21.00 Vi lyser upp torget med marschaller. 19.30-20.30 grill/eld tändes för att grilla
marshmallows (som vi bjuder på). 21.00 Kvällen avslutas med godisregn.
Arrangör: Norrmans Conditori

HAGESTAD RADBY
10.00-23.00 Österlen lyser på Eklaholm! Österlenvägen 1081. Vi bjuder på vår varma äppeldrink
och har 30% rabatt på allt som kan lysa i butiken! Eldar, marschaller och ljus brinner hela dagen
och kvällen! Varmt välkomna!
Arrangör: Karl Fredrik på Eklaholm

HAMMENHÖG
10.00-22.00 Gunnarshögs Gård Vi har öppet både i gårdsbutiken och i gårdskaféet. Från 12.00
erbjuder Gårdskaféet höstinspirerad fika och lättare mat. Grillmackor, värmande soppa, smörgåsar,
varm must, varm choklad och läckra höstinspirerade bakverk. 11.00 och 18.00 Visningar för barn i
rapsoljetillverkningen. 14.00 och 20.00 Visningar för vuxna. 16.00-20.00 Ljuspyssel för barn.
18.00-20.00 Skattjakt för barn. På vår innergård finns både våra populära småtraktorer och vårt
rapshav med stjärnhimmel. Varmt välkomna till oss!
Arrangör: Gunnarshögs Gård
11.00-17.00 Medelhavet på Österlen! Med smaker,färger och dofter hälsar vi er Välkomna att
besöka En liten bit av Medelhavet butik och trädgård. En upplevelse för alla sinnen!
Arrangör: En liten bit av Medelhavet
11.00-20.00 Carina Hägg Design Simrishamnsvägen 51 Öppet i Butik och Galleri. Konst Design
Möbler Glas. Förhandsvisning i smyg av kläder i mina mönster. Välkomna! Facebook: Carina Hägg
Design. Instagram: carina.hagg
Arrangör: Carina Hägg Design
16.00-20.00 Allt i Allo Hallen Herrestadsvägen 3. Antikt, retro, design, prylmarknad, kuriosa,
konst, loppis mm mm. Allt i Allo Hallen kommer att var fylld av diverse saker, stor uppvärmd lokal
på c:a 900 m2. Kom och fynda.
Arrangör: Allt i Allo Österlenkonsult AB
18.00-22.00 Jazz på Gästis JAZZ BAND BALL 2019 – en helkväll med : Anna-Mia Barwe Band •
Blue Light Jazzband med Marianne Larsson • Kiki Desplat & Quartet Magnifique • Seth Neuman
Duo. Kvällen startar 18.00 med höstbuffé till tonerna av Seth Neuman Duo för att sedan fortsätta
med framträdande av övriga band med korta pauser emellan. Entré à 375 kr inkluderar höstbuffé
och ett glas öl/vin/alkoholfritt. Boka biljetter på FB, 0793 39 21 00 eller info@hhgastis.se
Arrangör: Gästis & Blue Light Jazzband

KIVIK
Kivik lyser Välkommen till Kivik med omnejd! Under Österlen lyser samordnar Kiviks turism
flera evenemang under rubriken Kivik lyser.
19.00-20.00 Invigning Välkomna att höra solens, himlens och bärnstenens historia på ett upplyst
Kivik! Den unika och mäktiga Kiviksgraven är upplyst av marschaller. Här tänder vi facklor och går
gemensamt från Kiviksgraven till Solevi på en marschallupplyst forntidsväg. På ett
bärnstensupplyst Solevi lyssnar vi på solsagan och framtidssagan med tidstypisk musik.Byalaget
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tänder vårdkasarna i forntidshamnen, Skinnekorra, precis intill Solevi. De 200 första bjuder vi på
grillad korv och Kiviks must! Parkering på Kiviksgravens parkering och vid Kiviks hamn.
Arrangör: Ett arrangemang i samarbete mellan Kiviks Turism, KAIF, Kiviks Byalag, Kiviksgraven,
Kiviks Museum, Cake Cowboy, Kiviks Musteri och ICA Kivik.
07.30-17.00 Kiviks café & bageri serverar god Höstsoppa.
10.00-18.00 Buhres på Kivik öppet i butiken. 12.00-20.00 har restaurangen öppen.
10.00-18.00 Cake Cowboy Choklad, fika, delikatesser.
10.00-17.00 Havängsbodarna upplyst ute och inne. Provsmakning av varm glögg och delikatesser.
08.00 Farmors Lycka 8.00-10.00 Gårdsfrukost. 12.00-16.00 Farmors Kök och Butik. 17.00-18.00
Vi tänder upp vårt ljusspår med tipsrunda och fina vinster. Vid målgång väntar varm dryck och
provsmakning av gårdens produkter. 18.00 Buffé med våra berömda lammburgare med tillbehör.
Förbokas.
12.00-16.00 Allé på Österlen caféet öppet.
08.00 Kiviks Hotell Konferens & Spa Frukost, fika, middag, dagsspa. Eftermiddagskuren (30 min
behandling + 3 rätters meny) – tider: se www.kivikshotell.se
11.00-19.00 Butik Hedvig Charlotta Upplyst butik med 25 % rabatt på sortimentet.
16.00-20.00 Den Engelska Trädgården upplyst trädgård. Entré 3o kr.
15.00-20.00 Höstmarknad på Svabesholms Kungsgård lokalt hantverk, gårdens butiker är öppna,
café med mat och fika, barnaktiviteter. Den Engelska Trädgården är upplyst. 11.00-20.00 Butiker
och Café Lantkök.
15.00-20.00 Grevlunda Mathantverk på Svabesholms Kungsgård. Här erbjuder vi våra omtalade
kardemummabullar, surdegsbröd, varm äppelmust med kanelglass, Fogarollikaffe, varm choklad,
mm.
16.00-20.00 Kiviks Trädgård En expert på ljussättning av trädgårdar finns på plats och ger goda
råd kring hur en trädgård kan göras spännande och levande även under de mörkare årstiderna. Även
försäljning av trädgårdsbelysning. Passa på att gå tipsrunda bland de många marschallerna i
handelsträdgården!
19.30-22.30 Kiviks Musteri Upplyst innergård med mustvandring, utebar och skön musik.Varm
soppa, bröd och Äppelmust. 95 kr/person. Åk kostnadsfri tur med upplyst traktor och vagn mellan
Solevi och Kiviks Musteri.
Arrangör: Kiviks Turism
15.00-20.00 Atelje Echi/Galleri Anima Kiviks stora väg 14. Atelje och galleri öppet, trädgården
upplyst med marschaller i smidda hållare från Järnet i Elden, Sankt Olof. En målning hänger på
Kiviks Trädgård. Echi Åberg visar sina olika konstprojekt på gång – måleri på duk, 3D på sten, på
trä, arbete med metall. Måla egen liten tavla att ta med hem – till självkostnadpris.
Arrangör: Galleri Anima
15.00-20.00 Kiviks Trädgård Nybromöllavägen 1. Bettina demonstrerar hur du kan arbeta med
ljussättning för att skapa en levande och spännande trädgård, även under årets mörkare månader.
Försäljning av trädgårdsbelysning. Tipsrunda i handelsträdgården upplyst av marschaller i mängder.
Se vår FB/instagram/hemsida för fler programpunkter. Handelsträdgården öppnar som vanligt kl
9.30.
Arrangör: Kiviks Trädgård
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KÅSEBERGA
11.00-19.00 912 Kåseberga Östra kustvägen 912, Mellan Kåseberga och Löderups strandbad.
Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Sista dagarna av
utställningen ”Gränsland”, fotografier av Torbjörn Helgesson. Skånska landsbygdsmiljöer i färg
under sent 90-tal och idag. Utförsäljning av betongkrukor. Innergården lyser. 0411-123 50
Arrangör: 912 Kåseberga
16.00-19.00 Rödkillebäcksgård Interiörbutik bjuder på Glögg och Choklad och erbjuder 10% på
belysning, ljus och eldkorgar och har REA på hela delikatess-sortimentet. Gården ligger vid
kustvägen Kåseberga-Löderups Strandbad.
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik

NORRA BJÖRSTORP
16.00-20.00 Elna Jolom Österlens Glashytta Öppet i utställningen och butiken. Växthuset är
belyst så att glaset och eldarna brinner.
Arrangör: Elna Jolom

NYBROSTRAND
15.00-20.00 Österlenskatten Poppelvägen 3. Öppen ateljé. 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 träffar du någon av modellerna till konsten.
Arrangör: Österlenskatten
16.00-20.00 Galleri Lisa Olsson Granvägen 27 vi lyser upp med eldkorgar och marschaller på vår
gamla skånegård. Så kom till oss, titta på konst och njut av eldens sken. Hjärtligt välkomna!
Arrangör: Galleri Lisa Olsson

ONSLUNDA
11.00-20.00 Borstakongen Borstbutik & Café
14.00 Mari Bister berättar om sitt författarskap och Djurdeckarna. Högläsning för barnen som får
rita och skriva egna djurdeckare. Försäljning och signering. Ta med barn och barnbarn.
Smörgåstårta, bakelser mm samt ljuv musik och mysig belysning i vår servering.
Arrangör: Borstakongen Borstbutik & Café
11.00-24.00 Ljuset lyser över Åsgård! Gårdsbutiken bjuder på smakprov av gårdens produkter och
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 Antikvariat Bok & Te Borstakongen – en trappa upp. Vi lyser upp butiken och delar ut
Pumpa & Zucchini-recepthäfte till alla besökare. I butiken: All sorts litteratur, antikvariatets eget te
samt te och konfektyr från kända leverantörer i Skåne och Danmark, kontorsvaror,
anteckningsböcker, journaler, bokmärken, stickers, och gammeldags humorkort.
Arrangör: Antikvariat Bok & Te
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PEPPINGE
13.00-21.00 Galleri Jägfeldt Peppingevägen 249. Hårdrockstavlor och andra Rockers visas i
galleriet. The Art of Rock´n Roll; verk gjorda i olja , kol eller på aluminium, Galleriet ligger 2 km
norr om Kåseberga. Välkomna!
Arrangör: Annika Jägfeldt
17.00-21 00 Outlet Marockansk keramik. Peppingevägen 242. Utförsäljning av Marockansk
inredning, keramik och lyktor. Mattor nedsatta till minst 50% rabatt. Varmt välkomna till en outlet
med hög kvalitet och bra priser.
Arrangör: Normandicessentials

SANDHAMMAREN
18.00-22.00 Sandhammarens Fyrplats Fyren öppen för visning. Eva Persson ställer ut foton av
Carl Fredrik Olsson.
Arrangör: Föreningen Sandhammarens Fyrplats

SANKT OLOF
12.00-21.00 Ljusdisko Föräldraföreningen Sankt Olof och Vitaby bjuder in till ljusdisco i
medborgarhuset i Sankt Olof. Det är kostnadsfritt och DJ Palm står för underhållningen. 17.0018.30 årskurs F-3 och klockan 19.00-21.00 årskurs 4-6. Försäljning av läsk, godis och chips.
Välkomna!
Arrangör: Föräldraföreningen Sankt Olof och Vitaby

SIMRISHAMN
KonstPåStan Simrishamnskonstnärers alster i Köpmännens skyltfönster. Kyrkplan och Staden
ljussmyckas
Arrangör: Simrishamn Lyser
12.00-16.00 StreetArtÖsterlen representerar Bästa Biennalen 2019, inbjudna av Simrishamns
kommun som värdar, en samtidskonstfestival med fokus på barn o unga. Den äger rum vartannat år
under höstlovet på över 50 platser i Skåne, sedan 2013. Alla är välkomna till Österlens museum,
plan 2, konstprojekt ”KraftWärk”. Det är gratis att vara med.
Arrangör: Street Art Österlen / BästaBiennalen 2019
16.00-22.00 Skeppargårdens Galleri Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning av foton i
spännande ljus av fotograferna Ove Deilert och Michael Nivesjö. I samarbete med Ateljé My
camera. Ylva Stockelberg svarar på frågor. Försäljning av Oves och Michaels foton samt Ylvas
kattböcker. Upplyst innergård.
Arrangör: Skepparpsgårdens Galleri
18.00-20.00 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. Vid
Brunnsparkens scen tänder vi grillen och det finns korv & bröd och dryck att köpa. Vi bjuder på
kaffe & pepparkakor efter avslutad orientering.
Arrangör: Simrishamns Orienterings Klubb
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SKILLINGE
11.00-20.00 Skillinge Diversehandel Öppet hela dagen. Efter klockan 17:00 bjuder vi på
förfriskning och ett litet tilltugg. Varmt Välkomna!
Arrangör: Skillinge Diversehandel
12.00-20.00 Skillinge Teater Inspirerade av den indiska eldfesten Diwali, lyser vi upp teatern och i
restaurangen njuter vi av utsökt genuin indisk mat, serverad av vår gästkock för helgen. Eller vanlig
hederlig men supergod kaffe & fika
12.00 Barnföreställningen Det glömdas trädgård – en suggestiv äventyrsföreställning för barn från 7
år och uppåt.
14.00 Barnföreställningen Det glömdas trädgård – en suggestiv äventyrsföreställning för barn från 7
år och uppåt.
18.00 DJ spelar indiskinspirerad worldmusik
20.00 Bollywoodfilmen Yeh Jawaani Hai Deewani (This Youth is crazy) En äkta Bollywoodfilm.
Fri entré. Utvald av Time Out som en av Bollywoods 100 bästa filmer. Länk till trailer!
Biljetter: www.skillingeteater.se
Arrangör: Skillinge Teater
15:00-20:00 Galleri 45 Långgatan 45,”How dare you!” Affisch-/Poster-utställning ikring vad som
mörkar ner vår samtid. Med ljus, ljud och svärta vill vi ge en helhetsupplevelse med konst, musik
och fotografi
Posters med årets tema, finns att köpa, på rulle och inramade. Finns i format A2, A3 och A4.
Arrangör: Galleri 45
17.00-20.00 SparrisGalleriet GamlaBanken vid Busstorget. Visning av samlingen antika
sparrisföremål. Även försäljning. Vi bjuder på varm dryck. Endast några personer får plats i taget.
Inga barn, hundar, ryggsäckar eller stora handväskor.
Arrangör: SparrisGalleri & Antikshop

SKÅNE TRANÅS
10.00-20.00 Alpacka med känsla! Kom till oss och se årets alpackaföl. Gedigna alpackaprodukter
från gårdens djur till försäljning. Varm dryck och tilltugg med österlenska smaker. 13.00 varje dag –
Upplev Alpacka – lär dig mer om Alpacka, ca 30 minuter, begränsat antal..
Arrangör: Bokedala Alpacka Farm
10.00-20.00 Längorna lyser och brasan är tänd. Butiken är fylld med designade, tidlösa modeller i
högsta kvalitet. Mingel uppdukat. Fyndställ och erbjudande i butiken under hela Österlen Lyser.
Välkomna Hit! Ni hittar oss i gamla lanthandeln på Torget i Skåne-Tranås.
Arrangör: Längorna
10.00-20.00 Växtkraft Rosenhagen Vi håller extra öppet till 20 i butiken. Vi lyser upp både ute
och inne. Vi grillar korv och bjuder på pepparkakor. Vi har 20% rabatt på allt som lyser hela helgen.
Välkommen!
Arrangör: Växtkraft Rosenhagen
11.00-20.00 Österlenchoklad Avnjut fabrikens varma choklad under levande ljus. Handla
chokladprodukter till fabrikspriser i butiken.
Arrangör: Österlenchoklad
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17.00 PopUp-restaurang på Tranesgården Låt dig värmas både i mage och själ av våra mustiga
höstgrytor. Förutom kärlek och kryddor innehåller de svenskt kvalitetskött och rotsaker från åkern
intill. Till grytorna serveras hembakt bröd med smör. Kaffe ingår. Välj mellan Kalkongryta,
Vildsvinsgryta och Vegetarisk gryta. 170 kr. Ingen bordsbeställning.
Arrangör: Munkamöllan / TUF
18.00-22.00 Bäddsoffexperten Tranesvägen 9. Vi tömmer butiken inför vår renovering vi erbjuder
50% på stora delar av kvalitets möblerna i vår utställning. Välkommen in. Vi bjuder på kaffe / varm
choklad med tillbehör.
Arrangör: Bäddsoffexperten

