
Österlen lyser program 2015  

Fredagen 30 oktober 

Årets ljusby Skillinge  
15 -22. Kapellgårdens kaffestuga lyser upp gången med marschaller och i den upplysta kaffestugan 

serveras soppa med hembakat bröd och kaffe med äppelkaka.  

18. Glimrande invigning av Österlen lyser 2015 i och kring Skillinge hamn med hjälp av Anders 

Granström, Boel Adler, Harald Leander, dansare, Katarina Zell, Sjöbackakören, Gad Rausing, 

eldslukare, Skillinge Räddningsvärn, Pilen, Pondus, Mulán, Simrishamns musikkår, strålande 

ungdomar, fotbollstjejer med flera.  

18 - 21 Skillinge Sjöfartsmuseum: Julmarknad. 

19. Strålande stand up-kväll med Thomas Oredsson på Sjöbacka Gård. Buffé. 

 19.30 Jazz Band Ball på Skillinge Teater. Caféet öppnar kl 18. 

19.30 Ljusmusik i Skillinge kapell. Vi lyser upp kapellet med ljus och musik.  

www.skillinge.com, www.svenskakyrkan.se/bohast 

Rue Hallén Arkitekter 

Ca 20 - 22 (startar när aktiviteterna i hamnen är slut)”Vågspel” en ljus- och ljudinstallation 

ljus / mörker 

mono / polykromatisk 

högt / lågt 

starkt / svagt 

Av Gustav och Simon Hallén Rue, Gustav är utbildad på Malmö Högskola K3, Simon har sin utbildning 

från Musikhögskolan i Piteå. Plats Kyhlsvägen 11, Skillinge. 

Andrarum 

Christinehofs ekopark 

Ljus och mörker under 1700-talet. Välkomna på hisnande kvällsvandring i det gamla barockslottet.   

18. Kvällsvandring i slottet samt härlig höstbuffé, förbokas senast 27/10, 495 kr/person 

19. Kvällsvandring i skottet, 120 kr/person, förboka gärna för att vara säker på plats 

20. Kvällsvandring i skottet, 120 kr/person, förboka gärna för att vara säker på plats 

1700-talet var förändringarnas århundrade, från mörker till ljus och upplysning. Slottets salar lystes 

upp av hundratals vaxljus och nya tankar och idéer diskuterades över luxuösa middagar. 

Kvällsvandringen i slottet är en sagolik upplevelse och en unik möjlighet att få besöka ett kvällsmörkt 

Christinehof med dåtidens levande ljus som  enda ljuskälla. För den som bokar vårt helaftonspaket 

ingår en härlig höstbuffé, uppdukat i det gamla vagnslidret, numera restaurang Kronhjorten. 

Välkomna med frågor och anmälan till evenemangen på: info@christinehofsekopark.se,  0417- 263 

70 

http://www.skillinge.com/
http://www.svenskakyrkan.se/bohast
mailto:info@christinehofsekopark.se


Baskemölla  

Keramiker Elisabeth K Palm 

17-21. Textilkonstnär Kristin Tallberg lyser upp verkstad och galleri med sina änglar. Kronor och 

dekorationer i förgänglig slöjd smyckar och keramik i ljusets tecken lyser upp verkstaden. Eldkorgar 

och marschaller får vårt lilla "torg" att lysa! www.elisabethpalm.se . Gamla affären i Baskemölla , 

Frans Löfströmsväg 19 

Borrby  

Blå Huset 

11-20. Öppet i kafé och butik. Vi serverar hembakta pajer, smörgåsar och en värmande soppa. 

Ljusvandring i parkträdgården med upplysta vattenspel.   www.blahusetborrby.se 

Catrinegården 

14-18. Vi har upplyst gård och lysande erbjudanden i butiken. Bland annat värmande set med mössa, 

vantar och halsduk för 320:- Ligger mellan Borrby och Östra Hoby. www.catrinegarden.se Tel 0702-

796539  

Brösarp 
 Mästarna bakom glaset 2015 

12-18. Glasutställningar på 5 platser med 12 internationella glaskonstnärer och glasblåsare. Det blir 

eld, och flammor, ljussatt glas och facklor till utställningarna. Entré 100 kr för alla utställningar inkl. 

några föredrag. 

 18-22 Workshop med Jason Gamrath från USA, Seattle. Middag med flera rätter i glashyttan. Pris 

850 kr förbokas på boka@glasriketsverige.se.  Se mera information på  www.glasriketsverige.se  

elna@glasriketsverige.se  0414-73125 

Eljaröd 

Galleri Stattin 

16-21. Lysande, sprakande samlingsutställning av Fria Konstnärers Gille FKG. Vernissage kl 16 i 

närvaro av konstnärerna. www.galleristattin.se 

Everöd 

Wenanders Möbler och Ting 

16-20. Butiken har öppet. Renoverade och restaurerade äldre möbler, unika bruksföremål och 

prydnadsföremål samt vackra lampor, ljusstakar och andra ljuskällor. Mellan Tryde och Skåne Tranås, 

bredvid  Specialsnickeriet/Everöds gamla skola, 0707-55 88 02 

Glimminge 

Glimmingehus 

11-16 Öppet med ordinarie entré. Medeltidsaktiviteter för höstlovslediga barn kl 12 -14. Visning kl 

14. Ordinarie entré.  

På kvällen: Borgen lever! Se Glimmingehus upplyst som i gamla tider. Följ med på en extra 

spännande tur genom borgen och möt människor ur Glimmingehus´ historia från medeltiden och 

http://www.elisabethpalm.se/
http://www.blahusetborrby.se/
http://www.catrinegarden.se/
mailto:boka@glasriketsverige.se
http://www.glasriketsverige.se/
mailto:elna@glasriketsverige.se
http://www.galleristattin.se/


framåt! Kl 17, 18 och 19 Pris: Vuxna 140, barn: (7-16 år) 40 kr Lämpar sig för barn från 7 år. Förbokas 

på tel 072-7025990. www.raa.se/glimmingehus 

Gärsnäs 

Norrmans Conditori 

8 - 18.30 Ljusbakelser säljes hela dagen! www.norrmansconditori.se 

Hammenhög  

En liten bit av Medelhavet 

11-17. Medelhavet lyser, arrangemang i butik och trädgård. Välkomna in för en upplevelse i 

höstmörkret. www.enlitenbit.se 

Carina Hägg Design  

11-22 Galleri o Butik öppet 11-20, ny konst, foton, design, möbler. Utställare deltar, vi lyser upp med 

spännande intryck o glädje. Välkomna att njuta av produkter o upplevelser. 

www.carinahaggdesign.se  Utmed väg 9, 1,5 km nordost om  Hammenhög 

Gunnarshögs Gård 

Butik  10-22, Cafe 12-22. Höstinspirerat fikapaket i kaféet.  Ljuspyssel, 16-20.  Ljusdisco för barn, 18-

20. Upplysande visningar i rapsoljetillverkningen (anpassad för vuxna)  kl. 14 och 16 

www.gunnarshog.se 

Maria Ekberg Keramik och Trädgård 

18– 21. Vissa frön väcks till liv av eld och vatten, här möter du dem som överdimensionerade 

skapelser i den upplysta trädgården. Keramiska frökapslar kastar sin skugga mot de vita väggarna och 

kring Katt-templet finns en magisk aura. Gå på upptäcktsfärd i en ny värld mellan mörker och eldens 

ljus. www.krukmakeri.se,  0708 301522 

Karlaby 
18. Alla bybor och vänner hälsas välkomna. Kom och var med och tänd Karlabys 3,5 m höga 

ljusskulptur prydd med 22  marschaller. 100-tals marschaller lyser längs byns genomfartsvägar. 

