
Österlen lyser program 2014  

Fredagen 31 oktober 
 

KIVIK ÅRETS LJUSBY 
17.30 - ca 19.00 Kivik – ljusår tillbaka och framåt i tiden! Österlen Lyser får en fin och annorlunda 
uppstart med bronsålderstema vid Kiviksgraven i Kivik. Vi samlas 17.30 med ljusmingel, mat och 
dryck. Bland andra finns Restaurang Allé, Friden Gårdskrog och Kiviks Musteri på plats med något 
gott och spännande att äta och dricka. Vid ca kl 18.00 talar Björn Ranelid, ni bjuds på musik och 
annat lysande för alla åldrar. 

Fackeltåg till "Gröningen" där vi upplever en magisk ljusföreställning med hästar. Därefter väljer ni 
antingen att vandra ner till hamnen där byalaget lyser upp piren med vedkasar och marschaller eller 
att åka traktor och vagn ut till Kiviks Musteri. Där möts ni av upplyst innergård och sopp- och 
musikstund med Wille Crafoord. Barnen kan göra egna ljus i Äpplets hus.  

Mellby Atelier - Från ljus in till mörkret från 15 till 17. Installation med brinnande ljus, Lars Sonnerud 
Kiviks museum håller öppet mellan 16-21 med korvgrillning och knåparverkstad för barn och vuxna. 
Se mer detaljerat program på www.kiviktourism.se. Arrangör: Kivik Tourism 

Övrigt på gång under helgen Havängsbodarna i hamnen öppen med mysbelyst affär fredag 11-19, 
Kivikstrand har café Kivikstrand öppet fredag 11-18. www.kivikstrand.se. Kiviks Hotell Konferens och 
Spa tänder marschaller och välkomnar er in i värmen… Se hemsida www.kivikshotell.se för 
öppettider, mer information och priser. 

 

 Andrarum  

Christinehofs slott 
18.30 Österlen lyser – kärlek under 1700-talet Grundarna till Christinehof, Carl och Christina Piper, 
gifte sig under en tid då arrangerade äktenskap var mycket vanliga. Hur förkunnade man sin kärlek på 
1700-talet och vad var tabu under flörtens känsloladdade stunder? Kvällens guider välkomnar er i 
tidstypiska högreståndskläder och tar med er på en vandring där slottets ljuskronor och kandelabrar 
återigen fyller slottet med ljus och skuggspel. Vi bjuder också på ett smakprov ur grevinnans skafferi.  
Start varje halvtimme mellan 18.30 och 20.00, 150kr/pers. (ingen föranmälan). Guidad vandring och 
trerätters middag i Kronhjortens matsal med start kl. 18.00 (595 kr/pers - förbokning krävs)  
Arrangör: Christinehofs Ekopark 

http://www.kiviktourism.se/
http://www.kivikstrand.se/


 

Borrby  

Catrinegården 
14-18 Vi lyser upp gården! Butiken öppen med lysande erbjudanden. Halva priset på alla ljus som kan 
hjälpa dig att lysa upp ditt hem under helgen! Arrangör: Välkommen till Catrinegården mellan Borrby 
och Östra Hoby. www.catrinegarden.se  0702-796 539 

Keramik Lotta Zerrander 
11-17 Ljusfest i galleriet, butiken och verkstaden på gården i Sandby/Hillshög mellan Borrby och 
havet. Försäljning av min egentillverkade keramik. Arrangör: Keramik Lotta Zerrander,                       
tel: 0708 19 51 10 www.lottazerrander.se  

 

Brösarp 

Österlens Glashytta och hantverkare AB 
10-16 Sista helgen för Mästarna bakom glaset - en glasmässa. fyra utställningar på fyra platser med 
16 deltagande konstnärer. Entré 100 kr. Du kan blåsa ditt eget glas genom att ringa 0414-73125 eller 
0709-630303. Det finns prova på i olika prislägen. Arrangör: Mästarna bakom glaset c/o Österlens 
Glashytta Norra Björstorp 121, 273 55 Brösarp observera att evenemanget finns på fyra platser för 
karta och mera info titta in på vår hemsida. www.osterlensglashytta.se 

 

Eljaröd 

Galleri Stattin 
16-21 Vernissage av Fria Konstnärers Gilles FKG, samlingsutställning i närvaro av konstnärerna! 
Arrangör: Galleri Stattin Eljaröd 1112, 27356 Brösarp. mobil 070-688 33 29 www.ateljestattin.se 

 

Glimminge  

Glimmingehus 
1. Höstlovsöppet kl 12-16, historisk verkstad kl 12-14, visning kl 14. Ordinarie entré. 2. Kl 17 och 18: 
Borgen lever! Dramatiserade borgvandringar där du får se Glimmingehus upplyst som i forna tider. I 
skenet av levande ljus följer du med på en spännande tur där personer som levt på eller besökt 
Glimmingehus från 1500-talet och framåt dyker upp! Från 7 år. Förbokas. Vuxna 120kr, barn 7-16, 
40kr. Arrangör: Arrangör är Glimmingehus. www.raa.se/glimmingehus 

 
 

http://www.catrinegarden.se/
http://www.lottazerrander.se/
http://www.osterlensglashytta.se/
http://www.ateljestattin.se/
http://www.raa.se/glimmingehus


Gärsnäs  

Kyrkans hus  
Kl. 16.00 – 19.00 Ljusstöpning. Underhållning – 3G – DC-bells – Stollarna. Sparrissoppa med 
knäckebröd och ost,  kaffe – liten kaka.  Arrangör Svenska kyrkan 

Norrmans Conditori HB 
8.00-18.00 Norrmans Conditori säljer LJUSBAKELSER hela dagen. Arrangör: Norrmans Conditori. tel: 
0414-50087 Hemsida: norrmansconditori.se  Adress: Storgatan 16 Gärsnäs 

 

Hammenhög  

En liten bit av Medelhavet 
11-17 Medelhavet lyser Butik och trädgård Välkomna in till En liten bit av Medelhavet och till vår 
Medelhavsträdgård som vi lyser upp i höstmörkret Arrangör Le liten bit av Medelhavet 
Simrishamnsvägen 8 tel: 0414-440666  

Gunnarshögs Gård 
Butik 9-22, Kafé 12-22 •Höstinspirerat fikapaket i kaféet •Ljuspyssel kl. 16-20 •Sagostund i 
ficklampssken kl. 16, 18, 19 & 20 •Lysande skattjakt efter varje avslutad sagostund •Upplysande 
visningar i rapsoljetillverkningenkl. 14.00 och 16.00 •10 % på hela sortimentet i butiken Arrangör: 
Gunnarshögs Gård tel: 0708-243163 www.gunnarshog.se 

 
 

