VÄLKOMMEN
TILL KIVIK
MED OMNEJD!
...under Österlen Lyser-helgen
Fredag, lördag & söndag
2-4 november

FREDAGEN 2 NOVEMBER
18
18.15

KIVIKS BYALAG – tänder vårdkasar på norra
hamnpiren.
Kommunister May Heldal inviger helgen.
Musikunderhållning.
KIVIKS MUSTERI – bjuder på VARM&KALL.

BUHRES PÅ KIVIK – bjuder på varm dryck över
öppen eld.
11-16 Öppen rök, Buhres rökmästare Jörgen Nordahl låter
er kika in bakom kulisserna.
10-18 I Butiken
En kasse ”Hemmakvällsinpiration”. Kassen innehåller lättare 3-rätters med delikatesser, gratäng,
chokladdessert alt pannacotta. Bör förbokas.
11, 12, 13, 14, 15 & 16 – Fiskdamm
12-16 Sillburgare
10-18 Skräckkabinett. Vågar du gå med öppna
ögon i Buhres iskdisk?
I Restaurangen
Pysselbod för barn och lekfulla vuxna.
12-18

GALLERIAN – HANTVERKHUSET
Simbi- unikt och secondhand • Indigo Art- konst
närsmaterial • handstickat

11-16

NATURUM/STENSHUVUD – har öppet

10-19

HAVÄNGSBODARNA – upplyst butik ute och
inne. Provsmakning av goda korvar.

17-23

EVA PÅ TORGET

12-17

ALLÉ PÅ ÖSTERLEN – Café/butik och Bakicka
öppet.
Restaurangen har kvällsöppet.

17

15-20

HÖSTMARKNAD PÅ SVABESHOLMS
KUNGSGÅRD – lokalt hantverk • gårdens butiker
är öppna • café med mat och ika • ponnyridning,
iskdamm och ugglejakt • den Engelska Trädgården
är upplyst
KIVIKS HOTELL KONFERENS & SPA
Frukost, ika, middag, dagsspa
Etermiddagskuren (30 min behandling + 3 rätters
meny)

18-22

FRIDEN – har öppet

18

VITEMÖLLA BADHOTELL – upplyst hotell med
servering av traditionell gåsamiddag.

Lördag 3 november
8-16

KIVIKS CAFÉ & BAGERI goda frukostbullar och
bröd.
8-10.30 Frukostbufé
God höstsoppa serveras under lunchen
10-18

HAVÄNGSABODARNA – upplyst ute och inne.
Provsmakning av goda korvar.

11-16

NATURUM/STENSHUVUD – har öppet

17-23

EVA PÅ TORGET – har öppet

12-17

ALLÉ PÅ ÖSTERLEN – Café/butik och Bakicka
öppet.
För barnen … prova på i köket hos Allé!
Beräknad tid: 1 timme. Fika ingår.
Minimiålder: 7 år. Pris: 175 kr/barn.
Begränsat antal platser. OSA senast 12 november.

11-14

BUHRES PÅ KIVIK – bjuder på varm dryck över
öppen eld.
11-16 Öppen rök, Buhres rökmästare Jörgen Nordahl låter
er kika in bakom kulisserna.
10-16 I Butiken
En kasse ”Hemmakvällsinpiration”. Kassen innehåller lättare 3-rätters med delikatesser, gratäng,
chokladdessert alt pannacotta. Bör förbokas.
11, 12, 13, 14, 15 & 16 – Fiskdamm
12-16 Sillburgare
10-18 Skräckkabinett. Vågar du gå med öppna ögon i
Buhres iskdisk?
12-15 Ponnyridning
I Restaurangen
Pysselbod för barn och lekfulla vuxna
12-18

GALLERIAN – HANTVERKHUSET
Simbi- unikt och secondhand • Indigo Art- konst
närsmaterial • handstickat

12-18

HÖSTMARKNAD PÅ SVABESHOLMS
KUNGSGÅRD – lokalt hantverk • gårdens butiker
är öppna • café med mat och ika • ponnyridning,
iskdamm och ugglejakt • den Engelska Trädgården
är upplyst.

10-17

KIVIKS MUSTERI – Musteributiken har upplysta
erbjudanden
Restaurang Kärnhuset serverar brunchbufé med
bla krämig pumpasoppa med äppeltoast och
pumpiga tillbehör

12-15 & FRIDEN – har öppet
17-22

11-16
16

NATURUM STENSHUVUD
Naturum håller öppet
Lena Alebo håller en sago- & sägenvandring på
Stenshuvud
KIVIKS HOTELL KONFERENS & SPA
Frukost, ika, middag, dagsspa
Frukostkuren: Frukost, Spa (30 min behandling)
Etermiddagskuren (30 min behandling + 3 rätters
meny)

16.30

RAVLUNDA BYALAG
Tänder 300 marschaller längs byvägen.
Eteråt värmer vi oss i skolan med varm dryck
och tilltugg.