Karlaby Byalag bjuder på varm dryck och grillen står som vanligt tänd för korvgrillning. Vi samlas vid 

mjölkbordet mitt i byn! Kom en stund du också! 

Kåseberga  

Cafe & Bistro 

11-22.Fira ljusdagarna med oss i våra mysiga lokaler. "Go fika" och mat serveras under hela 

öppettiden. Vi har både pyssel- och marsipan verkstad för de små, vår konditor är på plats. Boka 

gärna bord. Välkomna www.kasebergacafebistro.se 

912 KÅSEBERGA 

11- 19. Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Ljusfat, ljusstakar, 

ljushållare, marschallhållare, ljuslyktor, ljusamplar, ljustistlar m.m. I galleriet: Utställningen 

”Ljusstakar” av Elna-Karin. www.912Kåseberga.se 

http://www.raa.se/glimmingehus
http://www.norrmansconditori.se/
http://www.enlitenbit.se/
http://www.carinahaggdesign.se/
http://www.gunnarshog.se/
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Löderup  

Rödkillebäcksgård Interiörbutik 

15-19. På Rödkillebäcksgård Interiörbutik kan ni i stämningsfull belysning provsmaka Glögg och 

Choklad ur vårt gourmetsortiment. Vi erbjuder 10% på Eldkorgar, Ljusstakar, Stearinljus och Lampor. 

Gården ligger vid kustvägen Kåseberga-Löderups Strandbad. www.rodkillebacksgard.se 

Peppinge  

Galleri Peppinge 

 
17-21. Galleri Peppinge visar belysta skulpturer och målningar i trädgård och galleri av Lisa 

Skogsberg, Per Skogsberg, Ida Melin, Leif Eugen och Åsa Melin. www.galleripeppinge.se 

Sandby 

Keramik Lotta Zerrander 

11-17. I mitt gårdsgalleri utställningen "Tekannor". I kostallet visar jag stora fat och skålar. Butiken är 

fulladdad med mer brukskeramik. Gården kommer att vara upplyst med marschaller och öppen eld, 

galleri och utställningslokal med lyktor och levande ljus. www.lottazerrander.se,  #lottazerrander  

Plats: Sandby/Hillshög mellan Borrby och havet. 

Sandhammaren 
18 - 22 I dag  och i morgon är det enda möjligheten att under året kunna besöka fyren när den är 

tänd. Från fyrbalkongen ser du de sexton enorma ljusstrålarna svepa fyra mil runt Österlens himmel. 

En upplevelse utöver det vanliga. www.sandhammarensfyrplats.se. 

Simrishamn 
Marschaller tänds på området kring S:t Nicolai eftersom kyrkan är öppen för besökare att tända ett 

ljus o sända en tanke. Marschaller tänds i stadens centrum och Hamnstråket är ljussmyckat. 

KonstPåStan. Köpmännens skyltfönsters berikas med alster av Simrishamnskonstnärer.  Nattpatrull 

samlar upp marschaller då kväll möter natt. 

Österlens museum  

Lykteverkstad  12-16. Kom och karva en ”bedelojta” och lyssna till hemska berättelser från Österlen. 

Entré: 30 kr för alla som vill göra en betlykta. 

 I bedelojtans sken  16-19. Filmvisning, dokumentation, berättelser från bedestikked. I 

samarrangemang med Bedelojtans vänner. Försäljning av foderbetor odlade av Bedelojtans vänner 

på Svabesholm. Fri entré.  

Fickling på museet  19. Samling i museibutiken. Medtag gärna egen ficklampa. Entré: 40 kr (gäller alla 

deltagare) inkl museibesök. 

Hamnen  

Fyrverkeri kl 20. Efter fyrverkeriet är det ljusspel på Marint Centrums väggar  

Simrishamns Bostäder  

17. Boken i Joneberg tänds. Färger spelar på hamnfasaden Södra Kajen. Dammsugerskan på 

Bruksgatan 8 lyser. www.simrishamnsbostader.se 

http://www.rodkillebacksgard.se/
http://www.galleripeppinge.se/
http://www.lottazerrander.se/
http://www.simrishamnsbostader.se/


Skepparegården, Skepparegatan 5 

13-16. Fotoutställning "Ljus" Fotograf Ove Deilert www.skeppargaardens.se/ 

Hotell Turistgården 

11-16 ÖSTERLENLJUSET - en utställning av Niklas Aronsson, målningar från Österlen. Ljuset och 

impressionismen. Ett hjärta av marschaller lyser på gården! Storgatan 21  

turistgardenosterlen@hotmail.com 

Skåne-Tranås 

Österlenchoklad 

11-20. Grilla marshmallows över öppen eld och kura upp i kaféet med en varm choklad. Handla till 

fabrikspriser. www.osterlenchoklad.se 

Café Madame Blå 

18-20. Jazz Konsert.  Vedugnsbakade franska pizzor (tartes flambées)  

Smedstorp 

Blå Gården 

11-22. Blå Gården lyser upp med ljusskulpturer. I ateljén samsas måleri, änglar, möbler i trä och 

textilt. Storgatan 25 Smedstorp 

Gamla Bryggeriet  

18 – 22. Galleriträdgården, galleriet och orangeriet i skenet av levande ljus. Storgatan 23; 

www.gamlabryggeriet.com, 0414-14761 

GyllenGården 

11-21. När Dagen skymmer lyses mörkret upp på GyllenGården av alla som sprider värme, glädje o 

gemenskap i en kall tid. Gården är upplyst och syns på långt håll. Här kan du njuta av en strålande 

jurybedömd konstsalong med 38 konstnärer i varmt sken från ljus, brasa och lampor. Butik fylld av 

konstnärlig energi och i Caféet finns något varmt för både kropp och själ. 1 km S om Smedstorp mot 

Hammenhög.  www.gyllengarden.com 

ÖFC Magasinet  

 
11-16, 18-22. Fotoutställning. Belysning på Gamla Sädesmagasinets fina tegelfasad, Svart på vitt på 

Österlen. Fotografier från strand och skog. Sällsamma bilder från Island. Fotografier med ett dolt 

tidsperspektiv. Gårdlösavägen 49 www.gottberger.se 

Svinaberga  

                

1 -  . Välkommen  ll oss på  alleri Livsträdgården    värmen och ljuset från den  ppna brasan kan 

du si a ner  dricka e  glas av gården äpplemust och njuta av  e  lkonstnär Karin  j grens utställning. 