Karlaby 
  

Mjölkbordet, mitt i byn  
 kl 18.00 Alla bybor och vänner hälsas välkomna: kom och var med och tänd Karlabys 3,5 m höga 
ljusskulptur prydd med 22 st marschaller. 100-tals marschaller lyser längs byns genomfartsvägar. Vi 
bjuder på varm dryck och grillen står som vanligt tänd för korvgrillning. Kom en stund du också! 
Arrangör Karlaby byalag  mobil: 070-227 57 15 

 

Kåseberga 

912 KÅSEBERGA 
10:00 - 19:00 Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Ljusfat, ljusstakar, 
ljushållare, marschallhållare, ljuslyktor m.m. I galleriet: Raku av Elna-Karin. Tovat, ull, skinn, 
ekologiska äpplen och must.  Ann-Louise Månsson, Helenelust. Arrangör: 912 KÅSEBERGA Östra 
Kustvägen 912 Mellan Kåseberga och Löderups strandbad tel: 0411-123 50 www.912kåseberga.se 

 

http://www.gunnarshog.se/
http://www.912k%C3%A5seberga.se/


Löderup 

Hemma på Örum 
16.00-20.00 Vi lyser upp vägen fram till och själva gården. Mormor Olgas kafé håller öppet 11.00 - 
20.00. Vi serverar nybakad toscakaka. Konstutställning med temat ljus. Arrangör: Hemma På Örum 
Råängavägen 60, 27176 Löderup tel: 0709 952477 www.hemmapaorum.se 

 

Peppinge  

Galleri Peppinge 
kl.12-17 Måleri - skulptur och poesi i trädgård och Galleri. Belysta skulpturer i trädgård och galleri, av 
Åsa Melin och Per Skogsberg. Arrangör: Galleri Peppinge. Peppingevägen 256, mellan Kåseberga och 
Valleberga. www.galleripeppinge.se tel: 0702497700 

 

Sandhammaren  
18-22 Fyren är öppen för besök Välkomna dit och beundra från fyrbalkongen de sexton enorma 
ljusstrålarnas vandring över land och vatten ackompanjerade av de klagande tonerna från den för 
dagen återuppväckta mistluren. Arrangör: Föreningen Sandhammarens Fyrplats  

 

Simrishamn 

S:t Nicolai mm 
Kl 16.30 - Området kring kyrkan S:t Nicolai marschallsmyckas/tänds. KonstPåStan. 
Simrishamnskonstnärer visar sina alster i köpmännens skyltfönster, museets trädgård, i kyrkorummet 
och på torgplan. Arrangör: Ideella föreningen ÖsterlenLyser i Simrishamn tel: 073-0629188 

 

 

Österlens Datorsupport 
15-18 Österlens Datorsupport bjuder på korv och svarar på frågor om datorer/surfplattor/mobiler, 
Sommargatan 7 i Simrishamn. Världens bästa kod från Commodore 64 visas på storbildsskärm. 
Välkomna! Arrangör: Österlens Datorsupport tel: 072-5668103 

 

Gårdens Café & Vedugn.  
18-01 Arrangemang Fre:: ”GE FYR” En ljud- & ljusinstallation av Jonas Jonasson från bob hund 
Vernissage kl 18.00 Sprakande Värmande Arrangör Gårdens Café & Vedugn. I Apotekarns Trädgård 
tel: 0414-16161 

 

http://www.hemmapaorum.se/
http://www.galleripeppinge.se/


Skillinge 
19.00 Jazz Band Ball på Skillinge Teater, servering. Arrangör: Ett samarbete mellan företagare och 
föreningar på Skillinge www.skillinge.com tel: 0705 461003 

 

Skåne-Tranås 

Österlenchoklad 
11-21 Österlenchoklad lyser upp. Grilla dina marshmallows över våra eldar och mys med varm 
choklad hos oss i den gamla skolan i Skåne-Tranås. Handla i fabriksbutiken – specialsortiment och 
finfina fabrikspriser såklart! Arrangör: Österlenchoklad - Fabrik & Butik Tranesvägen 37, Skåne-Tranås 
tel: 0417-20125 www.osterlenchoklad.se 

 

Smedstorp  
Från kl.18.00 och framåt. Smedstorps huvudgata upplyst av marschaller. Arrangör: Smedstorps 
Byalag 

Blå Gården 
11.00-22.00 Blå Gården lyser upp med ljusskulpturer. I ateljén samsas måleri, änglar, möbler i trä och 
textilt. Arrangör: Gunn Ester Sköld Edlom och Ulf Sköld Blå Gården Storgatan 25 Smedstorp Tel 0705-
18 32 97  

Gamla Bryggeriet 
11.00 - 22.00 Galleriträdgården och galleriet i skenet av levande ljus. Arrangör: Gamla Bryggeriet 
Galleri, Trädgård & Rostig Butik, Storgatan 23, Smedstorp tel: 0414-147 61, 
www.gamlabryggeriet.com 

GyllenGården  
12.00-21.00 Gammal Skånegård upplyst av facklor, lyktor och ljus. I Galleriet pågår den jurybedömda 
utställningen "hÖsterlenSalongen 2014" (sista helgen). I värmen och skenet från den öppna brasan 
kan ni njuta av kaffe med Smörrebröd och annat gott. Butik med design och presenter. Arrangör: 
GyllenGården med hÖsterlensalongen. 1 km söder om Smedstorp mot Hammenhög. tel: 0706051555 
www.gyllengarden.com 

 

Södra Mellby  

Livsträdgården 
Fre 17-20. (Även Lö-Sön 10.00-15.00) Välkommen till oss på Galleri Livsträdgården! I värmen och 
ljuset från den öppna brasan kan du sitta ner, dricka ett glas av gården äpplemust och njuta av 
Textilkonstnär Karin Sjögrens utställning. Konstnären, som själv är närvarande under helgen, visar 
sina arbeten i filtad ull; mattor, kuddar, tavlor, änglar, hjärtan, smycken och mycket mer. Arrangör: 
Livsträdgården . 4 km söder om Kivik efter v9. tel: 070-5373870 www.livstradgarden.se 

http://www.skillinge.com/
http://www.osterlenchoklad.se/
http://www.gamlabryggeriet.com/
http://www.gyllengarden.com/
http://www.livstradgarden.se/


 

Tryde 

Tryde 1303 och Tryde Byalag 
 
11-21 Vi lyser upp Tryde 1303! Upplev spännande installationer i trädgården, häftig konst i galleriet 
och mys i ljusens sken i caféet. Njut av levande musik och tapasmeny. Konsert med Åsa Johansson 
och Juan Mora börjar 18.00. Fri entré, boka gärna på tfn 0733751303 eller på tryde1303@live.com. 
Arrangör: Tryde 1303 B&B Café Galleri  