SMEDSTORP
11.00-21.00 Blå Gården Storgatan 25. Vi lyser upp med ljusskulpturer. I Galleriet samsas måleri,
textil, änglar, skulpturer och designade möbler i trä. Välkommen till oss, Gunnester & Ulf,
Smedstorp.
Arrangör: Blå Gården Österlen
11.00 Upplyst i Petersborgs gårdsbutik Glöggprovning.
Arrangör: Petersborgs gård
18.00-22.00 Gamla Bryggeriet Storgatan 23, Galleriträdgården och galleriet i skenet av levande
ljus.
Arrangör: Galleri Anima

TOMELILLA
16.00-22.00 Palatz Galleri, Gustafs Torg 2. Ljusinstallation ”Dark Magenta by tarzan” som
förvandlar huset till en luminös ljuskaramell!
16.00-22.00 Vernissage, Utställning med nya verk av Pall Solnes.
16:30 Invigning av ljusinstallation. Varmt välkomna!
Arrangör: Palatz Galleri

TRYDE
17.00-22.00 Vi lyser upp Tryde 1303. Vedugnsbakad pizza och Österlentapas serveras.
Konstutställning i Galleriet ”Mode – allt till salu”
Arrangör: Tryde 1303

YSTAD
20.00-22.00 Grändens Mat Njut av stämningsfull livemusik med Hannes Nilsson på Grändens
uteservering. Hannes är känd från bland annat Sommarteatern på Åbergs Trädgård. Vi laddar upp
med filtar, god mat och varma drinkar i vår utebar. Fri entré men skänk gärna en slant i vår spargris.
Pengarna går oavkortat till Cancerfondens Rosa bandet-kampanj.
Arrangör: Grändens mat

ÖSTRA INGELSTAD
18.00 – 21.00 I vått och torrt, Byagårde, Ö Ingelstad 1603. Välkomna till vår mysiga miljö i
skenet av eldar och ljus. TRÄDGÅRDSBELYSNING bl a i dansk design gjord i koppar och
rostfritt! Upplev vårt runda växthus som har en speciell mysfaktor när det är mörkt!
8
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Extraerbjudanden! Vi plocka också fram våra nyheter inför julen! Dagtid, öppet som vanligt tors –
sön 11.00 – 17.00. Så passa på sista öppethelg för säsongen!
Arrangör: I vått och torrt

Lördag 2/11
ANKLAM – KOMSTA
Genväg Österlen Vi lyser upp hela Genväg Österlen väg 1570 från Anklam till Komstad.
18.00 Traktor med upplyst vagn klädd med företags produkter startar från Borstakungens parkering,
och kör längs Genvägen under kvällen. Företagen längs Genväg Österlen håller öppet och visar upp
sina verksamheter. (Se resp ort och företag). Det serveras mat, dryck, underhållning och mycket
värme längs vägen.
Arrangör: Genväg Österlen

BASKEMÖLLA
10.00-19.00 Elisabeth Palm Keramik Frans Löfströmsväg 19. Keramikstudion och butik/galleri är
öppet för besök och försäljning av keramik och fårskinn från Havängs lamm. Thea serverar kaffe,
saft och hembakat! Stickade plagg och accessoarer från Pernilla Svenre. Karin Paulson från
Baskemölla säljer sylt, chutney och annat gott från årets skörd av bär och frukt. Folk & Frukt säljer
must och äpplen. Från 15.00 serveras varm äppelglögg ! Kom och mys kring elden!
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm
17.00 Kulturföreningen Tjörnedala Samling kring värmande soppa med bröd som vi bjuder på i
Tjörnedalagårdens svinahus. Därtill visas årets bilder mm. 17.45 startar vi fackeltåget (facklor finns
att köpa) och går längs den, av marschaller, upplysta vägen, till Elisabets keramikverkstad. Här
väntar värmande dryck.18.30 fortsätter vi mot hamnen, piren lyser tack vare Hembygdsförening.
Vidare till Baskebullarnas bana. Kråsebo, ålaboden strax intill är vårt slutmål. Ett besök här ger en
känsla av hur det var förr. Det brukar bli lite samvaro utanför i marschallernas sken. Alla är varmt
välkomna till hela eller delar av programmet!
Arrangör: Kulturföreningen Tjörnedala

BORRBY
10.00-15.00 Borrby kyrka Borrby nya kyrkspira. Utställning av arkitektförslag till ny
tornavslutning på Borrby kyrka.
Arrangör: Gärsnäs församling
11.00-20.00 Blå Huset Öppet i butik och kafé. Butik: antikt, retro, design, leksaker, vintillbehör,
böcker, presenter. Kafé: Värmande soppa, mackor och kakor. Trädgård: Eldar och ljus i Parken!
Arrangör: Blå Huset i Borrby
11.00-17.00 Japanska butiken RINGO Bomullsyukata, porslin, brickor, tygpåsar, trädockor mm.
10% på alla sidenjackor – Haoris. Varmt välkomna!
Arrangör: Japanska butiken RINGO
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BOLLERUP
16.00 Riksteatern på turné! Idrottshallen, Bollerups Naturbruksgymnasium. ALLT SOM ÄR
VÄRT en vuxenföreställning
med värme, humor och hits från 1987. Här tacklas svåra ämnen på ett avväpnande, rörande och
roligt sätt. Förboka biljetter på Tomelilla Kulturhus 0147-181 90 el. köp på Tickster
Arrangör: Tomelilla Riksteaterförening

BRANTEVIK
10.00-21.00 Fiskvagnen i södra hamnen på Brantevik håller öppet hela dagen. Färsk fisk, Rökad
fisk, Fiskrätter, silltallrikar.
Arrangör: BranteviksFisk
11.00-20.00 Jansro Hem & Trädgård Norra Skolan, Fartygsgatan 1. Vi firar årets ljushelg med
upplyst växthus, paviljong och trädgård. I butiken erbjuder vi 10% rabatt på hela sortimentet. Varmt
välkomna!
Arrangör: Jansro Hem & Trädgård
12.00-18.00 Sköllengården B&B Branteliden 14, Vi lyser upp vår uppfart med marschaller och
gårdsplan med eldkorgar. I vårt café serveras varm choklad, glögg och varm soppa. I vår
inredningsbutik Fröken Alfridas är det 10 % rabatt på hela sortimentet. Välkomna!
Arrangör: Sköllengården B&B
Brantevik lyser När mörkret faller på lyser vi upp Brantevik genom att tända 1000 marschaller
genom hela byn.
17.00 startar bouletävlingen Great Boule of Fire. Boulebanan är vackert upplyst med ljusslingor och
marschaller.
Arrangör: Brantevik Samhällsförening
18.00-21.00 Äppelunden Promenadkonsert med gregoriansk musik i Äppellunden. Skulpturen
”Boplats” av Ulla Viotti upplyst med marschaller.
Arrangör: Ulla Viotti och Grannar i Äppellunden

EVERÖD
13.00-19.00 På bygatan i Everöd, 4 km norr om Tomelilla, finner du min butik med restaurerade
och varsamt renoverade möbler från 1700-tal till nutid. Jag gör även ådringsmålning, marmorering,
och tapetsering. Alla möbler i butiken är till salu och det finns också äldre bruksföremål och andra
vackra ting. Jag tar även emot kundjobb. Tel 0707-558802.
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting

GISLÖV
10.00 Tranes Handelskompagni I Gislöv brinner eldarna hela dagen. 10.00 startar vi med Tranes
som öppnar butiken med byggnadsvård och inredning. 15.00 tänds ässjan och efter det är smedjan
igång. Hela dagen går i ljusets och eldens tecken och självklart kan ni äta en bit mat eller bara fika.
Uppdateringar på vår hemsida och Facebook!
Arrangör: Tranes Handelskompagni
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20.00 Tänds Halmpyramiden vid Bragestenarna sydost om Gislövs by. 20.30 Samling i Gislövs
gamla smedja där ässjan brinner och varm dryck serveras. Varmt Välkomna!
Arrangör: Gislövs Smidesmuseum och Byagille

GÄRSNÄS
08.00-18.00 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
15.00-21.00 Vita Huset i Gärsnäs Järnvägsgatan 29. Samlingsutställning med silversmide, koppar,
foto, glas och oljemålning. Och en försmak på julen – vi bjuder på glögg!
Arrangör: Vita Huset i Gärsnäs
18.00-21.00 Kyrkans hus, Storgatan 6. Värmestuga med fika, underhållning och utställning.
Arrangör Gärsnäs församling

HAGESTAD RADBY
10.00-23.00 Österlen lyser på Eklaholm! Österlenvägen 1081. Vi bjuder på vår varma äppeldrink
och har 30% rabatt på allt som kan lysa i butiken! Eldar, marschaller och ljus brinner hela dagen
och kvällen! Varmt välkomna!
Arrangör: Karl Fredrik på Eklaholm

HAMMENHÖG
10.00-20.00 Allt i Allo Hallen Herrestadsvägen 3. Antikt, retro, design, prylmarknad, kuriosa,
konst, loppis mm mm. Allt i Allo Hallen kommer att var fylld av diverse saker, stor uppvärmd lokal
på c:a 900 m2. Kom och fynda.
Arrangör: Allt i Allo Österlenkonsult AB
10.00-22.00 Gunnarshögs Gård Vi har öppet både i gårdsbutiken och i gårdskaféet. Från 12.00
erbjuder Gårdskaféet höstinspirerad fika och lättare mat. Grillmackor, värmande soppa, smörgåsar,
varm must, varm choklad och läckra höstinspirerade bakverk. 11.00 och 18.00 Visningar för barn i
rapsoljetillverkningen. 14.00 och 20.00 Visningar för vuxna. 16.00-20.00 Ljuspyssel för barn.
17.00-20.00 Disco för barn. 18.00-20.00 Skattjakt för barn. 19.00-21.00 Livemusik med Hannes
Nilsson. På vår innergård finns både våra populära småtraktorer och vårt rapshav med
stjärnhimmel. Varmt välkomna till oss!
Arrangör: Gunnarshögs Gård
11.00-21.00 Medelhavet på Österlen! Med smaker, färger och dofter hälsar vi er Välkomna att
besöka En liten bit av Medelhavet butik och trädgård. När mörkret faller lyser vi upp vår trädgård,
en upplevelse för alla sinnen!
Arrangör: En liten bit av Medelhavet
11.00-20.00 Carina Hägg Design Simrishamnsvägen 51 Öppet i Butik och Galleri. Konst Design
Möbler Glas. Förhandsvisning i smyg av kläder i mina mönster. Välkomna! Facebook: Carina Hägg
Design. Instagram: carina.hagg
Arrangör: Carina Hägg Design
14.00 – 20.00 Välkommen till Simris Alg och #NÄRSKAPAT En samlingsutställning med
konstnärer från nätverksgruppen Österlen Syd, olika konstnärliga tekniker såsom måleri, keramik
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och glas.
15.00, 17.00 och 19.00 Guidade visningar av algfarmens världsunika växthus. Varmt välkomna!
Arrangör: Simris Alg
17.00-21.00 Lysande lördagspub på Gästis med nya spännande höstöler.
Arrangör: Gästis

KIVIK
Kivik lyser Välkommen till Kivik med omnejd! Under Österlen lyser samordnar Kiviks turism
flera evenemang under rubriken Kivik lyser.
08.00-16.00 Kiviks Café & BageriGod höstsoppa.
10.00-17.00 Havängsbodarna upplyst ute och inne Provsmakning av varm glögg och delikatesser.
10.00-16.00 Buhres på Kivik öppet i butiken. 12.00-20.00 har Restaurangen öppet.
08.00 Kiviks Hotell Konferens & Spa frukost, fika, middag, dagsspa. Eftermiddagskuren (30 min
behandling + 3 rätters meny) – tider: se www.kivikshotell.se
08.00 Farmors Lycka 08.00-10.00 Gårdsfrukost. 12.00-16.00 Farmors Kök och Butik öppen.
17.00-18.00 Vi tänder upp vårt ljusspår med tipsrunda och fina vinster. Vid målgång väntar varm
dryck och provsmakning av gårdens produkter. 18.00 Buffé med våra berömda lammburgare med
tillbehör. Förbokas.
10.00-18.00 Cake Cowboy Choklad, fika, delikatesser.
11.00-17.00 Kaffestugan Annorlunda har öppet.
12.00-16.00 Allé på Österlen Caféet öppet.
12.00-15.00 &17.00-22 Friden har öppet.
11.00-20.00 Höstmarknad på Svabesholms Kungsgård lokalt hantverk, gårdens butiker är öppna,
café med mat och fika, barnaktiviteter. Den Engelska Trädgården är upplyst. 11.00-20.00 Butiker
och Café Lantkök
15.00-20.00 Grevlunda Mathantverk på Svabesholms Kungsgård. Här erbjuder vi våra omtalade
kardemummabullar, surdegsbröd, varm äppelmust med kanelglass, Fogarollikaffe, varm choklad,
mm.
16.00-20.00 Den Engelska Trädgården upplyst trädgård. Entré 30 kr
16.00-19.30 Kiviks Museum & Kiviksgraven Kiviks Museum flyttar ut till Kiviksgraven! Vi
tillverkar våra egna betlyktor, pysslar med läder, tovar, gör arkeologiska smycken och går på
historisk skattjakt på gravområdet i lyktornas sken. Korvgrillning. 15.30-18.30 Öppet på
Kiviksgraven. Entré 50 kr/person, inkl. pysselmaterial och korvgrillning! Kiviks Museum i
samarbete med Kiviksgraven.
18.00-23.00 Skånska Järnvägar rälsbuss I samband med evenemanget Kivik lyser kör vi rälsbuss
mellan Vitaby och Vitaby kyrka som passar till evenemanget i Vitaby kyrka. Det går inte förboka!
Rälsbussen kör enligt tidtabell

Arrangör: Kiviks Turism
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10.00-18.00 Atelje Echi/Galleri Anima Kiviks stora väg 14. Atelje och galleri öppet, trädgården
upplyst med marschaller i smidda hållare från Järnet i Elden, Sankt Olof. En målning hänger på
Kiviks Trädgård. Echi Åberg visar sina olika konstprojekt på gång – måleri på duk, 3D på sten, på
trä, arbete med metall. Måla egen liten tavla att ta med hem – till självkostnadpris.
Arrangör: Galleri Anima
10.00-18.00 Kiviks Trädgård Nybromöllavägen 1. Bettina demonstrerar hur du kan arbeta med
ljussättning för att skapa en levande och spännande trädgård, även under årets mörkare månader.
Försäljning av trädgårdsbelysning. Tipsrunda i handelsträdgården upplyst av marschaller i mängder.
Se vår FB/instagram/hemsida för fler programpunkter. Handelsträdgården öppnar som vanligt kl
9.30.
Arrangör: Kiviks Trädgård
17.00-19.00 Ulriksdals trädgård arts & crafts Kiviks stora väg 40 b. Vi har öppet i
målerikonserveringsateljén i samband med Österlen lyser. Ingalill berättar om sin verksamhet och
hur ett medeltida måleri blir till. Begränsat antal, max 20 pers i taget i ateljén. 18.00 Visas film om
hur ett medeltida måleri blir till.
Arrangör: Ulriksdals trädgård arts & crafts
17.00-20.00 Kiviks kapell Kapellet öppet, stilla musik och eftertanke.Servering av varm choklad i
bokcaféet.
Arrangör: Kiviks församling