Konstnären  som själv är närvarande under helgen, visar sina arbeten i  ltad ull  ma or  kuddar  

tavlor  änglar  hjärtan  smycken och mycket mer.   km s der om Kivik e er väg 9. tel: 070-5373870 

www.livstradgarden.se  

http://www.skeppargaardens.se/
mailto:turistgardenosterlen@hotmail.com
http://www.osterlenchoklad.se/
http://www.gamlabryggeriet.com/
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http://www.livstradgarden.se/


Tryde  

Tryde 1303 

11-21. Strålande kulturer; Ljusinstallation i trädgården, café med lysande meny och utställning i 

galleriet. Vid väg 19 norr om Svamparondellen.  www.tryde1303.com 

Ystad  

Klostret  

14.30. Visning av utställningen "Bröd", samt kaffe med äppelpaj i ljusets sken. Anmälan senast den 

28/10 till Klostrets reception 0411-577286 Entré 80 kronor inkl. kaffe och äppelpaj. 

www.klostret.ystad.se 

Örum  

Lillian Öberg Design AB, Örum 370 

16-18. Nytändning, vi tänder utomhus! 2km söder om Hannas www.orum370.se  

Östra Ingelstad 

I vått och torrt 

11 - 17 samt 18 – 22. I vår trädgård visar vi en ny (och för oss) unik trädgårdsbelysning i dansk design 

när den är som bäst! Vi lämnar även 20 % på alla lyktor denna helg! www.ivattochtorrt.se 

Smedjan bykrog 

18–22. Grillafton på Smedjan bykrog.  Vi tänder grillarna och dukar upp en buffé med grillade 

kamben penslade med piri piri-sås, grillade bbq-marinerade kycklingklubbor, potatisgratäng, 

bearnaisesås, rödvinssås, rökig bbq-sås, chimmichurri och ugnsbakade tomater med haricots verts. 

190:-/pp. Dessertpaket: Crème brûlée och kaffe från kafferosteriet Solde i Malmö. 80:-/pp Vi har 

fullständiga rättigheter. Välkomna! Endast förbokning, boka på 0414-516 00 eller 

info@smedjankafe.se www.smedjankafe.se 

Övraby-Nedraby  
19. Samling vid sockenstugan i Övraby med medhavda lyktor. Där bjuds på tilltugg av Övraby-

Nedraby byalag, gemenskap och värme. Tillsammans har vi sedan gåtfulla aktiviteter... 

Lördagen 31 oktober 

Årets ljusby Skillinge 
10-12. Skillinge IF:s loppis lyser upp Blå Hallen. 11-13 Eldig försäljning under långlördag på Skillinge. 

Besök företagare, konstnärer och konsthantverkare.  12-21   Kapellgårdens kaffestuga lyser upp 

gången med marschaller och i den upplysta kaffestugan serverar vi soppa med hembakat bröd och 

kaffe med äppelkaka. www.skillinge.com,  

Rue Hallén Arkitekter 

19 – 22. ”Vågspel”  - en ljus- och ljudinstallation 

ljus / mörker 

http://www.tryde1303.com/
http://www.klostret.ystad.se/
http://www.orum370.se/
http://www.ivattochtorrt.se/
mailto:info@smedjankafe.se
http://www.smedjankafe.se/
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mono / polykromatisk 

högt / lågt 

starkt / svagt 

Av Gustav och Simon Hallén Rue, Gustav är utbildad på Malmö Högskola K3, Simon har sin utbildning 

från Musikhögskolan i Piteå. Plats Kyhlsvägen 11, Skillinge. 

Österlenmaran 

18. En mara eller halvmara. Alternativt ett lag på upp till sex personer som delar på 

maratondistansen i stafettklassen. Starten går i Simrishamn, därefter går banan via Brantevik och 

Skillinge till Borrby. Här går halvmaratonlöparna i mål. Maraton- och stafettlöpare vänder i Borrby, 

och springer tillbaka till Simrishamn.  

http://osterlenmaran.com/ 

 

Andrarum 

Christinehofs ekopark 

Ljus och mörker under 1700-talet. Välkomna på hissnande kvällsvandring i det gamla barockslottet.   

18. Kvällsvandring i slottet samt härlig höstbuffé, förbokas senast 27/10, 495 kr/person 

19. Kvällsvandring i skottet, 120 kr/person, förboka gärna för att vara säker på plats 

20. Kvällsvandring i skottet, 120 kr/person, förboka gärna för att vara säker på plats 

1700-talet var förändringarnas århundrade, från mörker till ljus och upplysning. Slottets salar lystes 

upp av hundratals vaxljus och nya tankar och idéer diskuterades över luxuösa middagar. 

Kvällsvandringen i slottet är en sagolik upplevelse och en unik möjlighet att få besöka ett kvällsmörkt 

Christinehof med dåtidens levande ljus som ända ljuskälla. För den som bokar vårt helaftonspaket 

ingår en härlig höstbuffé, uppdukat i det gamla vagnslidret, numera restaurang Kronhjorten. 

Välkomna med frågor och anmälan till evenemangen på: info@christinehofsekopark.se 0417- 263 70 

Baskemölla 
18- ca 21 Föreningarna på Baske och dess invånare hjälps, som traditionen bjuder, åt med att lysa 

upp fiskeläget. Vi startar kl 18 i Tjörnedalagårdens svinahus, där Kulturföreningen bjuder på soppa 

mm. Ca 18.30 fackeltåg genom den upplysta byn via kapellet där vi stannar till. Därefter fortsätter 

fackeltåget ner till hamnen där vi bjuds på varm dryck av Bouleföreningen och njuter av den 

marschallbelysta hamnen signerad Hembygdsföreningen. Kanske kan vi även se ljus från sydost? 

Delta i de delar du önskar. (Facklor finns att köpa)  

Tjörnedalagården  

Konsthallen har öppet kl 17-19 och visar utställningar med Lisa Strömbeck, Börje Lindberg och Sara 

Möller. Kl 17-18: Workshop Gilla monster. Döden-mörker-monster och det läskiga? Nej, gilla det! Vi 

utgår från utställningen i konsthallen och ser Börje Lindbergs ljud-och ljusperformance Dödsdansen. 