 

Ystad  
 
Klostret i Ystad 
19.00 Ljuskonsert i Klosterkyrkan med Eggeling & Falk. Ljussättning av JP Ljudproduktion. Fri entré.  
Arrangör: Ystads kommun, tel: 0709-47 72 86 www.ystad.se/kultur 

 

 
Övraby-Nedraby  

Sockenstugan Övraby  
19.00 Samling med lyktor vid Sockenstugan. Det blir värme till både utsida och insida. Det blir lysande 
tävling i byavetenskap. Varmt välkomna! Arrangör: Arrangör: Övarby-Nedraby Byalag tel 0703545029 
www.ovraby-nedraby.se 

  

mailto:tryde1303@live.com
http://www.ystad.se/kultur
http://www.ovraby-nedraby.se/


Lördagen 1 november 

Årets ljusby Kivik  
 
Kiviks församling S. Mellby kyrka Kyrkan öppen kl.17, orgelmusik från kl.17.30. 18.10 Pilgrimsvandring 
längs den upplysta Prästavägen till Vitaby kyrka. Vitaby kyrka Kyrkan öppen för ljuständning kl.17 -21. 
Kyrkogården lyser från kl.17 med marschaller, eldar, läsningar, korvgrillning. 20.15 Boel Larsson, 
skådespelare, ger en enmansföreställning vid kyrkans strävpelare. 21.00 Mässa med levande ljus i 
kyrkan. Kiviks kapell Kapellet lyser, öppet 17 - 20.30, vi bjuder på varm choklad och upplevelser. 
Arrangör: Kiviks Församling tel: 0414-71362 www.svenskakyrkan.se/kivik/ 

Mellby Atelier, Friden Gårdskrog och husägare längs Prästavägen Mellby Atelier - Från ljus in till 
mörkret från 15 till 17. Installation med brinnande ljus, Lars Sonnerud. Hela Prästavägen tänds upp 
med marschaller Raststation med kaffe/te/choklad på Prästavägen för vandrare mellan Mellby och 
Vitaby kyrka. Friden Gårdskrog har öppet hela helgen, ljus i äppelträdgården. Kiviks Museum har 
ficklampstipsrundvandring för barn. Pipp's Blue Six spelar kl 19-20. Mat och mingel utlovas! Öppet kl. 
17-20 (c:a). Arrangör: Kivik Tourism www.kiviktourism.se  

Övrigt på gång under helgen Havängsbodarna i hamnen öppen med mysbelyst affär lördag 11-18, 
Kivikstrand har café Kivikstrand öppet lördag 11-18. www.kivikstrand.se. Lanthandeln i Vitaby och 
Idéer & Penséer har kvällsöppet i ljusets tecken lördag 17.00 - 19.30. Kiviks Hotell Konferens och Spa 
tänder marschaller och välkomnar er in i värmen… Se vår hemsida www.kivikshotell.se för 
öppettider, mer information och priser. 

Kiviks bio  
kl 18.00 Operaföreställningen Carmen av Bizet visas på Kiviks Bio direkt från Metropolitan i New York 
Arrangör Kulturföreningen Bernadotte på Kivik tel: 0701448478 

 

Andrarum  

Christinehofs slott 
18.30 Österlen lyser – kärlek under 1700-talet Grundarna till Christinehof, Carl och Christina Piper, 
gifte sig under en tid då arrangerade äktenskap var mycket vanliga. Hur förkunnade man sin kärlek på 
1700-talet och vad var tabu under flörtens känsloladdade stunder? Kvällens guider välkomnar er i 
tidstypiska högreståndskläder och tar med er på en vandring där slottets ljuskronor och kandelabrar 
återigen fyller slottet med ljus och skuggspel. Vi bjuder också på ett smakprov ur grevinnans skafferi.  
Start varje halvtimme mellan 18.30 och 20.00, 150kr/pers. (ingen föranmälan). Guidad vandring och 
trerätters middag i Kronhjortens matsal med start kl. 18.00 (595 kr/pers - förbokning krävs)  
Arrangör: Christinehofs Ekopark 

 

Baskemölla 

Svinahuset, Tjörnedalagården 
18.00 Samling i Svinahuset v Tjörnedalagården m en värmande soppa inför fackeltåget som startar ca 
kl 18.30 (facklor finns att köpa). Vi vandrar först mot det lilla kapellet för en liten musik- och 

http://www.svenskakyrkan.se/kivik/
http://www.kiviktourism.se/
http://www.kivikstrand.se/


andaktsstund. Därefter fortsätter vi fackeltåget nerom backen till hamnen där ytterligare ljus finns 
att skåda och där det bjuds på värmande dryck. Byns föreningar och privatpersoner har gemensamt 
lyst upp vår by. För mer info; www.tjornedala.se/kulturföreningen! Arrangör: Kulturföreningen 
Tjörnedala med hjälp av Hembygdsföreningen och Baskebullarna tel: 070-5476206 

Tjörnedala konsthall 
18.00-20.00 I den varmt lysande konsthallen är det vernissage av samlingsutställningen OrtITro, en 
utställning med ÖSKG:s medlemmar. Konstnärernas Butik är fylld av ljusstakar och andra lysande 
konstverk.  Konstnärernas Café serverar värmande soppa, bakverk och varma drycker.  Livemusik på 
innergården. Arrangör: Tjörnedala konsthall/ÖSKG Tjörnedalagården tel: 0414-26080, 0768-466518 
www.oskg.nu 

 

Bjärsjö  
18,30 Fackeltåg från Svenska Foder till ängen söder om Bjärsjö. Där vi tänder ett stort bål. Grillarna 
står tända på gårdsplanen vid Svenska Foder Alla som vill grilla korv tar med sig egen korv med 
tillbehör. Vi lyser gemensamt upp genomfartsvägen i Bjärsjö med hundratals marschaller. Det 
kommer att vara ett stort ljusspel på Svenska Foders stora silos. Arrangör: BAIS Bjärsjö Aningen Innan 
Simrishamn tel: 0730498092 

 

Bolshög  
Kl 16.00 Ljusgudstjänst med sång och musik i Bolshögs kyrka. "Kom och tänd ditt ljus i höstmörkret" 
Arrangör: www.svenskakyrkan.se/bohast 0414 639 10 

 

Borrby  

Catrinegården 
12-21 Vi lyser upp gården! Kaffestugan serverar hemlagad soppa. Sitt i ljusskenet och titta på 
maratonlöparna som passerar utanför fönstret. Butiken öppen med lysande erbjudande.  Dessutom 
halva priset på alla ljus i butiken som kan lysa upp hos dig! Arrangör: Välkommen till Catrinegården 
mellan Borrby och Östra Hoby. www.catrinegarden.se  0702-796 539 