16-19.30 KIVIKS MUSEUM & KIVIKSGRAVEN
Kiviks Museum lyttar ut till Kiviksgraven,
där man tillverkar egna betlyktor och går på
historisk skattjakt på gravområdet i lyktornas
sken.
Mer pyssel i historiens tecken för hela familjen
inne på Café Sågmöllan.
Korvgrillning.
Entré: 40 kr/person, inkl. pysselmaterial, kafe,
dricka och korv.
18

KIVIKS BYALAG – tänder vårdkasar på norra
hamnpiren.

KIVIKS FÖRSAMLING
16
17.45

17-21

21

18-23

S Mellby kyrka – Pilgrimsvandring
Soppa serveras i församlingshemmet, S Mellby
Pilgrimsvandring från Mellby kyrka via den
marschallupplysta Präsgtavägen till Vitaby
kyrka. Ta gärna med egen lykta och relexväst
Vitaby kyrka
Hela kyrkogården lyser av marschaller och
eldar. Kyrkan är öppen.
Läsning utomhus
Korvgrillning
Mässa i kyrkan som är upplyst av levande ljus.
Predikan av italiensk katolsk präst.
SKÅNSKA JÄRNVÄGAR RÄLSBUSS

17-21

KIVIKS FÖRSAMLING forts
Kiviks kapell
Kapellet öppet, stilla musik och etertanke
Servering av varm choklad i bokcaféet
Utställning av Kivik Turisms instagramtävling

Söndag 4 november
8-16

KIVIKS CAFÉ & BAGERI goda frukostbullar
och bröd.
8-10.30 Frukostbufé
God höstsoppa serveras under lunchen
KIVIKS HOTELL KONFERENS & SPA
Frukost, dagsspa
Frukostkuren: Frukost, Spa, 30 min behandling
10-18

GALLERIAN – HANTVERKHUSET
Simbi- unikt och secondhand • Indigo Artkonstnärsmaterial • handstickat

10-17

KIVIKS MUSTERI – Musteributiken har upplysta erbjudanden
Restaurang Kärnhuset serverar brunchbufé
med bla krämig pumpasoppa med äppeltoast
och pumpiga tillbehör

10-16

12-16
10-16
11-16

11-16

BUHRES PÅ KIVIK
I Butiken
En kasse ”Hemmakvällsinpiration”. Kassen
innehåller lättare 3-rätters med delikatesser,
gratäng, chokladdessert alt pannacotta.
Bör förbokas.
Sillburgare
Skräckkabinett. Vågar du gå med öppna ögon i
Buhres iskdisk?
I Restaurangen
Pysselbod för barn och lekfulla vuxna
NATURUM/STENSHUVUD
Naturum håller öppet

12-17

ALLÉ PÅ ÖSTERLEN – Café/butik och Bakicka
har öppet.

12-15

HÖSTMARKNAD PÅ SVABESHOLMS
KUNGSGÅRD – lokalt hantverk • gårdens butiker
är öppna • café med mat och ika • ponnyridning,
iskdamm och ugglejakt • den Engelska Trädgården
är upplyst

12-18

FRIDEN – har öppet

17-23

EVA PÅ TORGET – har öppet

18-20.10 KIVIKS BIO – visar rysaren ”Hereditary”.
Filmen har i recensioner beskrivits som ett ”ilmiskt
mästerverk” som skrämmer vettet ur besökarna.
”Hereditary” är en otäck historia om en dysfunktionell familj och dess hemligheter. En obehaglig
mardröm på dryga två timmar som inte släpper
sitt grepp ens när ilmen tagit slut. Fotot, musiken
och en ensemble med magniika Toni Collette i
täten överträfar alla förväntningar.
Ålder: 15 år
Pris: 90 kr

Du får inte heller missa
Kiviks Turisms
Instagramutställning den 3/11
I KIVIKS KAPELL –
17-20

Visas Instagramtävlingen #Mittkivik &
#Kiviksturism vinnande bidrag.
Se alla de vinnande, fantastiska bidragen till
Kiviks Turisms fototävling. Tävlingen är i
skrivande stund inte avslutad. Nedan visas en
del av de nominerade bidragen.

TILLSAMMANS LYSER VI UPP
VÅR BY!
Tänd marschaller utanför ditt hus!
(endast 4:-/st på ICA Piraten. Beställ gärna om du
vill ha många.)

Gör din egen ljuslykta och placera
den utanför ditt hus.
(…en gammal marmeladburk och ett värmeljus
– klart!)

Ett samarbete mellan:

Byalaget på Kivik