Vi inspireras, dansar, tänker och gör vår egen tygkasse Gilla monster. Ålder: 6-12 år.info@oskg.nu, 

www.oskg.nu 

mailto:info@oskg.nu
http://www.oskg.nu/


Keramiker Elisabeth K Palm 

10-20. Textilkonstnär Kristin Tallberg lyser upp verkstad och galleri med sina änglar. Kronor och 

dekorationer i förgänglig slöjd smyckar och keramik i ljusets tecken lyser upp verkstaden. Eldkorgar 

och marschaller får vårt lilla "torg" att lysa! www.elisabethpalm.se .  Gamla affären i Baskemölla , 

Frans Löfströmsväg 19 

Bolshög  
16. Ljusgudstjänst i Bolshögs kyrka. Kör medverkar. www.svenskakyrkan.se/bohast 

Borrby  
17.30 bjuder Borrby Byalag och Kyrkan på bulle och varm dryck vid Korsoren. kl. 17.45 Fackeltåg 

avgår från Korsoren, med hästar i täten till Ridskolan.  Samling ca 5 minuter innan. kl. 18.00 Ljusshow 

på Ridskolan av Österlens Ridklubb 

Blå Huset 

11-21. Öppet i kafé och butik. Vi serverar hembakta, pajer, smörgåsar och en värmande soppa. 

Ljusvandring i parkträdgården med upplysta vattenspel. www.blahusetborrby.se 

Catrinegården 

11-16. Vi har upplyst gård och lysande erbjudanden. Fint set med mössa, vantar och halsduk för 320 

kr. Vi serverar en värmande höstsoppa i kaffestugan. Ligger mellan Borrby och Östra Hoby. 

www.catrinegarden.se, 0702 796 539  

Brantevik 
17. Konstnären Karin Ryft öppnar dörrarna och bjuder in till sitt galleri på Jaktgatan 4 i Äppellunden. 

Där kan man njutsamt vandra in och ta del av målade alster ackompanjerade av smekande tonsatt 

poesi. Välkomna! 

18. Promenadkonsert med gregoriansk musik och elddans i Äppellunden, upplyst med hundratals 

marschaller. Arrangör: Ulla Viotti 

Brösarp 
Från 18 och fram genom kvällen:  Byagillet ombesörjer marschaller som lyser upp Brösarps by längs 

Albovägen. Byagillet uppmanar byinnevånarna att tända upp i sina trädgårdar etc. www.brösarp.se. 

Mästarna bakom glaset 2015 

 12-18. Glasutställningar på 5 platser med 12 internationella glaskonstnärer och glasblåsare. Det blir 

eld, och flammor, ljussatt glas och facklor till utställningarna. Entré 100 kr för alla utställningar inkl. 

några föredrag.  

 18-22 Workshop med Jason Gamrath, Elna Jolom, William Bell, Lui Chien Kaung m fl. Magi av Malin 

Nilsson och Charlie Caper samt dans och musik av bland annat Hanna Thorstensson. Middag med 

flera rätter i glashyttan. Pris 1450 kr förbokas på boka@glasriketsverige.se Se mera information på : 

www.glasriketsverige.se  elna@glasriketsverige.se,  0414-73125 

http://www.elisabethpalm.se/
http://www.svenskakyrkan.se/bohast
http://www.blahusetborrby.se/
http://www.catrinegarden.se/
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Degeberga  

Cocoonmeetings 

18. Vi lyser upp vår gård med eldar och marschaller, inne i samlingslokalen bjuder vi på soppa , 

nybakt bröd och föreställningen Russian Dance - sång och slagverk med Elena Alexandrova och Jonte 

Svensson, 295 kronor. Bokning  0709-36 00 51. www.cocoonmeetings.com 

Eljaröd 

Galleri Stattin 

12-21. Lysande, sprakande samlingsutställning av Fria Konstnärers Gille FKG. www.galleristattin.se 

Everöd 

Wenanders Möbler och Ting 

14 – 20. Butiken har öppet. Renoverade och restaurerade äldre möbler, unika bruksföremål och 

prydnadsföremål samt vackra lampor, ljusstakar och andra ljuskällor. Mellan Tryde och Skåne Tranås, 

bredvid Specialsnickeriet/Everöds gamla skola 0707-55 88 02 

Gislöv  
 10 – 20. Vid Gamla Skolan i Gislöv serveras fika och mat under hela dagen. I smedjan brinner ässjan 

och smeden Kristofer låter dig prova på att smida. Spökhistorier, högläsning och andra aktiviteter för 

barn. Allt i skenet av facklor och marschaller. www.tranes.se 

20:00 Halmpyramiden tänds vid Bragestenarna sydost om Gislöv. 20:30 Samling i Gislövs gamla 

smedja där varm dryck serveras. I byn brinner facklor, eldkorgar, järnträd och i smedjan är ässjan i 

gång sedan tidigare på eftermiddagen. 

Glimminge 

Glimmingehus 

11-16. Öppet med ordinarie entré. Visning kl 14. Ordinarie entré.  

På kvällen: Borgen lever! Se Glimmingehus upplyst som i gamla tider. Följ med på en extra 

spännande tur genom borgen och möt människor ur Glimmingehus historia från medeltiden och 

framåt! Kl 17, 18 och 19 Pris: Vuxna 140, barn (7-16 år) 40 kr. Lämpar sig för barn från 7 år.Förbokas 

på tel 072-7025990.www.raa.se/glimmingehus 

Gärsnäs  
18-21. Värmestuga i Kyrkans Hus, Storgatan 6 Gäsnäs. Här serveras soppa, fika och underhållning. 

www.svenskakyrkan.se/bohast 

Norrmans Conditori 

8 - 21. Ljusbakelser säljes hela dagen! Kl.18 Serveras Österlen lyser-meny i skenat av levande ljus. 

Boka bord! Kl.17 - 21 Torget upplyst med ljusslingor och marschaller. Kl.19.30 - 21 bjuds det på varm 

äppeldryck och pepparkakor. Grill igång för de som ta med sig och grilla marshmallows. Kl.20 tänder 

vi torgets egna lilla ljusträd med reservation för blåst och regn och då blir det också godisregn. 

www.norrmansconditori.se 

http://www.cocoonmeetings.com/
http://www.galleristattin.se/
http://www.tranes.se/
http://www.raa.se/glimmingehus
http://www.svenskakyrkan.se/bohast
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Hammenhög  

En liten bit av Medelhavet 

11-20. Medelhavet lyser, arrangemang i butik och trädgård. På kvällen lyser vi upp trädgården lite 

extra. Välkomna in för en upplevelse i höstmörkret. www.enlitenbit.se 

Carina Hägg Design  

11-22 Galleri o Butik öppet 11-20, ny konst, foton, design, möbler. Utställare deltar, vi lyser upp med 

spännande intryck o glädje. Välkomna att njuta av produkter o upplevelser.  

www.carinahaggdesign.se Utmed väg 9, 1,5 km nordost om  Hammenhög 

Gunnarshögs Gård 

Butik  10-22 Cafe 12-22. Höstinspirerat fikapaket i kaféet. Ljuspyssel 16-20. Lysande skattjakt 16-20. 

