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Vårbål Kristi himmelsfärds afton 

Till tonerna av ”Kivikspolka” tågade Simrishamns Musik-

kår och fackelbärarna in på södra hamnplan. Brasan tän-

des och SPF Kivikskören sjöng ett potpurri på vackra vår- 

och sommarmelodier. Därefter höll Lisa Tofft ett vårtal 

om jordens bana kring solen som ger oss vår varje år. 
 

Sedan var det dags för utdelning av stipendier ur Kiviks 

scoutkårs minnesfond, en fond för att stimulera barn 

och ungdomar i ideell föreningsverksamhet på och kring 

Kivik. Vilka som fick stipendier framgår av rutan till hö. 

2019 år stipendier till Kiviks Scoutkårs minne gick till:   

- Andrarums IF (16 800 kr) till ett orienteringstävlingslä-

ger i Karlshamn  

- Kiviks AIF P14/15 (25 000 kr) till träningsläger och nya 

träningsmetoder.  

- Brösarps Scoutkår (55 000 kr). Elva scouter och en le-

dare är i skrivande stund på World Scout Jamboree i 

Summit Bechtel Reserve, Mount Hope, West Virginia, 

USA  

Byavandringarna 
Ett stort antal nyfikna och kunskapstörstande kivlingar möttes under två kvällar på 
Torget vid Sparbanken Syds uppdukade bord i normal svensk sommartemperatur. 
Båda kvällarna bjöd Sparbanken Syd på förfriskningar och spännande tävlingar. 
Tommy Gustafsson tog sedan över och lotsade hela ”flocken” runt i först södra och 
påföljande gång norra delen av byn. Som vanligt levererade Tommy, enligt vad han 
själv påstår, helt sanningsenliga berättelser om människor och husen de bodde i. 

Styrelsen på ICA 

Byalagets styrelse stod en förmiddag på ICA och 

träffade glada människor, både sommargäster och 

kivlingar. Många bra förslag på förbättringar för 

byn framfördes: rensa bort tång från hamnen, 

sätta upp anvisningsskyltar till parkeringsplatser – 

även Tuttevi, hastighetsdämpande åtgärder för 

riksväg 9, tätare tömning av papperskorgar, för-

skönande av strandpromenaden m.m. Styrelsen 

har för avsikt att träffa ansvariga på kommunen i 

höst för att diskutera alla förslag.  

Ett tack till Ola på ICA, som välvilligt låter oss 

”ockupera” ingången!  

Kommunen har installerat en luftpump i slutet av Tullgårdsgatan. Nu har byn både laddstation för eldrivna bilar 

och luft för cyklister!  

Cykelpump 

mailto:info@byalagetpakivik.se


          Byabladet på Kivik    
Augusti 2019 Nummer 2 

Kivik Swings 

En varm och skön julifredag samlades traditionsenligt 

medlemmar från Båtklubben och Byalaget på Båtklub-

bens ”Bakficka”. Grillen glödde och under stort gemyt 

dukades all den goda medhavda maten upp på borden. 

Snart genljöd den glada jazzen från Pipp´s Blue Six över 

hela hamnplan och det dröjde inte länge förrän gräs-

planen var full av dansande par! En given succé! 

Kommande program under hösten. Utförligare info kommer. 

Strandstädning. Lördagen den 14 september arrangerar Vitemölla Lejeförening och Kiviks byalag strandstädning längs Hanö-

bukten. Korvgrillning på Vitemölla norra strand avslutar. 

Kulturfilm. Onsdagen den 25 september arrangerar Kulturföreningen Bernadotte och Byalaget, som vi gjort flera år tidigare, 

visning av en kulturfilm på Bion.  

Kivik Lyser. Fredagen den 1 november firar vi höstens ljusfest. I år har vi ett nytt spännande program, som kommer att äga rum 

under fredagskvällen. Ett samarrangemang mellan flera olika Kiviksföreningar. 

Ärtsoppa. Onsdagen den 13 november bjuder Byalaget, som traditionen påbjuder, på en trevlig samvaro med ärtsoppa och en 

intressant föreläsning. 

Lucia. Omkring den 13 december arrangerar Byalaget sitt sedvanliga luciatåg på Torget. 
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Kiviks stora Byagille 

I slutet av juli samlades ett gäng med seniorer på Solevi för att under Kent Tälts erfarna ledning resa det 200 m2 

stora tältet inför gillet på lördagen. Tempot var inte speciellt högt, men viljan var stark bland både kvinna och män 

att få upp det, så efter fyra timmar stod det på plats! Därefter tog det något yngre gardet över och hämtade bord 

och stolar till 200 personer. 

På lördagen kom alla våra kvinnliga hjälpande händer och dukade de vackert dekorerade borden. 

De 170 gästerna kom och serverades en sval välkomstdrink utanför tältet med vacker utsikt över Hanöbukten. Där-

efter var det dags att äta  en god sillamacka från Buhres på Kivik, innan huvudrätten, exotiskt fat från ICA Piraten 

avåts under trevlig underhållning av Glad Pack. Måltiden avslutades med smarrig citrontårta från Mellbybagaren.  

Regnet piskade tältduken under hela måltiden, men som på beställning upphörde det, så att dansen kunde starta 

på den vackra utedansbanan. Framåt småtimmarna vandrade glada och nöjda gäster hem! 

Ett tappert gäng träffades sedan på söndagsförmiddagen och städade och rev tältet. Det gick betydligt snabbare än 

resningen, så nu ser man inga spår av byns trevligaste fest det här året! 

Ett lyckat samarrangemang för medlemmarna i Byalaget, Båtklubben, KAIF och Kulturföreningen Bernadotte!     