Keramik Lotta Zerrander 
11-17 Ljusfest i galleriet, butiken och verkstaden på gården i Sandby/Hillshög mellan Borrby och 
havet. Försäljning av min egentillverkade keramik. Arrangör: Keramik Lotta Zerrander ,                      
tel: 0708 19 51 10 www.lottazerrander.se 

 

Brantevik  

Äppellunden   
Kl 18.00 ELDDANS med gruppen TRANSPARENTE BLANCHE i skulpturen "BOPLATS" av konstnären 
Ulla Viotti. För tionde året blir det promenadkonsert med gregoriansk musik i Äppellunden, som 

http://www.tjornedala.se/kulturf%C3%B6reningen
http://www.oskg.nu/
http://www.svenskakyrkan.se/bohast
http://www.catrinegarden.se/
http://www.lottazerrander.se/


upplyses. med c:a 600 marschaller. Arrangör: Konstnär Ulla Viotti och invånare i Äppellunden. 
Äppellunden 1, 27238 Brantevik tel: 0414 – 732271 www.viotti.se 

 

Brösarp 

Österlens Glashytta och hantverkare AB 
10-16, 18-21 Sista helgen för Mästarna bakom glaset - en glasmässa,  fyra utställningar på fyra platser 
med 16 deltagande konstnärer. Entré 100 kr. Du kan blåsa ditt eget glas genom att ringa 0414-73125 
eller 0709-630303. Det finns prova på i olika prislägen. Middag och glasshow från kl 18. Vi gör en resa 
i glasets möjligheter med kockar, musiker, designer och glasblåsare och ställer oss frågan var kan glas 
vara i framtiden. För bokning till middag och show samt ytterligare information ring 041473125 eller 
info@osterlensglashytta.se Arrangör: Mästarna bakom glaset c/o Österlens Glashytta Norra 
Björstorp 121, 273 55 Brösarp observera att evenemanget finns på fyra platser för karta och mera 
info titta in på vår hemsida. 

 

 

Eljaröd 

Galleri Stattin 
15-21 kl 16:00 Fotograf Jan Lindahl pratar om klassisk storformats-fotografi och visar teknik och 
fotografier. Samlingsutställning FKG. Arrangör: Galleri Stattin Eljaröd 1112, 27356 Brösarp. Mobil 
070-688 33 29 www.ateljestattin.se 

 

Gislöv 

Gislövs gamla smedja 
20:00 Eldning av Halmpyramid sydost om Gislöv by. 20:30 Samling i Gislövs gamla smedja där ässjan 
brinner och varm dryck serveras. Arrangör: Gislövs Smidesmuseum & Byagill, Gislöv, tel: 0709-
5300719 

Skånes Byggnadsvårdscentrum 
16-20 I Gislöv brinner facklor, eldkorgar, järnträd och elden i ässjan. Karnelunds krog serverar soppa i 
smedjan och Drömbageriet gästspelar med kaffeservering. I trädgården läses det spökhistorier för 
barnen, 17.00 för de mindre och 19.30 för de större barnen. Tranes Handelskompagni har öppet 10-
20 med fina erbjudande i ljuset tecken. Regionmuseet har skapat en utställning om traditionellt 
hantverk, material och metoder som invigs denna dag. I långalängan gästspelar Annika Österlind med 
sina frodiga svarta damer och Ride it barefoot har popupstore med sina härliga ullkläder. Varmt 
välkomna! Arrangör: Skånes Byggnadsvårdscentrum tel: 0702685979 

http://www.viotti.se/
mailto:info@osterlensglashytta.se
http://www.ateljestattin.se/


 

Glimminge  

Glimmingehus 
 
Arrangemang Lör:: 1. Öppet kl 12-16, visning kl 14. Ordinarie entré. 2. Kl 17, 18 och 19: Borgen lever! 
Dramatiserade borgvandringar där du får se Glimmingehus upplyst som i forna tider. I skenet av 
levande ljus följer du med på en spännande tur där personer som levt på eller besökt Glimmingehus 
från 1500-talet och framåt dyker upp! Från 7 år. Förbokas. Vuxna 120kr, barn 7-16, 40kr. Arrangör: 
Arrangör är Glimmingehus. www.raa.se/glimmingehus 

 

Gärsnäs  

Norrmans Conditori HB 
8.00-22.00 Norrmans Conditori har öppet, LJUSBAKELSER säljs hela dagen, från kl 18.00 serveras 
Österlen lyser meny i skenet av levande ljus. Boka bord. Kl 18.00 -22.00 Torget upplyst av ljusslingor, 
marschaller och eldar under hela kvällen. Kl 19.30 -20.30 Tipsrunda för barn och vuxna. Start och mål 
på torget. KL 21.00 ”Möllans tomte” kommer till torget med ljus o lykta för att barnen ska få lämna 
sina julklappsönskelistor. Kl 21.30 Tipsrundan prisutdelning som avslutas med godisregn för barnen. 
Kl 22.00 Kvällens final blir traditionsenligt ett vackert fyrverkeri på byalagets nya uteplats, vid 
Österlenvulk. Arrangör: Norrmans Conditori. tel: 0414-50087 Hemsida: norrmansconditori.se  Adress:  
Storgatan 16 Gärsnäs 

Stockeboda Gård 
18.00-01.00 Facklan går från Tågarpsgården till Stockeboda! För tredje året - ELDSPRAKANDE GILLE I 
KANDELABERLJUSENS SKEN Rykande vinbål, 3-rätters festmiddag med Gyllene krabbtoast, Glödgad 
tjälknöl, Sherrysås och smördegsinbakad persiljepotatis, Eldslukarens svalkande mangopannacotta, 
Bryggarens dunderöl från vårt eget bryggeri. Konsert med "The Hittills - unplugged" Eldshow av 
TinFire vid dammens spegel Förboka senast 25 okt - 0414-241 02 eller info@stockeboda.se Vi kan 
också ordna hemresan eller boende i stuga! Arrangör: STOCKEBODA Gård & Gårdsbryggeri 
www.stockeboda.se 

 

Hammenhög  

En liten bit av Medelhavet 
11-20 Medelhavet lyser Butik och trädgård Välkomna in till En liten bit av Medelhavet och till vår 
Medelhavsträdgård som vi lyser upp i höstmörkret Arrangör Le liten bit av Medelhavet 
Simrishamnsvägen 8 tel: 0414-440666 