Bror Tommy Borgström  kl. 19. Förbokas. Upplysande visningar i rapsoljetillverkningen (anpassad för 

vuxna)  kl. 14 och 16 http://www.gunnarshog.se/ 

Maria Ekberg Keramik och Trädgård 

11 – 21. Vissa frön väcks till liv av eld och vatten, här möter du överdimensionerade skapelser i den 

upplysta trädgården, keramiska frökapslar kastar sin skugga  mot de vita väggarna och kring Katt-

templet finns en magisk aura. Gå på upptäcktsfärd i en ny värld mellan mörker och eldens ljus. 

www.krukmakeri.se . 0708 301522 

Kivik  

Kiviks kapell 

17–20.30. Kapellet är öppet, det nya glaskorset är belyst, möjlighet till egen reflektion kring temat 

”Vad lyser upp mitt liv?”.  ervering av varm choklad. www.svenskakyrkan.se/kivik 

www.convenium.se 

Kiviks Musteri 

18.30 Musik och varm soppa på vår upplysta innergård. Bandet Acousoft blir trio och spelar mysig 

akustisk musik. 175 kr för soppa, inkl. alkoholfri dryck + musik. Köttbullar till barn för 79 kr. 

Ljusverkstad i Äpplets Hus och "upplysta erbjudanden" i Musteributiken. www.kiviksmusteri.se 

Kåseberga  
18.00 Samling vid Kåseberga Byaträd. (mitt emot Byakrogen) Det delas ut marschaller och facklor, 

som sedan tänds och sprids från Kustvägen längs vägen ner i Kåseberga hamn. 19.00 Ljus-skulpturen 

"Ales  egel” tänds vid Kåseberga busshållplats och Byalagets ordförande Bengt Isacsson håller tal. 

www.kaseberga.se 

Cafe & Bistro 

11-22. Fira ljusdagarna med oss i våra mysiga lokaler. "Gofika"  samt mat serveras under hela 

öppettiden. Vi har både pyssel- och marsipan verkstad för de små, vår konditor är på plats. 

Ovanvåning abonnerad 15-17. Övrig tid boka gärna bord. Välkomna www.kasebergacafebistro.se 

http://www.enlitenbit.se/
http://www.carinahaggdesign.se/
http://www.gunnarshog.se/
http://www.krukmakeri.se/
http://www.svenskakyrkan.se/kivik
http://www.convenium.se/
http://www.kiviksmusteri.se/
http://www.kaseberga.se/
http://www.kasebergacafebistro.se/


912 KÅSEBERGA 

10 – 19. Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Ljusfat, ljusstakar, 

ljushållare, marschallhållare, ljuslyktor, ljusamplar, ljustistlar m.m. I galleriet: Utställningen 

”Ljusstakar” av Elna-Karin. Mellan Kåseberga och Löderups strandbad.  www.912Kåseberga.se 

Löderup 
17 – 19. Byalaget tänder 200 marschaller utmed Storgatan när det mörknar. Kom och beskåda! Kl 18 

- 19 bjuder Byalaget på gulaschsoppa på Storgatan vid Lantmännen. Alla är välkomna!  

Rödkillebäcksgård Interiörbutik 

12-19. På Rödkillebäcksgård Interiörbutik kan ni i stämningsfull belysning provsmaka Glögg och 

Choklad ur vårt gourmetsortiment. Vi erbjuder 10% på Eldkorgar, Ljusstakar, Stearinljus och Lampor. 

Gården ligger vid kustvägen Kåseberga-Löderups Strandbad. www.rodkillebacksgard.se 

Lövestad 
18. Beskriv arrangemanget här: Tändande av marschaller och vedkorgar på Marknadsplatsen, 

uppsändande av thailändska lyktor, uppträdande av eldkonstnär. http://www.lovestad.se 

Onslunda 

Antikvariat Bok & Te 

11-16. BÖCKER-TE-PRESENTER Provsmaka Antikvariatets eget svarta, röda eller gröna ekologiska te. 

Doft- och massageljusen till en riktigt mysig helg hittar du också hos oss. Borstakongens Café 2a vån. 

www.bokochte.se 

Peppinge  

Galleri Peppinge 

17-21. Galleri Peppinge visar belysta skulpturer och målningar i trädgård och galleri av Lisa 

Skogsberg, Per Skogsberg, Ida Melin, Leif Eugen och Åsa Melin. www.galleripeppinge.se 

Ravlunda  
Kl 16.30 tänder Ravlunda byalag 300 marshaller längs byavägen, från Bränneriet till kyrkan. Kl 18 

lyssnar vi till konsert med folkmusiker från bygden i  Kyrkan.  

Sandby 

Keramik Lotta Zerrander 

11-17. I mitt gårdsgalleri utställningen "Tekannor". I kostallet visar jag stora fat och skålar. Butiken är 

fulladdad med mer brukskeramik. Gården kommer att vara upplyst med marschaller och öppen eld, 

galleri och utställningslokal med lyktor och levande ljus. www.lottazerrander.se, #lottazerrander. 

Sandby/Hillshög mellan Borrby och havet. 

Sandhammaren 
18 – 22. I dag är sista chansen att i år komma upp i fyren och se det fantastiska ljusspelet från 

fyrbalkongen. Upplev de sexton enorma strålarnas svep över Österlens himmel. 

www.sandhammarensfyrplats.se 

http://www.912kåseberga.se/
http://www.rodkillebacksgard.se/
http://www.lovestad.se/
http://www.bokochte.se/
http://www.galleripeppinge.se/
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Simrishamn  
16.30 - kl 17.15 Ljusstund i S:t Nicolai. Ljustal av vår kyrkoherde Mats Hagelin, musik bl a av Blue Light 

Jazzband. 

17.15 - kl 17.45 Fackeltåg. Från Torgplan genom staden och med en sväng genom hamnen. 

18.Torgplan  

Sprakande Show under ledning av Anna Kesar med elever från Nova Academy Performing Arts. 

Korpens Zumba event. Kom och titta när  

Wellnez duktiga instruktörer visar hur roligt det kan vara att träna gruppträning  

19.30 - kl 21 Blue Light Jazzband på Kagan.  

KonstPåStan. Köpmännens skyltfönsters berikas med alster av Simrishamnskonstnärer. Marschaller 

tänds i stadens centrum och Hamnstråket är ljussmyckat. Nattpatrull samlar upp marschaller då kväll 

möter natt. 

