
VÄLKOMMEN TILL 
KIVIK MED OMNEJD! 

Fredag, lördag & söndag 3-5 november

...under Österlen Lyser-helgen

Fredagen 3 november 
På fredagskvällen samlas vi för gemensamt mingel och startskott för hela helgens 
program med Kivik Lyser. Vi träffas på hamnplan på Kivik kl. 17.45 för att dricka  
något gott från Kiviks Musteri, mingla, prata och se på när höstmörkret lyses upp av 
att Kiviks Byalag tänder vårdkasarna på hamnpiren. 

Passa på att åka med tåget ut till Musteriet eller ta del av våra andra aktiviteter på  
och runt Kivik under kvällen. Glöm inte boka bord. Välkomna!



  
  KIVIKS  BYALAG  
 18.00 Tänder vårdkasar vid norra pirarmen i hamnen. 
19.00 Tänder ”Vårbålet”.

  BUHRES FISK 
17.00 Bjuder på varm dryck. 
 10-16 I butiken kan du köpa Buhres ”hemliga låda” med härliga smaker från  
  butikens egna sortiment för kvällsmys för 2 personer. 
18-21 I restaurangen serveras skördebuffé med varma fisk- & skaldjurssoppor. 
 
11-17 KIVIKSTRAND –  
  Caféet serverar varma apfelstrudel gjorda av svenska äpplen. Kiviks Calvados  
  och valnötter. Till detta en hemgjord vaniljsås. Det finns också en varm soppa  
  och en mustig gryta.  

  KIVIKS MUSTERI – 
18.00 Finns på plats på hamnplan och bjuder på varm Äppelbrygd. 
  Åk sedan upplyst vagn till Kiviks Musteri (kostnadsfritt). Där erbjuds varm 
  soppa på restaurang Kärnhusets upplysta innergård. Återfärd till Kivik ca 21. 
       21 Musteributiken och Äpplets Hus har kvällsöppet med upplysta erbjudanden.

 
 
16-20 SVABESHOLMS KUNGSGÅRD – Höstmarknad 
  I samband med Österlen Lyser/Kivik Lyser arrangerar Svabesholms Kungs- 
  gård, Den Engelska Trädgården och Prylbyrån två trevliga marknadsdagar på  
  Svabesholm, med lokala hantverkare, matkreatörer och aktiviteter för hela  
  familjen. Hela gården, inklusive Den Engelska Trädgården, är upplyst! 
 



17-22 EVA PÅ TORGET  – har öppet
 
  KIVIKS HOTELL KONFERENS & SPA – tänder marschaller och välkomnar  
  er in i värmen till bl a: 
  Dagsspa – värmande behandlingar, Desert Heat lerinpackning, Stem Cell  
  Cellulit behandling med Chilli. 
16-18 Ostronbar och Champagne. Prova på att Sabrera! 
  Eftermiddagskuren – inträde i Spa, behandling, samt 5-rätters meny. 
 18  Restaurangen öppnar – I baren serveras heta eldiga drinkar. 
 
18 VITEMÖLLA BADHOTELL –  
  Serverar Skånsk Gås   
  

7.30-16.30 KIVIKS CAFÉ & BAGERI - har öppet
  
  KIVIKS HOTELL KONFERENS & SPA – tänder marschaller och välkomnar  
  er in i värmen till bl a: 
  Frukostkuren 
  Frukost, inträde i Spa, behandling. 
  Dagsspa – värmande behandlingar, Desert Heat lerinpackning, Stem Cell  
  Cellulit behandling med Chilli. 
  Eftermiddagskuren – inträde i Spa, behandling, samt 5-rätters meny. 
 18   Restaurangen öppnar – I baren serveras heta eldiga drinkar.

 11-17 KIVIKSTRAND –  
  Caféet serverar varma apfelstrudel gjorda av svenska äpplen. Kiviks Calvados  
  och valnötter. Till detta en hemgjord vaniljsås. Det finns också en varm soppa  
  och en mustig gryta.
  
 
 
  

 
    

Lördagen 4 november 



 
  BUHRES FISK 
12-15 Fiskdamm i butiken och ponnyridning ute på gräset för alla barn. 
17-20 Tipsrunda i fisk- & ljusets tecken. Vinnaren prsenteras på Facebook. 
  Rökmästaren håller röken öppen och berättar om fiskrökning med alspån. 
17.00 Bjuder på varm dryck. 
 10-16 I butiken kan du köpa Buhres ”hemliga låda” med härliga smaker från  
  butikens egna sortiment för kvällsmys för 2 personer. 
18-21 I restaurangen serveras skördebuffé med varma fisk- & skaldjurssoppor.
 