KÅSEBERGA
11.00-19.00 912 Kåseberga Östra kustvägen 912, Mellan Kåseberga och Löderups strandbad.
Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Sista dagarna av
utställningen ”Gränsland”, fotografier av Torbjörn Helgesson. Skånska landsbygdsmiljöer i färg
under sent 90-tal och idag. Utförsäljning av betongkrukor. Innergården lyser. 0411-123 50
Arrangör: 912 Kåseberga
12.00-19.00 Rödkillebäcksgård Interiörbutik bjuder på Glögg och Choklad och erbjuder 10% på
belysning, ljus och eldkorgar och har REA på hela delikatess-sortimentet. Gården ligger vid
kustvägen Kåseberga-Löderups Strandbad.
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik
17.45 Samling vid byaträdet beläget vid busshållplatsen.
18.00 Ljuslyktor delas ut och placeras gemensamt ut i byn.
19.00 Ales Segel tänds och tal hålls av Byalagets ordförande.
19.15 ca Ljusfest i IF Ales klubbhus dit alla är välkomna.
Entré 50:- Korv med bröd för 10:- Ta med egen dryck.
19.30 ca Lars Yngve, författare och dialektfantast, berättar anekdoter och händelser på
Österlenmål. Det blir säkert många glada skratt. Lotteri. Välkomna önskar Kåseberga ljusgrupp och
Kåseberga Byalag
Arrangör: Kåseberga Byalag och Kåseberga Ljusgrupp

LÖDERUP
18.00-19.00 Vid mörkrets inbrott tänder Byalaget ca 200 marschaller utmed Storgatan och bjuder på
gulaschsoppa utanför Lantmännen. Alla är hjärtligt välkomna!
Arrangör: Löderups Byalag
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LÖVESTAD
18.00 Marknadsplatsen Vi tänder marschaller och vedkorgar på Marknadsplatsen, samt sänder upp
asiatiska lyktor.
Arrangör: Lövestadsbygdens Byalag

NORRA BJÖRSTORP
11.00-17.00 Elna Jolom Österlens Glashytta Öppet i utställningen och butiken. Växthuset är
belyst så att glaset och eldarna brinner.
Arrangör: Elna Jolom

NYBROSTRAND
15.00-20.00 Österlenskatten Poppelvägen 3. Öppen ateljé. 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 träffar du någon av modellerna till konsten.
Arrangör: Österlenskatten
16.00-20.00 Galleri Lisa Olsson Vi lyser upp med eldkorgar och marschaller på vår gamla
skånegård. Så kom till oss, titta på konst och njut av eldens sken. Hjärtligt välkomna!
Arrangör: Galleri Lisa Olsson

ONSLUNDA
11.00-22.00 Borstakongen Borstbutik & Café
16.00 Godisregn från bryggan bakom caféet. 18.00 GenvägÖsterlens traktor med upplyst vagn
startar från vår parkering.
18.30 Underhållning med Christine Persson i serveringen, som bla serverar, Kongens Smörgåstårta
samt ljus o spökbakelser. Boka gärna bord 070-6042674. Borstbutiken fylld med borstar,
utförsäljning av ett parti borstar-först till kvarn. Hantverkare säljer sina egentillverkade produkter.
Arrangör: Borstakongen Borstbutik & Café
11.00-24.00 Ljuset lyser över Åsgård! Gårdsbutiken bjuder på smakprov av gårdens produkter och
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. Trubadur Pontus Sandevärn underhåller under kvällen.
Arrangör: Åsgård
11.00 Antikvariat Bok & Te Borstakongen – en trappa upp. Pumpa & Zucchini-recepthäfte till alla
besökare.
13.00 Jea rensar lagret med kafferepsböcker.
15.00 Mikael Bergstrand signerar Ingemar Modigs uppvaknande.
17.00 Karin Brunk Holmqvist signerar Damen med bysten
19.00 I Borstakongens Café berättar Vilda Rosenblad om sin debutroman Lilla fröken Grenadin.
Arrangör: Antikvariat Bok & Te

PEPPINGE
13.00-21.00 Galleri Jägfeldt Peppingevägen 249. Hårdrockstavlor och andra Rockers visas i
galleriet. The Art of Rock´n Roll; verk gjorda i olja , kol eller på aluminium, Galleriet ligger 2 km
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norr om Kåseberga. Välkomna!
Arrangör: Annika Jägfeldt
17.00-21 00 Outlet Marockansk keramik. Peppingevägen 242. Utförsäljning av Marockansk
inredning, keramik och lyktor. Mattor nedsatta till minst 50% rabatt. Varmt välkomna till en outlet
med hög kvalitet och bra priser.
Arrangör: Normandicessentials

RAVLUNDA
18.00 Ravlunda kyrka ”Lysande toner” – Duo Z, Johanna och Joakim Zetterqvist på flöjt och
violin med musik ur både den klassiska repertoaren och den svenska folkmusikskatten. Musiken
vävs samman av dikter lästa av Per Frostensson. Efter konserten serveras hemlagad soppa med
tillbehör i Ravlunda skola.
Arrangör: Kiviks församling

SANDHAMMAREN
18.00-22.00 Sandhammarens Fyrplats Fyren öppen för visning. Eva Persson ställer ut foton av
Carl Fredrik Olsson.
Arrangör: Föreningen Sandhammarens Fyrplats

SIMRISHAMN
KonstPåStan Simrishamnskonstnärers alster i Köpmännens skyltfönster. Staden och Kyrkplan är
ljussmyckad.
16.30-17.15 Ljusstund i kyrkan. Ljusstal av kyrkoherde Mats Hagelin därefter fylls kyrkrummet av
toner Blue Light Jazzband.
17.30-18.00 Torgplan / Simrishamns Musikkår.
18.10 Toner från en planflöjt leder oss till Bergengrenska Trädgården.
18.15-19.00 Metamorfos Family sprakande eldshow/Bergengrenska Trädgården.
Arrangör: Simrishamn Lyser
16.00-19.00 StreetArtÖsterlen representerar Bästa Biennalen 2019, inbjudna av Simrishamns
kommun som värdar, en samtidskonstfestival med fokus på barn o unga. Den äger rum vartannat år
under höstlovet på över 50 platser i Skåne, sedan 2013. Alla är välkomna till Österlens museum,
plan 2. Vernissage, konstprojekt ”KraftWärk”. Det är gratis att vara med.
Arrangör: Street Art Österlen / BästaBiennalen 2019
13.00-20.00 Skeppargårdens Galleri Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning av foton i
spännande ljus av fotograferna Ove Deilert och Michael Nivesjö. I samarbete med Ateljé My
camera. Ylva Stockelberg svarar på frågor. Försäljning av Oves och Michaels foton samt Ylvas
kattböcker. Upplyst innergård.
Arrangör: Skepparpsgårdens Galleri
17.00 – 20.00 Konstskolan SARA Välkommen in på 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.
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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 – 21.00 Café Kagan Blue light jazzband spelar svängig musik. Gratis inträde.
Arrangör: Simrishamn lyser