Skepparegården, Skepparegatan 5 

13-16 Fotoutställning "Ljus" Fotograf Ove Deilert http://skeppargaardens.se/ 

Hotell Turistgården 

11-16. Arrangemang Lör:: ÖSTERLENLJUSET - en utställning av Niklas Aronsson, målningar från 

Österlen. Ljuset och impressionismen. Ett hjärta av marschaller lyser på gården! Storgatan 21  

turistgardenosterlen@hotmail.com 

Nordic Sea Winery 

17. Nordic Sea Winery lyses upp och håller extra öppet med guidning med efterföljande 

Säsongsmeny. Lys-paketet innehåller guidning av vineri (lördagar ingen produktion). Vineriets 

vinprovning med väl valda delikatesser, varmrätt baserad på säsongens fina råvaror och dessert. Pris: 

610 kr / person Mycket välkomna till ett lysande Vineri! Boka på info@nordicseawinery.se eller ring 

0414-18679. 

Skåne-Tranås 
17-20 Tranås Ungdomsförening tänder marschaller, alla som vill kan hjälpa till. Från kl. 18.00 är det 

korvgrillning och varm www.skanetranas.se 

Österlenchoklad 

10-20. Grilla marshmallows över öppen eld och kura upp i kaféet med en varm choklad. Handla till 

fabrikspriser. www.osterlenchoklad.se 

Café Madame Blå 

16-18. Jazz Konsert med Ingemar Torstensson Kvartett.  

16-20. Vedugnsbakade franska pizzor (tartes flambées)  

Smedstorp 

Blå Gården  

11-22 Blå Gården lyser upp med ljusskulpturer. I ateljén samsas måleri, änglar, möbler i trä och 

textilt. Storgatan 25 Smedstorp 

http://skeppargaardens.se/
mailto:turistgardenosterlen@hotmail.com
mailto:info@nordicseawinery.se
http://www.skanetranas.se/
http://www.osterlenchoklad.se/


Gamla Bryggeriet  

11 - 22 Per Bakers ljusinstallation i trädgården tänds när mörkret faller. Hela trädgården och 

orangeriet lyser. I galleriet bjuder vi på upplevelse för kropp och själ. Storgatan 23 

www.gamlabryggeriet.com, 0414-14761 

GyllenGården 

11-21 När Dagen skymmer lyses mörkret upp på GyllenGården av alla som sprider värme, glädje och 

gemenskap i en kall tid. Gården är upplyst och syns på långt håll. Här kan du njuta av en strålande 

jurybedömd konstsalong med 38 konstnärer i varmt sken från ljus, brasa och lampor. Butik fylld av 

konstnärlig energi och i Caféet finns något varmt för både kropp och själ. 1 km S om Smedstorp mot 

Hammenhög, www.gyllengarden.com 

ÖFC Magasinet  

11-16, 18-22 Fotoutställning. Belysning på Gamla Sädesmagasinets fina tegelfasad, Svart på vitt på 

Österlen. Fotografier från strand och skog. Sällsamma bilder från Island. Fotografier med ett dolt 

tidsperspektiv. Gårdlösavägen 49 www.gottberger.se 

Stenshuvuds nationalpark 
17. Ficklampevandring för barn. En spännande vandring för barn i åldern 4-10 år. Vem bor i skogen 

och vad gör de på natten? Tag med ficklampa. Vandringen är gratis och tar ca 45 minuter. Start vid 

Naturum. 

Svinaberga  

                         

15-17. Välkommen  ll e  syskonf redrag  där vi sä er ljuset på din syskonplacerings betydelse   ur 

påverkar din egen placering di  beteende  di  yrkesval  din f räldraroll och dina rela oner? 

  reläsare   usanna  d n   amiljeträdsanaly ker. Varje mamma och pappa vet a  deras barn är 

olika.  ven om de har två s ner så kommer skillnaderna mellan dem snart a  vara uppenbara  

detsamma gäller om de får två d  rar.  amiljeträdsanalys kan hjälpa  ig a  bä re f rstå både dina 

egna och dina barns unika kvaliteter. Allt detta och mer där ll kommer vi a  sä a ljuset på den här 

e ermiddagen  Livsträdgården som denna helg är upplyst av tända ljus och värmande brasa  Vi 

bjuder på ka e och äpplekaka gjord av gårdens K AV äpplen.  

 nträde 1   -. Anmälan: susanna.oden@livstradgarden.se, 070-537 38 70. Vi finns efter väg     km 

s der om Kivik www.livstradgarden.se  

Södra Mellby  

Södra  Mellby kyrka 

17-20. S Mellby kyrka Öppen. 

 17.45 Pilgrimsvandring från Mellby kyrka via den marschallupplysta Prästavägen till Vitaby kyrka. Ta 

gärna med egen lykta och reflexväst. 

 18. Andrum ”Var inte rädd f r m rkret” – musik, text och tystnad Mikael Nilsson, Maria Jeppsson, 

Birgitta Melén  

19. orgelmusik, www.svenskakyrkan.se/kivik 

http://www.gamlabryggeriet.com/
http://www.gyllengarden.com/
http://www.gottberger.se/
http://www.livstradgarden.se/
http://www.svenskakyrkan.se/kivik


Mellby Atelier 

15-17. Bli en del i en konstnärlig ljusinstallation! Sitt ner i stilhet och upplev ljuset, det inre och det 

yttre. Konstnärer Mia Forslund och Lars Sonerud i stora salen på Mellby Atelier.  

Tryde  
17. Raka spåret eller Det finns en väg. 1000 st marschaller från Scanstull t.o.m. Tryde by.  

Tryde 1303 

11-21. Strålande kulturer; Ljusinstallation i trädgården, café med lysande meny och utställning i 

galleriet. Kl. 18, levande musik med Åsa Johansson och Juan Mora samt vedugnsbakad pizza! Vid väg 

19 norr om Svamparondellen, www.tryde1303.com 

Vik  
18. Hamnen på Vik. Viks fiskeläges vägförening lyser upp hamnpirarna med marschaller och tänder 

grillar. Välkomna 

Vitaby  

Vitaby kyrka 

 
17-21. Hela kyrkogården lyser av marschaller och eldar, läsning ur Bibeln, kyrkan är öppen, 

korvgrillning utomhus.  