12-19 SVABESHOLMS KUNGSGÅRD – Höstmarknad 
  I samband med Österlen Lyser / Kivik Lyser arrangerar Svabesholms Kungs- 
  gård, Den Engelska Trädgården och Prylbyrån två trevliga marknadsdagar på  
  Svabesholm, med lokala hantverkare, matkreatörer och aktiviteter för hela  
  familjen. Hela gården, inklusive Den Engelska Trädgården, är upplyst!

 

16-19.30 KIVIKS MUSEUM –Vi lyser upp höstmörkret med pyssel i historiens tecken  
  för hela familjen!  
  Skattjakt på Barnens Museum. Vi grillar korv.  
  Entré 60 kr för vuxen, 40 kr för barn, inkl. pysselmaterial, korv, dricka till  
  barnen och kaffe! 

 17   NATURUM, STENSHUVUD –Ficklampevandring på Stenshuvud.
  Vad händer i skogen när mörkret faller?! Kom och lös de kluriga uppdragen. 
  En spännande vandring för barn, start vid Naturum. Passar barn i åldern:  
  4-10 år. Tag med ficklampa! Vandringen är gratis.

17-22 EVA PÅ TORGET  – har öppet



Söndagen 5 november

 
 
 
 
 
 
 
 

  KIVIKS FÖRSAMLING –
17.50 Pilgrimsvandring från S:a Mellby Kyrka via den marschallupplysta Prästa- 
  vägen till Vitaby kyrka. Ta gärna med egen lykta och reflexväst.
17-21 VITABY KYRKA –  Kyrkogården lyser med marschaller och eldar.  
  Kyrkan är öppen.
 21.00 Mässa i kyrkan som är upplyst med endast levande ljus.
17-20 KIVIKS KAPELL – är öppet, glaskorset belyst, stilla musik och eftertanke.  
  Servering av varm choklad i bokcaféet.

  KIVIKS  BYALAG  
 18.00 Tänder vårdkasar vid norra pirarmen i hamnen. 
19.00 Tänder ”Vårbålet”. 

18  VITEMÖLLA BADHOTELL –  
  Serverar Skånsk Gås

8-16 KIVIKS CAFÉ & BAGERI - har öppet

  KIVIKS HOTELL KONFERENS & SPA –
  Frukostkuren – frukost, tillgång til Spa, behandling. 
  Dagsspa – värmande behandlingar, Dessert Heat lerinpackning, Stem Cell  
  Cellulit behandling med Chilli. 
14-17 Aromatisk bastu. Det blir riktigt hett! 4 sittningar i bastun med eteriska oljor,  
  is, hounung och salt. Frukt och vatten mellan sittningarna. 350 kr/person 
  (min. 6 pers., max 100 pers.)

 11-17 KIVIKSTRAND –  
  Caféet serverar varma apfelstrudel gjorda av svenska äpplen. Kiviks Calvados  
  och valnötter. Till detta en hemgjord vaniljsås. Det finns också en varm soppa  
  och en mustig gryta.



  BUHRES FISK – 
 10-16 I butiken kan du köpa Buhres ”hemliga låda” med härliga smaker från  
  butikens egna sortiment för kvällsmys för 2 personer.

17-22 EVA PÅ TORGET  – har öppet

 19.30- KIVIKS BIO – SNÖMANNEN 
  Någon har skickat ett anonymt meddelande till polisen i Oslo, som får   
  kriminalaren Harry Hole att se likheter mellan försvinnandet av en kvinna  
  och äldre ouppklarade fall. Kan en seriemördare ha återvänt efter flera års  
  tystnad? Tillsammans med sin assistent Katrine Bratt letar Harry Hole  
  desperat efter sammanhang och ledtrådar som kan ta dem tillräckligt nära  
  mördaren för att hindra honom begå flera bestialiska mord.  
  Snömannen är den första av Jo Nesbøs romaner om polisen Harry Hole som  
  blir film. 
  Premiärdatum: 13 okt 2017
  Genre: Deckare, Drama
  Ålder: 15 år.
 

  



Du får inte heller missa  
Kiviks Turisms Instagramutställning

 I KIVIKS KAPELL –

17-20 Visas Instagramtävlingens #Mittkivik vinnande bidrag.

 Se alla de vinnande, fantastiska bidragen till Kiviks Turisms fototävling,  
 som avgjordes tidigare i höst!



Bild från 2014 års invigning på Kivik –  
”Kivik – ljusår tillbaka och framåt i tiden!”

foto: Lars-Olof Börjesson

Ett samarbete mellan:

Byalaget på Kivik

 Tänd marschaller utanför ditt hus! 
      (Endast 4:-/st på ICA Piraten. Beställ gärna i god tid om  
 du vill ha ett visst antal)

 Gör din egen ljuslykta och placera    

TILLSAMMANS LYSER VI UPP VÅR BY!