SKILLINGE
11.00-14.00 SparrisGalleriet GamlaBanken vid Busstorget. Visning av samlingen antika
sparrisföremål. Även försäljning. Endast några personer får plats i taget. Inga barn, hundar,
ryggsäckar eller stora handväskor.
Arrangör: SparrisGalleri & Antikshop
11.00-20.00 Skillinge Diversehandel Butiken öppen som vanligt. Varmt Välkomna!
Arrangör: Skillinge Diversehandel
12:00-18:00 Galleri 45 Långgatan 45,”How dare you!” Affisch-/Poster-utställning ikring vad som
mörkar ner vår samtid. Med ljus, ljud och svärta vill vi ge en helhetsupplevelse med konst, musik
och fotografi
Posters med årets tema, finns att köpa, på rulle och inramade. Finns i format A2, A3 och A4.
Arrangör: Galleri 45
12.00-20.00 Skillinge Teater Inspirerade av den indiska eldfesten Diwali, lyser vi upp teatern och i
restaurangen njuter vi av utsökt genuin indisk mat, serverad av vår gästkock för helgen. Eller vanlig
hederlig men supergod kaffe & fika
12.00 Barnföreställningen Det glömdas trädgård- en suggestiv äventyrsföreställning för barn från 7
år och uppåt.
14.00 Barnföreställningen Det glömdas trädgård- en suggestiv äventyrsföreställning för barn från 7
år och uppåt.
18.00 DJ spelar indiskinspirerad worldmusik
20.00 Bollywood (inspirerade) filmen Slumdog millionaire. Fri entré. Denna 8-faldiga
Oscarsvinnare är en modern klassiker. Länk till trailer!
Biljetter: www.skillingeteater.se
Arrangör: Skillinge Teater

SKÅNE TRANÅS
10.00-16.00 Alpacka med känsla! Kom till oss och se årets alpackaföl. Gedigna alpackaprodukter
från gårdens djur till försäljning. Varm dryck och tilltugg med österlenska smaker. 13.00 varje dag –
Upplev Alpacka – lär dig mer om Alpacka, ca 30 minuter, begränsat antal..
Arrangör: Bokedala Alpacka Farm
10.00-15.00 Växtkraft Rosenhagen Vi lyser upp både ute och inne. Vi har 20% rabatt på allt som
lyser hela helgen. Välkommen!
Arrangör: Växtkraft Rosenhagen
10.00-20.00 Längorna lyser och brasan är tänd. Butiken är fylld med designade, tidlösa modeller i
högsta kvalitet. Mingel uppdukat. Fyndställ och erbjudande i butiken under hela Österlen Lyser.
Välkomna Hit! Ni hittar oss i gamla lanthandeln på Torget i Skåne-Tranås.
Arrangör: Längorna
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10.00-20.00 Österlenchoklad Avnjut fabrikens varma choklad under levande ljus. Handla
chokladprodukter till fabrikspriser i butiken.
Arrangör: Österlenchoklad
16.00-22.00 Bäddsoffexperten Tranesvägen 9. Vi tömmer butiken inför vår renovering vi erbjuder
50% på stora delar av kvalitets möblerna i vår utställning. Välkommen in. Vi bjuder på kaffe / varm
choklad med tillbehör.
Arrangör: Bäddsoffexperten
17.00 PopUp-restaurang på Tranesgården Låt dig värmas både i mage och själ av våra mustiga
höstgrytor. Förutom kärlek och kryddor innehåller de svenskt kvalitetskött och rotsaker från åkern
intill. Till grytorna serveras hembakt bröd med smör. Kaffe ingår. Välj mellan Kalkongryta,
Vildsvinsgryta och Vegetarisk gryta. 170 kr. Ingen bordsbeställning.
Arrangör: Munkamöllan / TUF

SMEDSTORP
11.00-21.00 Blå Gården Storgatan 25. Vi lyser upp med ljusskulpturer. I Galleriet samsas måleri,
textil, änglar, skulpturer och designade möbler i trä. Välkommen till oss, Gunnester & Ulf,
Smedstorp.
Arrangör: Blå Gården Österlen
11.00 Upplyst i Petersborgs gårdsbutik Glöggprovning.
Arrangör: Petersborgs gård
18.00-22.00 Gamla Bryggeriet Storgatan 23, Per Bakers ljusskulptur iträdgården tänds när mörkret
faller. Hela trädgården lyser. I Galleriet bjuder vi på upplevelse för kropp och själ.
Arrangör: Gamla Bryggeriet

STORA HERRESTAD
16.00 Minnesgudstjänst i St Köpinge kyrka, Joy4You medverkar. 18.00-21.00 St Herrestad Lyser
Hembygdsmuseet öppet, eld och glöggservering, spökrunda med referenser till byns och kyrkans
historia, Korvgrillning, Fika på Gästgivargården med konst av Lise Lundgren. Kyrkan öppen.
Arrangör: Stora Herrestads byalag

SÖDRA MELLBY
17.00 Soppa serveras i församlingshemmet, S Mellby.
19.00 Pilgrimsvandring i tystnad och mörker från Mellby kyrka via den marschallupplysta
Prästavägen till Vitaby kyrka (mässa kl 21). Ta gärna med egen lykta och reflexväst.
Arrangör: Kiviks församling

TOMELILLA
16.00-22.00 Palatz Galleri, Gustafs Torg 2. Ljusinstallation ”Dark Magenta by tarzan” som
förvandlar huset till en luminös ljuskaramell! Utställning med nya verk av Pall Solnes. Varmt
välkomna!
Arrangör: Palatz Galleri
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TRYDE
11.00-22.00 Vi lyser upp Tryde 1303.Vedugnsbakad pizza, Österlentapas och fika serveras.
Levande musik fr. 18.00
Konstutställning i Galleriet ”Mode – allt till salu”
16.45 Tillsammans med Tryde byalag ordnas ”Tryde lyser”. Österlens längsta installation från
Scanstull, genom Tryde by till Tryde 1303.
Arrangör: Tryde 1303

VITABY
15.00-20.00 Sömnlycka Österlen, Torupsgårdsvägen 11, Torups slott. Välkommen till ett upplyst
Sömnlycka. Hos oss kan du prova vår nya jubileumssäng och andra sköna sängar. Rita och beskriv
din drömsäng och du kan vinna en praktisk lunchkasse. Vi har även konstgalleri, interiör och design
från blandade formgivare och vi bjuder gärna på en kopp kaffe.
Arrangör: Sömnlycka Österlen
16.30-22.00 Vitaby lyser Under kvällen anordnas en mängd olika aktiviteter med ljuset i fokus!
16.30 Byalaget tänder 200 marschaller längs med Sankt Olofsvägen.
17.00-19.00 Ljud- och ljusinstallation i det gamla skyddsrummet på Måns-Pers torg.
19.00-22.00 Ljuspub i Vitabys gamla lanthandel.
20.30 Eldshow med performancegruppen Metamorfos vid Vitaby station.
Under kvällen kör Skånska Järnvägar rälsbuss mellan Vitaby station och Vitaby kyrka. Varmt
välkomna!
Arrangör: Vitaby Grevlunda byalag
17.00-21.00 Vitaby kyrka Hela kyrkogården lyser av marschaller och eldar, kyrkan är öppen.
Läsning utomhus. Grillad korv.
21.00 Mässa i Vitaby kyrka som är upplyst med endast levande ljus.
Arrangör: Kiviks församling

VITEMÖLLA
18.30 Vitemölla lyser På eftermiddagen kommer några på Lejet med stor precision att placera ut
marschaller på båda pirarmarna. När dessa tänds klockan 18.00 ger det en mäktig inramning till
minglande på hamnplan där Lejeföreningen bjuder på något varmt att dricka. Varmt välkomna till
denna fina högtid!
Arrangör: Vitemölla Lejeförening

VOLLSJÖ
18.00 Vollsjö lyser Vi samlas på torget 18.30 för att tillsammans gå med facklor längs Storgatan ner
till Gröningen och lekplatsen där vi bjuder på grillad korv, dryck och överraskning till alla barn.
Kanske är det som sist att det finns skatter gömda på hela lekplatsen?
Hoppas att vi ses.
Arrangör: Vollsjö Byalag

YSTAD
20.00-22.00 DJ, Irish coffee & skönt novemberhäng
På Grändens innergård spelar DJ skön musik i novemberkvällen. Vi laddar upp med filtar, god mat
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och varma drinkar i vår utebar. Fri entré men skänk gärna en slant i vår spargris där pengarna
skänks oavkortat till Cancerfondens rosa bandet-kampanj.
Arrangör: Grändens mat