20.15. Dansshow med elever från Nova Academy. Utomhus vid strävpelaren. 

 21. Mässa i kyrkan som är upplyst med endast levande ljus. www.svenskakyrkan.se/kivik 

Ystad  

Klostret  

16. "Lilla Spökhistorien" med Lilla Vilda Teatern från Malmö Anmälan senast den 30/10 till Klostrets 

reception 0411-577286 Entré 50 kronor, www.klostret.ystad.se 

Örum  

Lillian Öberg Design AB 

16-21. Olika ljuskällor, skulptur och keramik. Sven drejar i mörkret! Vi tänder utomhus kl 16. 2km 

söder om Hannas www.orum370.se 

Östra Ingelstad 

I vått och torrt 

11 - 17 samt 18 - 22. I vår trädgård visar vi en ny (och för oss) unik trädgårdsbelysning i dansk design 

när den är som bäst! Vi lämnar även 20 % på alla lyktor denna helg! www.ivattochtorrt.se 

Smedjan bykrog 

18–22. Grillafton på Smedjan bykrog Vi tänder grillarna och dukar upp en buffé med grillade kamben 

penslade med piri piri-sås, grillade bbq-marinerade kycklingklubbor, potatisgratäng, bearnaisesås, 

rödvinssås, rökig bbq-sås, chimmichurri och ugnsbakade tomater med haricots verts. 190:-/pp. 

Dessertpaket: Crème brûlée och kaffe från kafferosteriet Solde i Malmö.  80:-/pp. Vi har fullständiga 

http://www.tryde1303.com/
http://www.svenskakyrkan.se/kivik
http://www.klostret.ystad.se/
http://www.orum370.se/
http://www.ivattochtorrt.se/


rättigheter. Välkomna! Endast förbokning, boka på 0414-516 00 eller info@smedjankafe.se 

www.smedjankafe.se 

Östra Tommarp 

Tommarps Ullspinneri 

17-20. Kom och upplev Tommarps Ullspinneri och dess trädgårdar upplysta av 800 levande ljuskällor 

till stämningsfull musik. Servering av fika och varm dryck. Entré till spinneriet men ej till 

trädgårdarna. Varma kläder och en ficklampa rekommenderas. Varmt välkomna Josefin och Martin!  

Söndagen 1 november  

Årets ljusby Skillinge 
 
11 – 17. Butiker, konstnärer och konsthantverkare lyser upp Skillinge. 12-17. I den upplysta 

Kapellgårdens kaffestugan serveras vi soppa med hembakat bröd och kaffe med äppelkaka. 

www.skillinge.com 

Blink  
19. 10-årsjubileum för "Blinka med billjusen till Bornholm". Bäst är nog att hitta en plats mellan 

Skillinge och Brantevik, sikta in strålkastarna och exakt kl 19 starta blinkningen och Bornholm blinkar 

tillbaka. www.rapsbollen.se På Bornholm 

Baskemölla  

Keramiker Elisabeth K Palm 

11-16. Textilkonstnär Kristin Tallberg lyser upp verkstad och galleri med sina änglar. Kronor och 

dekorationer i förgänglig slöjd smyckar och keramik i ljusets tecken lyser upp verkstaden. Eldkorgar 

och marschaller får vårt lilla "torg" att lysa! www.elisabethpalm.se .Gamla affären i Baskemölla , 

Frans Löfströmsväg 19. 

 Borrby  

Blå Huset 

11-17. Öppet i kafé och butik. Vi serverar hembakta, pajer, smörgåsar och en värmande soppa. 

www.blahusetborrby.se 

Catrinegården 

11-16. Vi har upplyst gård och lysande erbjudanden. Fint set med mössa, vantar och halsduk för 320 

:- Vi serverar en värmande höstsoppa I kaffestugan. Ligger mellan Borrby och Östra Hoby. 

www.catrinegarden.se, 0702 796 539  

Brösarp 

Mästarna bakom glaset 2015 

12-18. Glasutställningar på 5 platser med 12 internationella glaskonstnärer och glasblåsare. Det blir 

eld, och flammor, ljussatt glas och facklor till utställningarna. Entré 100 kr för alla utställningar inkl. 

några föredrag. www.glasriketsverige.se, elna@glasriketsverige.se,  0414-73125 

mailto:info@smedjankafe.se
http://www.smedjankafe.se/
http://www.skillinge.com/
http://www.rapsbollen.se/
http://www.elisabethpalm.se/
http://www.blahusetborrby.se/
http://www.catrinegarden.se/
http://www.glasriketsverige.se/
mailto:elna@glasriketsverige.se


Eljaröd 

Galleri Stattin 

12-18 Lysande, sprakande samlingsutställning av Fria Konstnärers Gille FKG. www.galleristattin.se 

Everöd 

Wenanders Möbler och Ting 

12 - 16 Butiken har öppet. Renoverade och restaurerade äldre möbler, unika bruksföremål och 

prydnadsföremål samt vackra lampor, ljusstakar och andra ljuskällor. Mellan Tryde och Skåne Tranås, 

bredvid Specialsnickeriet/Everöds gamla skola, 0707-55 88 02 

Glimminge 

Glimmingehus 

11-16. Öppet med ordinarie entré. Visning kl 14. www.raa.se/glimmingehus 

Gärsnäs 

Norrmans Conditori 

8 - 18. Ljusbakelser säljs hela dagen! www.norrmansconditori.se 

Hammenhög 

En liten bit av Medelhavet 

11-15. Medelhavet lyser, arrangemang i butik och trädgård. Välkomna in för en upplevelse i 

höstmörkret. www.enlitenbit.se 

Carina Hägg Design  

11-22 Galleri o Butik öppet 11-20, ny konst, foton, design, möbler. Utställare deltar, vi lyser upp med 

spännande intryck o glädje. Välkomna att njuta av produkter o upplevelser. 

www.carinahaggdesign.se Utmed väg 9, 1,5 km nordost om  Hammenhög  

Gunnarshögs Gård 

Butik  10-16.  www.gunnarshog.se 

Kåseberga  

Cafe & Bistro 

11-16. Vi håller öppet som vanligt. "Gofika" samt vår "Luckan" mat kan njutas till skenet av levande 

ljus! Pyssel- och marsipan verkstad för de små. Välkomna www.kasebergacafebistro.se 

912 KÅSEBERGA 

10 – 18. Bruks- & Unik keramik med betoning på ljus av Elna-Karin Helgesson. Ljusfat, ljusstakar, 

ljushållare, marschallhållare, ljuslyktor, ljusamplar, ljustistlar m.m. I galleriet: Utställningen 

”Ljusstakar” av Elna-Karin. Mellan Kåseberga och Löderups strandbad, www.912Kåseberga.se 

Köpingebro  
 17-19. Fira Österlen lyser med Byalaget och PRO som ordnar Korvgrillning, kaffe med kaka samt 

gissningslekar för alla. vid "torget". Välkomna alla i byn. 

http://www.galleristattin.se/
http://www.raa.se/glimmingehus
http://www.norrmansconditori.se/
http://www.enlitenbit.se/
http://www.carinahaggdesign.se/
http://www.kasebergacafebistro.se/
http://www.912kåseberga.se/


19. Följ ljusen längs byvägen och kom in i Stora Köpinge kyrka på ljusandakt! 

www.svenskakyrkan.se/stkopinge 

Löderup  

Rödkillebäcksgård Interiörbutik 

12-19. På Rödkillebäcksgård Interiörbutik kan ni 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. www.rodkillebacksgard.se 

Peppinge  

Galleri Peppinge 

17-21. Galleri Peppinge visar belysta skulpturer och målningar i trädgård och galleri av Lisa 

Skogsberg, Per Skogsberg, Ida Melin, Leif Eugen och Åsa Melin.www.galleripeppinge.se 

Simrishamn 
KonstPåStan. Köpmännens skyltfönsters berikas med alster av Simrishamnskonstnärer. Marschaller 

tänds i stadens centrum och Hamnstråket är ljussmyckat. Nattpatrull samlar upp marschaller då kväll 

möter natt.   