Gunnarshögs Gård 
Butik 10-22, Kafé 12-22 Arrangemang Lör:: •Höstinspirerat fikapaket i kaféet •Ljuspyssel kl. 16-20 
•Sagostund i ficklampssken kl. 16, 18, 19 & 20 •Lysande skattjakt efter varje avslutad sagostund 
•Upplysande visningar i rapsoljetillverkningen kl. 14.00, 16.00 och 18.00 •Rapsfältsvandring i 

http://www.raa.se/glimmingehus
mailto:info@stockeboda.se
http://www.stockeboda.se/


månskenetkl. 19.00 och 20.00 •10 % på hela sortimentet i butiken Arrangör: Gunnarshögs Gård tel: 
0708-243163 www.gunnarshog.se 

 

Järrestad  

Milastenen 
18.00 Samling vid Milastenen i Järrestad kl 18:00, fackelmarsch genom byn som avslutas i 
församlingshemmet med mat och underhållning till självkostnadspris. Arrangör: Järestad Kyrkliga 
Arbetsförening 0708-211 178 www.jarrestad.eu  

 

Komstad  
18-22 GenvägÖsterlen,är företagare längs med väg 1570 mellan Komstad och SkåneTranås som 
denna kväll lyser upp vid resp företag. I Komstad har Drömbageriet servering. Arrangör Genväg 
Österlen tel: 070-6042674 

 

Kåseberga 

912 KÅSEBERGA 
10:00 - 19:00 Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Ljusfat, ljusstakar, 
ljushållare, marschallhållare, ljuslyktor m.m. I galleriet: Raku av Elna-Karin. Tovat, ull, skinn, 
ekologiska äpplen och must.  Ann-Louise Månsson, Helenelust. Arrangör: 912 KÅSEBERGA Östra 
Kustvägen 912 Mellan Kåseberga och Löderups strandbad tel: 0411-123 50  www.912kåseberga.se  

 
Löderup  

Storgatan 
18-19 Löderups Byalag bjuder på soppa på Storgatan utanför Lokalföreningen. Kom och deltag! 
Byalaget tänder, med start 16.30, 200 marschaller utmed Storgatan! Arrangör: Löderups Byalag tel: 
0411-52044069 www.loderup.se 

Hemma på Örum 
16.00-20.00 Vi lyser upp vägen fram till och själva gården. Mormor Olgas kafé håller öppet 11.00 - 
20.00. Vi serverar nybakad toscakaka. Konstutställning med temat ljus. Arrangör: Hemma På Örum 
Råängavägen 60, 27176 Löderup tel: 0709 952477 www.hemmapaorum.se 

Rödkillebäcksgård Interiörbutik 
12-19 Ni kan i stämningsfull belysning provsmaka Glögg och Choklad ur vårt gourmetssortiment. Vi 
erbjuder 10% på Eldkorgar, Ljusstakar, Stearinljus och Lampor. Gården ligger vid kustvägen 
Kåseberga-Löderups Strandbad. Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik Stockholmsvägen 15, 
27178 Löderup 070-5579144 www.rodkillebacksgard.se  

 

http://www.gunnarshog.se/
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Lövestad 

Marknadsplatsen 
18.00 Tändande av marschaller och vedkorgar på, uppsändande av thailändska lyktor, fackeltåg 
genom byn. Arrangör: Lövestad Handelsklubb tel: 0709-600921 http://www.lovestad.se 

 

Onslunda  

Torget  
16.30 Onslunda Byalag sätter ut 220 marschaller längs Lantmannavägen vid mörkret inbrott ca 16.30. 
Byalaget bjuder på varm korv med bröd på torget med start klockan 18.00. Arrangör: Onslunda 
Byalag. Hemsida http://onslunda-byalag.se/ tel: 0739 39 26 90 

Borstakongen  
18-22 GenvägÖsterlen, är företagare längs med väg 1570 mellan Komstad och SkåneTranås som 
denna kväll lyser upp vid resp företag. i Onslunda är det servering och underhållning hos 
Borstakongen Butik & Cafe. Arrangör Genväg Österlen tel: 070-6042674 

 
 

Peppinge  

Galleri Peppinge 
kl.12 – 21, Belysta skulpturer kl.16-21 i trädgård och galleri, av Åsa Melin och Per Skogsberg. 
Arrangör: Galleri Peppinge. Peppingevägen 256, mellan Kåseberga och Valleberga. 
www.galleripeppinge.se tel: 0702497700 

 

Ramsåsa 

Ramsåsa gamla skola 
15:00 - 19:00 Utställning i Ramsåsa gamla skola (bredvid kyrkan).  Elevarbeten från Byavångsskolans 
bildprofil.  Mangakonst. Handarbete. Keramik från Gislöv. Poesi och måleri tillsammans. Varmt 
välkomna. Arrangör: Marie Ljungdahl Göl tel: 070-3816528 

 

Ravlunda  
 
16.30 Vi tänder 300 marschaller längs byvägen i Ravlunda. Arrangör: Ravlunda 
byalag tel: 0414-703 42 www.ravlunda.com 
 
 

http://www.lovestad.se/
http://onslunda-byalag.se/
http://www.galleripeppinge.se/
http://www.ravlunda.com/


Rögla 

Mannes Äng 
18.00 Kort beskrivning av arrangemanget:  I Rögla kommer vi att lysa upp höstmörkret med 
marschaller och lyktor utanför husen i hela byn, längs de stora vägarna samt vid vår anslagstavla.  Kl 
18 är alla bybor välkomna på korvgrillning vid grillarna på Mannes äng, byalaget bjuder. Tag gärna 
med lyktor! Både barn och vuxna är välkomna! Ansvarig arrangör:  Rögla Byalag 070-612 8463 

 

Sandhammaren  
18-22 Fyren är öppen för besök Välkomna dit och beundra från fyrbalkongen de sexton enorma 
ljusstrålarnas vandring över land och vatten ackompanjerade av de klagande tonerna från den för 
dagen återuppväckta mistluren. Arrangör: Föreningen Sandhammarens Fyrplats  

 
 

Sankt Olof  
18.30 Samling och fackeltåg från kyrkan till torget  kl. 18.30 På  torget:  Underhållning,  
Ljusarrangemang på Torget,  Servering.  Facklor utmed gatorna i byn. Välkomna att delta. Arrangör 
S:t Olofs Byalag 

 

Simris 

Ribbingsberg Konsert och Galleri 
kl 20.00 Fira allhelgona med levande ljus och ljuv musik i baren. Susanne Carlström och Boel Adler 
sjunger jazzballader och klassiska romanser om glimmande höstlöv, ljumma regn och ljusa minnen. 
Ur programmet: Autumn leaves, Regntunga skyar och Schuberts Litanei. Entré 50 kr Servering i 
pausen Begränsat antal platser. Boka på hemsidan www.ribbingsberg.com eller på telefon 0708-
707623 Arrangör: Ribbingsberg Konsert och Galleri, Simris 171 Ribbingsberg, Simrishamn 

 

