
   Österlen i juni 2016 

 

Sommarbrev från Österlen lyser 

 

Gemenskap    Kraft    Innovation 

 

Dessa tre ord vägleder engagemanget och arbetet inom Österlen lyser.  De bidrar till att 

medlemmarna blir fler för varje år vilka med hjälp av tusentals ljuskällor och stor 

kreativitet skapar gemenskap under mörka höstkvällar.    

 

Den 9 mars i år hölls årsmötet i Skillinge kapell varvid en styrelse valdes med Ylva 

Stockelberg som ordförande  och Gunilla Tersmeden som vice ordförande. Vi vill 

passa på att tacka Kapellgården i Skillinge för dess stöd vid olika sammankomster 

under året. 

I samband med årsmötet utsågs Skåne Tranås till Årets ljusby 2016 och får äran att 

arrangera invigningen av Österlen lyser.   
 

I år äger Österlen lyser rum Allhelgonahelgen den 4-6 november. Alla är välkomna att 

medverka, men fler behöver stötta evenemanget genom att bli medlemmar. Vi 

välkomnar därför fler byar, föreningar, företag och privatpersoner att bli 

medlemmar. På föreningens hemsida www.osterlenlyser.se finns all tillgänglig 

information om hur man kan bli medlem, hur man arrangerar sitt evenemang samt 

annan nyttig information. Här upprepas några centrala punkter. 

 

1.   Uppstartmöte 21 augusti kl 17 Tranesgården i Skåne Tranås: Nu börjar det 

närma sig och Österlen lyser hälsar alla intressenter varmt välkomna till ett 

uppstartsmöte inför årets evenemang. Som vanligt vill vi att evenemanget ska ha 

koppling till ”ljus” men för övrigt är det endast fantasin som sätter gränser; stort 

eller litet evenemang beror på er. Ett bra sätt att komma igång är att komma till 

uppstartsmötet och låta sig inspireras av vad andra har gjort samt höra vad nytt 

som är på gång. Skåne Tranås och Österlen lyser bjuder på kaffe och kaka. Ta 

chansen att höra mer om t.ex.  

 

 hur Skillinge arbetade med förra årets invigning, Berit Åkesson och Bengt 

Sjödin 

 Gunnarshög berättar om hur de arbetar, Anja Persson 

 hur vi kan integrera nyanlända och asylsökande i arbetet med Österlen lyser, 

Ylva Stockelberg  

 hur vi kan marknadsföra boken om Österlen lyser, Ylva Stockelberg   

 Österlen lyser på tyska 

 

2. Medlemskap: Observera att medlemskap i Österlen lyser är en förutsättning för att 

få annonsera er programpunkt i projektets officiella program och dra nytta av 

http://www.osterlenlyser.se/


gemensam marknadsföring i lokalpress och på vår hemsida. Avgiften för 

medlemskap är 120 kr för privatperson, 225 kr för familj och 350 kr för 

företag/förening eller byalag.  

Vi är tacksamma för alla som stöttar projektet som stödmedlem utan att ha en egen 

aktivitet. 

 

Medlemsavgiften måste betalas senast den 10 september.  Avgiften kan betalas 
till Bg 5605-8282 eller direkt på hemsidan: www.osterlenlyser.se/medlem   

   

Vill du gynna oss på annat sätt så kan du köpa en dekal för 350 kr. Beställ dekal 

eller diskutera sponsringsmöjligheter via vår e-post info@osterlenlyser.se.  
 

3. Programpunkter: För att underlätta sammanställning av program finns ett 

formulär som ska användas för att lämna information om evenemang: 

www.osterlenlyser.se/programpunkt 

P.g.a. tidningarnas pressläggningstider behöver vi få in programuppgifter senast 

den 1oktober. 
 

Vi hoppas få möta er 21 augusti i Skåne Tranås eller om inte förr i ljuset och värmen 

under Österlen lyser under Allhelgonahelgen! Trevlig fortsättning på sommaren! 
 

Styrelsen för Österlen lyser 

genom 
 

Ylva Stockelberg   

Ordförande           

 

För mer information se vår hemsida: www.osterlenlyser.se 
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