Hamnen  

Fyrverkeri kl 20.  

Skepparegården, Skepparegatan 5 

13-16. Fotoutställning "Ljus" Fotograf Ove Deilert http://skeppargaardens.se/ 

Hotell Turistgården 

11-16 ÖSTERLENLJUSET - en utställning av Niklas Aronsson, målningar från Österlen. Ljuset och 

impressionismen. Ett hjärta av marschaller lyser på gården! Storgatan 21  

turistgardenosterlen@hotmail.com 

Skåne-Tranås 

Österlenchoklad 

10-15. Grilla marshmallows över öppen eld och kura upp i kaféet med en varm choklad. Handla till 

fabrikspriser. www.osterlenchoklad.se 

Café Madame Blå 

16-18. Blues Konsert med Berga Blues. 16-20: Vedugnsbakade franska pizzor (tartes flambées)  

Smedstorp 

Blå Gården  

11-17. Blå Gården lyser upp med ljusskulpturer. I ateljén samsas måleri, änglar, möbler i trä och 

textilt. Storgatan 25 Smedstorp 

Gamla Bryggeriet  

11- 17. Galleriet, orangeriet och trädgården har öppet. Välkomna. Storgatan 23 

www.gamlabryggeriet.com, 0414-14761 

http://www.svenskakyrkan.se/stkopinge
http://www.rodkillebacksgard.se/
http://www.galleripeppinge.se/
http://skeppargaardens.se/
mailto:turistgardenosterlen@hotmail.com
http://www.osterlenchoklad.se/
http://www.gamlabryggeriet.com/


GyllenGården 

11-16. När Dagen skymmer lyses mörkret upp på GyllenGården av alla som sprider värme, glädje o 

gemenskap i en kall tid. Gården är upplyst och syns på långt håll. Här kan du njuta av en strålande 

jurybedömd konstsalong med 38 konstnärer i varmt sken från ljus, brasa och lampor. Färgsprakande 

final på hÖsterlenSalongen. "Guldramen" delas ut, kl 15.00, till den konstnär publiken ansett skapat 

det mest lysande konstverket. Butik fylld av konstnärlig energi och i Caféet finns något varmt för 

både kropp och själ. 1 km S om Smedstorp mot Hammenhög, www.gyllengarden.com 

ÖFC Magasinet  

11-16, 18-22. Fotoutställning. Belysning på Gamla Sädesmagasinets fina tegelfasad, Svart på vitt på 

Österlen. Fotografier från strand och skog. Sällsamma bilder från Island. Fotografier med ett dolt 

tidsperspektiv. Gårdlösavägen 49 www.gottberger.se 

Svinaberga 

                         

15-17."Aura  oma- e  f nster  ll vår själ"   reläsare   usanna  d n, Aura Soma terapeut. Ljuset ger 

oss regnbågens alla färger.  e färger du väljer speglar vilka egenskaper och behov du har  samt den 

livsprocess du är i just nu. Aura  oma är e  verktyg f r a  st dja människor i deras livsprocesser och 

s kande e er si  inre rum som källa  ll ljus  kra  och insikt. Välkommen  ll en inspirerande 

e ermiddag och introduk on i färgernas värld på e  Livsträdgården upplyst av tända ljus och en 

värmande brasa. Vi bjuder på ka e och äpplekaka gjord av gårdens K AV äpplen.  nträde 1   -. 

Anmälan  susanna.oden livstradgarden.se     -         . Vi  nns e er v    km s der om Kivik 

www.livstradgarden.se  

Södra Mellby  

Mellby Atelier 

15-17. Bli en del i en konstnärlig ljusinstallation! Sitt ner i stilhet och upplev ljuset, det inre och det 

yttre. Konstnärer Mia Forslund och Lars Sonerud i stora salen på Mellby Atelier.  

Tryde  

Tryde 1303 

11-15. Strålande kulturer, lysande brunch kl. 11-13 - boka! Utställning i galleriet. Vid väg 19 norr om 

Svamparondellen, www.tryde1303.com 

Ystad  

Klostret  

12-16. Se våra utställningar Entré 40 kronor www.klostret.ystad.se 

Örum  

Lillian Öberg Design AB 

11-16. Olika ljuskällor, skulptur och keramik. Sven drejar! Vi tänder utomhus kl 16.2 km söder om 

Hannas, www.orum370.se 

http://www.gyllengarden.com/
http://www.gottberger.se/
http://www.livstradgarden.se/
http://www.tryde1303.com/
http://www.klostret.ystad.se/
http://www.orum370.se/


Östra Ingelstad 

I vått och torrt 

11 - 17. I vår trädgård visar vi en ny (och för oss) unik trädgårdsbelysning i dansk design när den är 

som bäst! Vi lämnar även 20 % på alla lyktor denna helg! www.ivattochtorrt.se 

Smedjan bykrog 

12–15. Smedjans rejäla brunch, 170 kr. www.smedjankafe.se 

Boken om Österlen lyser  
Boken ges ut av Ariton förlag i sammarbete med Österlen lyser.  

Österlen lyser förenar olikheter genom att låta ljuset bli det nav omkring vilket vi samlas för att lysa 

upp vår tillvaro till en helhetsupplevelse i gemenskap. Den inre kraften, kreativiteten och 

idérikedomen är de resurser vi i huvudsak använder. Vi får det vi alla behöver - värme i kropp och 

själ. Kraften i Österlen lyser kommer underifrån när vi alla går man ur huse och tänder ett ljus för att 

mötas och lysa upp. Här finns plats för alla. Vi brinner för vår bygd, vårt Österlen, och här finns 

möjlighet att ge uttryck för glöden. 

 

Österlen lyser är samverkan när den är som bäst. Spontan, glädjefylld, enkel, billig, upplevelserik och 

givande.  

 

Österlen lyser är inte något storslaget evenemang utan en gemenskap där byar och individer med 

små medel skapar något storslaget tillsammans. Österlen lyser kan inte beskrivas - det ska upplevas 

sakta! 

 

  

 

http://www.ivattochtorrt.se/
http://www.smedjankafe.se/


 