Simrishamn 
Kl 16.30 S.t Nicolai. Ljusstund Ett litet ljustal av Mats Hagelin, kyrkoherde.  Musik: Blue Light Jazzband 
A capella Sylvia Carlsdotter Konstutställning Kl 17.30 Fackeltåg utgår från kyrkan och åter till torget Kl 
18.00 Riddarsällskapet Silfverfalken med sin sprakande eldshow Kl 19.00 ÖSTERLENS MUSEUM "En 
natt på museet". Med hjälp av ficklampor tar vi oss fram i det mörka museet och får höra hemska 
och spännande berättelser.  Från 7 år Inträde kr 30,- för alla (även vuxna på ett hörn) Kl 19.30 Café 
Kagan Blue Light Jazzband  Kl 20 Mörka och ljusa berättelser i Berättartältet i Österlens museets 
trädgård. Cecilia Granqvist Dahmén, Maria Heijbel och Lena Alebo från Österlen berättar (ca 1 1/2 
tim).  Fri entré. Graffitimålningen av Carolina Falkholt är upplyst under kvällen. ca Kl 21.00 Marans 
Målgång  

KonstPåStan. Simrishamnskonstnärer visar sina alster i köpmännens skyltfönster, museets trädgård, i 
kyrkorummet och på torgplan. Ljussmyckad innerstad/hamnplan. Arrangör: Ideella föreningen 
ÖsterlenLyser i Simrishamn tel: 073-0629188 

http://www.ribbingsberg.com/


Gårdens Café & Vedugn.  
12–03 Arrangemang Lör:: ”GE FYR” En ljud- & ljusinstallation av Jonas Jonasson från bob hund 
Sprakande Värmande Eldsjälar Välkomna! Slutfest för Österlenmaran (dvs efter målgång). Arrangör 
Gårdens Café & Vedugn. I Apotekarns Trädgård tel: 0414-16161 

Österlens Datorsupport 
15-18 Österlens Datorsupport bjuder på korv och svarar på frågor om datorer/surfplattor/mobiler, 
Sommargatan 7 i Simrishamn. Världens bästa kod från Commodore 64 visas på storbildsskärm. 
Välkomna! Arrangör: Österlens Datorsupport tel: 072-5668103 

 
 

Skillinge 
10-12 Skillinge IF:s loppis i Blå Hallen.   11-17 Långlördag i butiker och hos hantverkare. 18.00 
Byavandring i gamla Skillnge.  19.00  I Hamnen!  Sjöbackakören sjunger, Gad Rausing belyser,                                
Khom Loy-lyktor och varm dryck.  19.30 – 19.50  Eldshow med eldslukaren Rocko.  Arrangör: Ett 
samarbete mellan företagare och föreningar på Skillinge www.skillinge.com tel: 0705 461003 

 

Skåne-Tranås 
Torget  
18-22 GenvägÖsterlen,är företagare längs med väg 1570 mellan Komstad och SkåneTranås som 
denna kväll lyser upp vid resp företag. i SkåneTranås serverar Tranås Ungdomsförening varm 
äppelglögg och grillad korv med bröd på torget. Arrangör Genväg Österlen tel: 070-6042674. 

Café Madame Blå 
16-18 Välkomna in i värmen av tända ljus och öppen brasa, ät, njut och lyssna på live musik av In 
Focus jazz trio. Konsert börjar kl 16-18. Fri entré, boka gärna på tel 0735-232544 eller 
cafe.madame.bla@gmail.com Arrangör: Café Madame Blå, Diligensvägen 2 

Österlenchoklad 
11-21 Österlenchoklad lyser upp. Grilla dina marshmallows över våra eldar och mys med varm 
choklad hos oss i den gamla skolan i Skåne-Tranås. Handla i fabriksbutiken – specialsortiment och 
finfina fabrikspriser såklart! Arrangör: Österlenchoklad - Fabrik & Butik Tranesvägen 37, Skåne-Tranås 
tel: 0417-20125 www.osterlenchoklad.se 

 

Smedstorp  
 
Från kl.18.00 och framåt. Arrangemang Lör:: Smedstorps huvudgata upplyst av marschaller. 
Arrangör: Smedstorps Byalag 

Blå Gården  
11.00-22.00 Blå Gården lyser upp med ljusskulpturer. I ateljén samsas måleri, änglar, möbler i trä och 
textilt. Arrangör: Gunn Ester Sköld Edlom och Ulf Sköld Blå Gården Storgatan 25 Smedstorp Tel 0705-
18 32 97 

http://www.skillinge.com/
mailto:cafe.madame.bla@gmail.com
http://www.osterlenchoklad.se/


Gamla Bryggeriet 
11.00 - 22.00 Per Bakers ljusskulptur i trädgården tänds när mörkret faller. Hela trädgården lyser. I 
Galleriet bjuder vi på upplevelse för kropp och själ. Arrangör: Gamla Bryggeriet Galleri, Trädgård & 
Rostig Butik, Storgatan 23, Smedstorp tel: 0414-147 61 www.gamlabryggeriet.com 

GyllenGården  
12.00-17.00 Gammal Skånegård upplyst av facklor,lyktor och ljus. I Galleriet pågår den jurybedömda 
utställningen "hÖsterlenSalongen 2014" (sista helgen). I värmen och skenet från den öppna brasan 
kan ni njuta av kaffe med Smörrebröd och annat gott. Butik med design och presenter. Arrangör: 
GyllenGården med hÖsterlensalongen. 1 km söder om Smedstorp mot Hammenhög. tel: 0706051555 
www.gyllengarden.com 

 

Stenshuvud 
 
17.00 En sång till mörkret En rit i urminnet tecken för att trösta, betvinga och besvärja nattens 
krafter. Med sång av Mariel Rosendahl i skogens och klippornas stämningsfulla mörker. kostnad: 25 
kr för vuxna och 10 kr för barn. Arrangör: Naturum Stenshuvud , Stenshuvuds nationalpark, 277 35 
Kivik. Tel: 0414-70882. www.stenshuvud.se 

 

Södra Mellby  

Södra Mellby kyrka 
Kyrkan öppen kl.17, orgelmusik från kl.17.30. 18.10 Pilgrimsvandring längs den upplysta Prästavägen 
till Vitaby kyrka. Arrangör: Kiviks Församling tel: 0414-71362 www.svenskakyrkan.se/kivik/ 