ÖSTRA INGELSTAD
18.00 – 21.00 I vått och torrt, Byagårde, Ö Ingelstad 1603. Välkomna till vår mysiga miljö i
skenet av eldar och ljus. TRÄDGÅRDSBELYSNING bl a i dansk design gjord i koppar och
rostfritt! Upplev vårt runda växthus som har en speciell mysfaktor när det är mörkt!
Extraerbjudanden! Vi plocka också fram våra nyheter inför julen! Dagtid, öppet som vanligt tors –
sön 11.00 – 17.00. Så passa på sista öppethelg för säsongen!
Arrangör: I vått och torrt

ÖSTRA TOMMARP
16.00 Temagudstjänst i Ö Tommarps kyrka ”Ljuset som bär” violin Peter Asp.
Arrangör: Gärsnäs församling
17.00-20.00 Spinneriet och dess trädgårdar blir traditionsenligt upplysta med närmare tusen
levande ljuskällor. Museet är öppet under kvällen med entréavgift 20kr för vuxna och barn över 18
år. Servering av kaffe och hembakat samt grillad korv med bröd. Känn historiens vingslag och
naturens mystik till ljudet av den brusande Tommmarpsån. Varmt välkomna önskar fam Hernedahl.
Arrangör: Tommarps Ullspinneri

Söndag 3/11
ANKLAM – KOMSTA
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 ort och
företag). Det serveras mat, dryck, underhållning och mycket värme längs vägen.
Arrangör: Genväg Österlen

BASKEMÖLLA
10.00-16.00 Elisabeth Palm Keramik Frans Löfströmsväg 19. Keramikstudion och butik/galleri är
öppet för besök och försäljning av keramik och fårskinn från Havängs lamm. Stickade plagg och
accessoarer från Pernilla Svenre. Karin Paulson från Baskemölla säljer sylt, chutney och annat gott
från årets skörd av bär och frukt. Folk & Frukt säljer must och äpplen.
Arrangör: Keramiker Elisabeth Palm

BORRBY
11.00-16.00 Blå Huset Öppet i butik och kafé. Butik: antikt, retro, design, leksaker, vintillbehör,
böcker, presenter. Kafé: Värmande soppa, mackor och kakor.
Arrangör: Blå Huset i Borrby
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BRANTEVIK
10.00-15.00 Fiskvagnen i södra hamnen på Brantevik håller öppet hela dagen. Färsk fisk, Rökad
fisk, Fiskrätter, silltallrikar.
Arrangör: BranteviksFisk
11.00-17.00 Jansro Hem & Trädgård Norra Skolan, Fartygsgatan 1. Vi firar årets ljushelg med
upplyst växthus, paviljong och trädgård. I butiken erbjuder vi 10% rabatt på hela sortimentet. Varmt
välkomna!
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

EVERÖD
11.00-14.00 På bygatan i Everöd, 4 km norr om Tomelilla, finner du min butik med restaurerade
och varsamt renoverade möbler från 1700-tal till nutid. Jag gör även ådringsmålning, marmorering,
och tapetsering. Alla möbler i butiken är till salu och det finns också äldre bruksföremål och andra
vackra ting. Jag tar även emot kundjobb. Tel 0707-558802.
Arrangör: Wenanders Möbler & Ting

GÄRSNÄS
08.00-18.00 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 Österlen lyser på Eklaholm! Österlenvägen 1081. Vi bjuder på vår varma äppeldrink
och har 30% rabatt på allt som kan lysa i butiken! Eldar, marschaller och ljus brinner hela dagen
och kvällen! Varmt välkomna!
Arrangör: Karl Fredrik på Eklaholm

HAMMENHÖG
10.00-16.00 Gunnarshögs Gård Varmt välkomna in i Gårdsbutiken och botanisera bland våra
oljor, neutrala som smaksatta. Vi serverar även kaffe och kaka i butiken. På vår innergård finns både
våra populära småtraktorer och vårt rapshav. Varmt välkomna till oss!
Arrangör: Gunnarshögs Gård
11.00-15.00 Medelhavet på Österlen! Med smaker, färger och dofter hälsar vi er Välkomna att
besöka En liten bit av Medelhavet butik och trädgård. Idag är det sista dagen vi har öppet vår
trädgård innan den går in i en välbehövlig vila efter en lång och välbesökt säsong. Butiken håller
öppet året ut.
Arrangör: En liten bit av Medelhavet
11.00-16.00 Carina Hägg Design Simrishamnsvägen 51 Öppet i Butik och Galleri. Konst Design
Möbler Glas. Förhandsvisning i smyg av kläder i mina mönster. Välkomna! Facebook: Carina Hägg
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Design. Instagram: carina.hagg
Arrangör: Carina Hägg Design
12.00-17.00 Äggakaka på Gästis
Arrangör: Gästis
12.00 – 16.00 Välkommen till Simris Alg och #NÄRSKAPAT En samlingsutställning med
konstnärer från nätverksgruppen Österlen Syd, olika konstnärliga tekniker såsom måleri, keramik
och glas. Varmt välkomna!
Arrangör: Simris Alg

KIVIK
Kivik lyser Välkommen till Kivik med omnejd! Under Österlen lyser samordnar Kiviks turism
flera evenemang under rubriken Kivik lyser.
08.00-16.00 Kiviks Café & Bageri God höstsoppa serveras.
08.00 KIVIKS HOTELL KONFERENS & SPA Frukost, dagsspa. Frukostkuren: Frukost, Spa, 30
min behandling.
10.00-17.00 Havängsbodarna upplyst ute och inne. Provsmakning av varm glögg och delikatesser.
11.00-15.00 Butik Hedvig Charlotta Upplyst butik med 25 % rabatt på sortimentet.
11.00-17.00 Kaffestugan Annorlunda har öppet.
10.00-16-00 Buhres på Kivik öppet i butiken. 12.00-16.00 har restaurangen öppen.
12.00-16.00 Allé på Österlen Caféet öppet.
11.00-16.00 Cake Cowboy Choklad, fika, delikatesser.
08.00 FARMORS LYCKA 8.00-10.00 Gårdsfrukost 12.00-16.00 Farmors Kök och Butik öppen
17.00-18.00 Vi tänder upp vårt ljusspår med tipsrunda och fina vinster. Vid målgång väntar varm
dryck och prov- smakning av gårdens produkter. 18.00 Buffé med våra berömda lammburgare med
tillbehör. Förbokas.
12.00-18.00 Friden har öppet.
11.00-17.00 Svabesholms Kungsgård öppet i gårdens butiker och Café & Lantkök.
13.00 Kiviks Museum Borgvandring i Kiviksbygden. Hör om Kiviksbygdens historiska försvar.
Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby har vardera en historisk borg. Vi besöker dem alla tre och får
höra mer om de olika tidsepoker de representerar. Från 11 år. C:a 3 timmar. Kläder efter väder, bil
och rejäla skor. Start vid Museet. Pris inkl. fika och museientré: 150 kr/vuxen, 75 kr/ ungdom. Boka
plats på info@kiviksmuseum.se 13.00-17.00 Öppet på museet.
Arrangör: Kiviks Turism
12.00-16.00 Atelje Echi/Galleri Anima Kiviks stora väg 14. Atelje och galleri öppet, trädgården
upplyst med marschaller i smidda hållare från Järnet i Elden, Sankt Olof. En målning hänger på
Kiviks Trädgård. Echi Åberg visar sina olika konstprojekt på gång – måleri på duk, 3D på sten, på
trä, arbete med metall. Måla egen liten tavla att ta med hem – till självkostnadpris.
Arrangör: Galleri Anima
17.00-19.00 Ulriksdals trädgård arts & crafts Kiviks stora väg 40 b. Vi har öppet i
målerikonserveringsateljén i samband med Österlen lyser. Ingalill berättar om sin verksamhet och
hur ett medeltida måleri blir till. Begränsat antal, max 20 pers i taget i ateljén. 18.00 Visas film om
hur ett medeltida måleri blir till.
Arrangör: Ulriksdals trädgård arts & crafts
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KÅSEBERGA
11.00-17.00 912 Kåseberga Östra kustvägen 912, Mellan Kåseberga och Löderups strandbad.
Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Sista dagarna av
utställningen ”Gränsland”, fotografier av Torbjörn Helgesson. Skånska landsbygdsmiljöer i färg
under sent 90-tal och idag. Utförsäljning av betongkrukor. Innergården lyser. 0411-123 50
Arrangör: 912 Kåseberga
12.00-19.00 Rödkillebäcksgård Interiörbutik bjuder på Glögg och Choklad och erbjuder 10% på
belysning, ljus och eldkorgar och har REA på hela delikatess-sortimentet. Gården ligger vid
kustvägen Kåseberga-Löderups Strandbad.
Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik

KÖPINGEBRO
17.00-19.00 Pågatågstationen När höstmörkret lagt sig över nejden är det tid att fira Österlen Lyser
i Köpingebro. Byalaget sprider ljus i byn samt arrangerar aktiviteter och korvgrillning vid
pågatågsstationen, söndag Håll utkik på våra sociala medier för ev. andra programpunkter den
dagen . Välkomna !
Arrangör: Köpingebro byalag

NYBROSTRAND
15.00-20.00 Österlenskatten Poppelvägen 3. Öppen ateljé. 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 träffar du någon av modellerna till konsten.
Arrangör: Österlenskatten
16.00-20.00 Galleri Lisa Olsson Vi lyser upp med eldkorgar och marschaller på vår gamla
skånegård. Så kom till oss, titta på konst och njut av eldens sken. Hjärtligt välkomna!
Arrangör: Galleri Lisa Olsson

ONSLUNDA
11.00-16.00 Borstakongen Borstbutik & Café med ljus och värme. Vi serveringen bla, Kongens
Smörgåstårta samt ljus o spökbakelser., Försäljning av borstar-även utförsäljning. Hantverkare som
säljer sina egentillverkade produkter i tyg, träsnideri, smide, smycke, ljus mm.
Arrangör: Borstakongen Borstbutik & Café
11.00-18.00 Ljuset lyser över Åsgård! Gårdsbutiken bjuder på smakprov av gårdens produkter och
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

SIMRISHAMN
KonstPåStan Simrishamnskonstnärers alster i Köpmännens skyltfönster. Kyrkplan och Staden
ljussmyckas
Arrangör: Simrishamn Lyser
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10.00 Busstur: Sägner på Österlen Turen tar oss med till de sägenomspunna platserna Sankt Olof,
alunbruket vid Christinehof, Maletofta, Kivik och Vitemölla. Lena Alebo och Maria Heijbel guidar
längs vägen och berättar sägner från de olika platserna. Vi får också höra mer om de österlenska
sagoberättarna och om dem som samlat in sägner och berättelser från Österlen. Snapphanar,
milkaharar, pysslingar, kyrkogrimmen och gengångare förväntas korsa vår väg. Samling och
betalning på Österlens museum. Bussen avgår 10.00 och vi är tillbaka i Simrishamn 14.00. Pris: 250
kr. Medtag egen kaffekorg. Förbokas: osterlens.museum@simrishamn.se eller 0414-81 96 70.
Bokningsbekräftelse skickas ut via sms eller mail. Det finns 52 platser i bussen. Förbokning krävs
senast 31/10, vid avbokningar efter 1/11 debiteras halva avgiften.
Arrangör: Österlens museum
13.00-18.00 Skeppargårdens Galleri Skepparegatan 5 (gårdshus). Utställning av foton i
spännande ljus av fotograferna Ove Deilert och Michael Nivesjö. I samarbete med Ateljé My
camera. Ylva Stockelberg svarar på frågor. Försäljning av Oves och Michaels foton samt Ylvas
kattböcker. Upplyst innergård.
Arrangör: Skepparpsgårdens Galleri

SKILLINGE
11.00-20.00 Skillinge Diversehandel Butiken öppen som vanligt. Varmt Välkomna!
Arrangör: Skillinge Diversehandel
12:00-17:00 Galleri 45 Långgatan 45,”How dare you!” Affisch-/Poster-utställning ikring vad som
mörkar ner vår samtid. Med ljus, ljud och svärta vill vi ge en helhetsupplevelse med konst, musik
och fotografi
Posters med årets tema, finns att köpa, på rulle och inramade. Finns i format A2, A3 och A4.
Arrangör: Galleri 45
12.00-20.00 Skillinge Teater Inspirerade av den indiska eldfesten Diwali, lyser vi upp teatern och i
restaurangen njuter vi av utsökt genuin indisk mat, serverad av vår gästkock för helgen. Eller vanlig
hederlig men supergod kaffe & fika. Restaurangen håller på sön öppet till 18.00.
12.00 Barnföreställningen Det glömdas trädgård – en suggestiv äventyrsföreställning för barn från 7
år och uppåt.
14.00 Barnföreställningen Det glömdas trädgård – en suggestiv äventyrsföreställning för barn från 7
år och uppåt.
Biljetter: www.skillingeteater.se
Arrangör: Skillinge Teater
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 Alpacka med känsla! Kom till oss och se årets alpackaföl. Gedigna alpackaprodukter
från gårdens djur till försäljning. Varm dryck och tilltugg med österlenska smaker. 13.00 varje dag –
Upplev Alpacka – lär dig mer om Alpacka, ca 30 minuter, begränsat antal..
Arrangör: Bokedala Alpacka Farm
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10.00-15.00 Växtkraft Rosenhagen Vi lyser upp både ute och inne. Vi har 20% rabatt på allt som
lyser hela helgen. Välkommen!
Arrangör: Växtkraft Rosenhagen
10.00-16.00 Längorna lyser och brasan är tänd. Butiken är fylld med designade, tidlösa modeller i
högsta kvalitet. Mingel uppdukat. Fyndställ och erbjudande i butiken under hela Österlen Lyser.
Välkomna Hit! Ni hittar oss i gamla lanthandeln på Torget i Skåne-Tranås.
Arrangör: Längorna
11.00-17.00 Österlenchoklad Avnjut fabrikens varma choklad och handla chokladprodukter till
fabrikspriser i butiken.
Arrangör: Österlenchoklad
18.00-22.00 Bäddsoffexperten Tranesvägen 9. Vi tömmer butiken inför vår renovering vi erbjuder
50% på stora delar av kvalitets möblerna i vår utställning. Välkommen in. Vi bjuder på kaffe / varm
choklad med tillbehör.
Arrangör: Bäddsoffexperten

SMEDSTORP
11.00-16.00 Blå Gården Storgatan 25. Vi lyser upp med ljusskulpturer. I Galleriet samsas måleri,
textil, änglar, skulpturer och designade möbler i trä. Välkommen till oss, Gunnester & Ulf,
Smedstorp.
Arrangör: Blå Gården Österlen
11.00-17.00 Gamla Bryggeriet Storgatan 23, Galleriträdgården har öppet! Välkomna!
Arrangör: Gamla Bryggeriet

STORA HERRESTAD
16.00 Minnesgudstjänst i St Herrestad kyrka.
14.30-17.30 Hembygdsmuseet öppet.
18.00 Taizemässa i St Köpinge.
Arrangör: Stora Herrestads byalag

TOMELILLA
16.00-22.00 Palatz Galleri, Gustafs Torg 2. Ljusinstallation ”Dark Magenta by tarzan” som
förvandlar huset till en luminös ljuskaramell! Utställning med nya verk av Pall Solnes. Varmt
välkomna!
Arrangör: Palatz Galleri

TRYDE
11.00-15.00 Tryde 1303 Konstutställning i Galleriet ”Mode – allt till salu”
Arrangör: Tryde 1303

ÖSTRA INGELSTAD
10.00 – 17.00 I vått och torrt Varmt välkomna att besöka oss denna sista dag för denna säsongen.
Därefter har vi öppet efter överenskommelse. Vi har plockat fram våra nyheter inför julen och har
erbjudanden även idag! Vi kommer sedan att delta i olika julmarknader, 1:a, 2:a och 3:e advent. Mer
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info se hemsidan www.ivattochtorrt.se
Arrangör: I vått och torrt
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