Livsträdgården Österlen 
15-17 Välkommen till ett syskonföredrag, där vi sätter ljuset på din syskonplacerings betydelse! Hur 
påverkar din egen placering ditt beteende, ditt yrkesval, din föräldraroll och dina relationer? 
Föreläsare: Susanna Odén, Familjeträdsanalytiker. Varje mamma och pappa vet att deras barn är 
olika. Även om de har två söner så kommer skillnaderna mellan dem snart att vara uppenbara, 
detsamma gäller om de får två döttrar. Familjeträdsanalys kan hjälpa Dig att bättre förstå både dina 
egna och dina barns unika kvaliteter. Allt detta och mer därtill kommer vi att sätta ljuset på den här 
eftermiddagen! Livsträdgården som denna helg är upplyst av tända ljus och värmande brasa! Vi 
bjuder på kaffe och äpplekaka gjord av gårdens KRAV äpplen. Inträde 100:-. Anmälan: 
susanna.oden@livstradgarden.se, 070-537 38 70. Arrangör: Livsträdgården, Susanna Odén. Vi finns 
efter v9, 4km söder om Kivik www.livstradgarden.se,  

 
 

Tryde 

Tryde 1303 och Tryde Byalag 
11-21 Arrangemang Lör:: Kl 17.00  Raka spåret eller Det finns en väg. Tryde Byalag tänder 1000 st 
Marschaller från Scanstull genom Tryde by till Tryde 1303. Där kan ni uppleva spännande 

http://www.gamlabryggeriet.com/
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ljusinstallationer i trädgården och njuta av tapas och levande ljus i caféet. Caféet, galleriet och 
butiken har öppet hela dagen med lysande erbjudande. Arrangör: Tryde Byalag i samarbete med 
Tryde 1303  

 

Vik  

Hamnen  
Kl 18 Hamnen på Vik. Vi lyser upp hamnpirarna med marschaller och tänder grillar. Välkomna. 
Arrangör: Viks fiskelägen vägförening. tel: 0768 514441 
 

Vitaby se Kivik  
 

 

 Vitemölla  
18,00 Marschaller lyser upp båda hamnarna och varm dryck serveras kl.18,00  på hamnplan - 
välkomna! Arrangör: Lejeföreningen i Vitemölla tel: 041470797 

 

Östra Vemmerlöv  
19.30 Grillad korv, varm dryck, lotteri, tipsrunda, mingel och massor av ljus. Vi träffas på Torget i Ö. 
Vemmerlöv. Arrangör: Gyllebo IF, Scouterna och Ö. Vemmerlövs Byalag. 0722-323002 

 
 
 
 

  



Söndagen 2 november 

 

Årets ljusby Kivik  
 
Havängsbodarna i hamnen öppen med mysbelyst affär söndag 11-15. Kivikstrand har café Kivikstrand 
öppet söndag 11-18. www.kivikstrand.se. Kiviks Hotell Konferens och Spa tänder marschaller och 
välkomnar er in i värmen… Se vår hemsida www.kivikshotell.se för öppettider, mer information och 
priser. 

 

Borrby  

Catrinegården 
12-16 Vi lyser upp gården!  Kaffestugan serverar hemlagad soppa och butiken öppen med lysande 
erbjudande. Dessutom halva priset på alla ljus som kan lysa upp hos dig! Arrangör: Välkommen till 
Catrinegården mellan Borrby och Östra Hoby. www.catrinegarden.se  0702-796 539 

 

Brösarp 

Österlens Glashytta och hantverkare AB 
10-16 Sista helgen för Mästarna bakom glaset - en glasmässa, fyra utställningar på fyra platser med 
16 deltagande konstnärer. Du kan blåsa ditt eget glas genom att ringa 0414-73125 eller 0709-
630303. Det finns prova på i olika prislägen. Arrangör: Mästarna bakom glaset c/o Österlens 
Glashytta Norra Björstorp 121, 273 55 Brösarp observera att evenemanget finns på fyra platser för 
karta och mera info titta in på vår hemsida. www.osterlensglashytta.se 

 

Eljaröd 

Galleri Stattin 
15-20 Samlingsutställningen FKG pågår till kl. 20. Arrangör: Galleri Stattin, Eljaröd 1112, 27356 
Brösarp. Mobil 070-688 33 29 www.ateljestattin.se 

 

Glimminge  

Glimmingehus 
12-16 Öppet med visning kl 14. Arrangör: Arrangör är Glimmingehus  www.raa.se/glimmingehus 

http://www.kivikstrand.se/
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Gärsnäs  

Allaktivitetshus 
14.45 Tedans i Gärsnäs Allaktivitetshus 14.45-16.00 Prova på Linedance för alla 16.00-16.30 Vi bygger 
ljushjärtan 16.30-17.30 Linedance för vana dansare 17.30-18.45 Nostalgi Linedance för tidigare 
dansare Fri entré, fika med hembakat 40 kr. Du är välkommen att dansa men också att bara titta. 
Ledare: Gaby Gummesson Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen www.sv.se/sosk 
tel: 0414-13998 

Norrmans Conditori HB 
8.00-18.00 Norrmans Conditori säljer LJUSBAKELSER hela dagen. Arrangör: Norrmans Conditori. tel: 
0414-50087  Hemsida: norrmansconditori.se  Adress:  Storgatan 16 Gärsnäs 

 

Hammenhög  

En liten bit av Medelhavet 
11-15 Medelhavet lyser Butik och trädgård Välkomna in till En liten bit av Medelhavet och till vår 
Medelhavsträdgård som vi lyser upp i höstmörkret Arrangör Le liten bit av Medelhavet 
Simrishamnsvägen 8 tel: 0414-440666 

Gunnarshögs Gård 
Butik 10-16 Arrangemang Sön:: •10 % på hela sortimentet i butiken Arrangör: Gunnarshögs Gård tel: 
0708-243163 www.gunnarshog.se 

 

Kåseberga 

912 KÅSEBERGA 
10:00 - 18:00 Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Ljusfat, ljusstakar, 
ljushållare, marschallhållare, ljuslyktor m.m. I galleriet: Raku av Elna-Karin. Tovat, ull, skinn, 
ekologiska äpplen och must.  Ann-Louise Månsson, Helenelust. Arrangör: 912 KÅSEBERGA Östra 
Kustvägen 912 Mellan Kåseberga och Löderups strandbad tel: 0411-123 50 www.912kåseberga.se 

 

Köpingebro 
 
17:00 - 19:00 När höstmörkret har lagt sig över nejden, då är det tid att fira Österlen lyser i 
Köpingebro. Byalaget tillsammans med PRO ordnar detta. Vi sprider ljus i byn. Tipspromenad ordnar 
byalaget, kaffe o kaka samt lotter ordnar PRO. Välkomna önskar byalaget o PRO. Arrangör: 
Köpingebro byalag, www.kopingebro.se PRO Köpingebro. tel: 0411-55 11 18 

 

http://www.sv.se/sosk
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http://www.912k%C3%A5seberga.se/
http://www.kopingebro.se/


Löderup 

Hemma på Örum 
16.00 - 18.00 Vi lyser upp vägen fram till och själva gården. Mormor Olgas kafé håller öppet 11.00 - 
18.00. Vi serverar nybakad toscakaka. Konstutställning med temat ljus. Arrangör: Hemma På Örum 
Råängavägen 60, 27176 Löderup tel: 0709 952477 www.hemmapaorum.se 

Rödkillebäcksgård Interiörbutik 
12-19 Ni kan i stämningsfull belysning provsmaka Glögg och Choklad ur vårt gourmetssortiment. Vi 
erbjuder 10% på Eldkorgar, Ljusstakar, Stearinljus och Lampor. Gården ligger vid kustvägen 
Kåseberga-Löderups Strandbad. Arrangör: Rödkillebäcksgård Interiörbutik Stockholmsvägen 15, 
27178 Löderup 070-5579144 www.rodkillebacksgard.se 

 

Peppinge  

Galleri Peppinge 
kl.12-17 Åsa Melin, Per Skogsberg visar belysta skulpturer i trädgård och galleri. Peppingevägen 256, 
mellan Kåseberga och Valleberga. Arrangör: Galleri Peppinge. www.galleripeppinge.se tel: 
0702497700 

 

Ramsåsa 

Ramsåsa gamla skola 
15:00 - 19:00 Utställning i Ramsåsa gamla skola (bredvid kyrkan). Elevarbeten från Byavångsskolans 
bildprofil, Mangakonst. Handarbete. Keramik från Gislöv.  Poesi och måleri tillsammans. Varmt 
välkomna. Arrangör: Marie Ljungdahl Göl tel: 070-3816528 

 
 

Simris  

Ribbingsberg Konsert och Galleri 
Kl  18.00 Låt mig få tända ett ljus. Sjöbackakören sjunger stämningsfulla sånger om höst, hopp och 
det eviga ljuset. Ur programmet: California dreamin’ (the Mama’s and the Papa’s) Imagine (John 
Lennon) och Ave Verum Corpus (W.A: Mozart) Entré 50 kr Servering i pausen Begränsat antal platser. 
Boka på hemsidan www.ribbingsberg .com eller på telefon 0708-707623 Arrangör: Ribbingsberg 
Konsert och Galleri. Simris 171 Ribbingsberg, Simrishamn 

 

Simrishamn 

Centrum 
Ljussmyckad innerstad/hamnplan när mörkret faller. KonstPåStan. Simrishamnskonstnärer visar sina 
alster i köpmännens skyltfönster, museets trädgård, i kyrkorummet och på torgplan. Arrangör: 
Ideella föreningen ÖsterlenLyser i Simrishamn tel: 073-0629188 

http://www.hemmapaorum.se/
http://www.rodkillebacksgard.se/
http://www.galleripeppinge.se/
http://www.ribbingsberg/


 

Österlens Datorsupport 
15-18 Österlens Datorsupport bjuder på korv och svarar på frågor om datorer/surfplattor/mobiler, 
Sommargatan 7 i Simrishamn. Världens bästa kod från Commodore 64 visas på storbildsskärm. 
Välkomna! Arrangör: Österlens Datorsupport tel: 072-5668103 

 
 
Skåne-Tranås 
 
Café Madame Blå 
15:30-17 Välkomna in i värmen på av tända ljus och öppen brasa, ät, njut och lyssna på live musik av 
R.A.G.S (Blues). Konsert börjar kl 15:30-17. Fri entré, boka gärna på tel 0735-232544 eller 
cafe.madame.bla@gmail.com Arrangör: Café Madame Blå, Diligensvägen 2 

Österlenchoklad 
11-16 Österlenchoklad lyser upp. Grilla dina marshmallows över våra eldar och mys med varm 
choklad hos oss i den gamla skolan i Skåne-Tranås. Handla i fabriksbutiken – specialsortiment och 
finfina fabrikspriser såklart! Arrangör: Österlenchoklad - Fabrik & Butik Tranesvägen 37, Skåne-Tranås 
tel: 0417-20125 www.osterlenchoklad.se 

 

Smedstorp  

Blå Gården  
11.00-17.00 Blå Gården lyser upp med ljusskulpturer. I ateljén samsas måleri, änglar, möbler i trä och 
textilt. Arrangör: Gunn Ester Sköld Edlom och Ulf Sköld Blå Gården Storgatan 25 Smedstorp Tel 0705-
18 32 97 

Gamla Bryggeriet 
11.00 - 17.00 Galleri och galleriträdgård har öppet. Välkomna! Arrangör: Gamla Bryggeriet Galleri, 
Trädgård & Rostig Butik Storgatan 23, Smedstorp tel: 0414-147 61 www.gamlabryggeriet.com 

GyllenGården  
12.00-17.00 Gammal Skånegård upplyst av facklor, lyktor och ljus. I Galleriet pågår den jurybedömda 
utställningen "hösterlenSalongen 2014"(sista dagen). I värmen och skenet från den öppna brasan kan 
ni njuta av kaffe med Smörrebröd och annat gott. Butik med design och presenter. Arrangör: 
GyllenGården med hÖsterlensalongen. 1 km söder om Smedstorp mot Hammenhög. tel: 0706051555 
www.gyllengarden.com 

 

Södra Mellby  

Livsträdgården Österlen 
15-17"Aura Soma- ett fönster till vår själ" Föreläsare: Susanna Odén, Aura Soma terapeut Ljuset ger 
oss regnbågens alla färger. De färger du väljer speglar vilka egenskaper och behov du har, samt den 
livsprocess du är i just nu. Aura Soma är ett verktyg för att stödja människor i deras livsprocesser och 
sökande efter sitt inre rum som källa till ljus, kraft och insikt. Välkommen till en inspirerande 

mailto:cafe.madame.bla@gmail.com
http://www.osterlenchoklad.se/
http://www.gamlabryggeriet.com/
http://www.gyllengarden.com/


eftermiddag och introduktion i färgernas värld på ett Livsträdgården upplyst av tända ljus och en 
värmande brasa! Vi bjuder på kaffe och äpplekaka gjord av gårdens KRAV äpplen. Inträde 100:-. 
Anmälan: susanna.oden@livstradgarden.se, 070-537 38 70. Arrangör: Livsträdgården, Susanna Odén. 
Vi finns efter v9, 4km söder om Kivik www.livstradgarden.se,  

 

Tryde 

Tryde 1303 och Tryde Byalag 
11-17 Arrangemang Sön:: 10.30-13.30 LYSANDE BRUNCH - måste bokas i förväg. tryde1303@live.com 
Café, butik och galleri har öppet med lysande erbjudande! Arrangör: Tryde 1303 B&B Café Galleri 
Tryde 1303, Tomelilla (vid väg 19)  

 
 
 
 

 

 
 

 

mailto:susanna.oden@livstradgarden.se
http://www.livstradgarden.se/
mailto:tryde1303@live.com
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