SKÖRDETID
PÅ ÖSTERLEN!
17 september - 9 oktober

2022

Skördetid på Österlen!
Hösten är en fantastisk tid på Österlen! Under många år har vi firat med äpplet i
fokus. Sedan 2021 gör vi det tillsammans för att visa den mångfald som finns på
Österlen, och vi bjuder in både till skörden, maten, kulturen och hantverket.
Vi omfamnar alla delar i vårt område.
Vi bjuder tillsammans in till olika evenemang och erbjudanden under perioden
17 september-9 oktober 2022. Vi gör det under namnet Skördetid på Österlen och
inleder med en gemensam invigning den 17 september!

U

Välkomna!

nder hösten dignar fruktfälten, åkrarna och
odlingarna av rika gåvor på Österlen och
under perioden 17 september till 9 oktober
kan du uppleva och delta i massor av event kopplade
till mat och upplevelser. Då firar vi skördetiden med:
✿ Välfyllda gårdsbutiker med frukt, dryck, grönsaker,
kött, fisk, kryddor och allt annat gott från vår del av
Skåne.
✿ Guidade mat-, natur- och dryckesvandringar
✿ Smakprovningar och Prova-på-aktiviteter
✿ Caféer, restauranger och boenden i skördetid
✿ Musikevent, föreläsningar, utställningar
✿ Öppna butiker och ateljéer, men även andra kulturupplevelser

Skördetid på Österlen är ett samarbete
mellan:

Genväg Österlen, Kiviks Musteri, Kiviks Turism,
Matrundan Österlen, Rekoringen, SeÖsterlen, Simrishamns Köpmannaförening, Äppelmarknaden i Kivik
och Österlen Syd.

Välkommen till en hyllning av
skördarna, maten, hantverket
och kulturen på hela Österlen!

PROGRAM
Alla dagar17/9-9/10, vardagar kl 10-17, helger kl 10-16
1 SKÖRDETID PÅ ORELUND
Årets äppelskörd är nu
igång. Kom och provsmaka våra olika sorter och
hitta din favorit!

INVIGNING

Simrishamns Hamn
17 september, kl 10-15

Vi inleder Skördetid på Österlen med en invigning på
Sillens Dag på hamnplan i Simrishamn.
Sillens Dag sätter mat, upplevelser och inspiration kopplat
sillen, havet och fisket i fokus.
Smaka traditionella och nyskapande sillrätter, köp lokalt
landade, odlade och förädlade produkter, träffa yrkesfiskare,
kika in bakom dörrarna till fiskeberedningen, hör berättelsen om fiskestaden Simrishamn, upptäck livet under ytan
vid Tullhusstranden, provsmaka alger, lär dig filea fisk, testa
nya vattensporter, skapa konst av marint skräp, kliv ombord
på Österlens vackra skutor och mycket mer!
Representanter för Skördetid på Österlens olika medlemmar
finns med under Sillens Dag i Simrishamn, och här kan du
både provsmaka och köpa med dig skördetidens fantastiska
produkter, se exempel på Österlens rika kultur- och hantverksutbud och höra mer om vad våra olika nätverk kan
erbjuda dig i sköna upplevelser på hela Österlen.
Fullständigt program släpps i augusti på simrishamn.se.

17/9, 24/9 och 1/10
Åk med Orelundståget på en guidad tur
i äppelodlingen.
Avgång		

11.30

Bokning

Ring till Gröna butiken 0414-243 00

www.orelund.com

Söndag 18/9 och 2/10
2 SÖNDAGSLUNCH PÅ FARMORS LYCKA
18/9 Äggakaga, gårdens rökta sidfläsk och äppelsallad.

Endast drop-in, 11.30-15

2/10 Äppelinspirerad lammfärsburgare av gårdens kött
med briochebröd och
smarriga tillbehör.
Serveras från 12-16
Bordsbokning boka@farmorslycka.se

Söndag 18/9 och 9/10, kl 11-16 (Öppet fre-sön
exakta tider, se hemsidan)
3 PROVA PÅ KRITFÄRGSMÅLNING HOS CARINA
HÄGG DESIGN
Måla en kruka och inspirera
dig för en ev. kurs framöver.
NA Kruka och färg ingår. MiljöCARI
HÄGG vänlig färg.
DESIG

N

carinahaggdesign.se

4 Alla dagar 17/9-9/10, kl 10-17
HAVÄNGSBODARNA – PROVSMAKNING AV
TRAKTENS DELIKATESSER
Utomhusförsäljning av en mängd olika sorters äpplen och
päron. Spettkaksförsäljning.
Foto: Peter Carlsson

Erbjudande: påsar med äppelprodukter till specialpriser.

De röda siffermarkeringarna 1 i programmet visar var på kartan
resp. event äger rum. Kartan finner du på sid 30 i denna folder.

4.

5.

Alla dagar 17/9-2/10 och 7-9/10
5 GÖR SMAKTESTET PÅ ALLÉ
Under Skördetid har vi utöver vår ordinarie verksamhet med
Matcafé och Gårdshotell en rolig aktivitet. Smaktestet. Ni
köper en tallrik med blandade godsaker som vi lagat samt
olika äppeldrycker. Passa på att testa hur olika smaker framhävs - i mångt och mycket är det frågan om ens egna tycke
och smak. Njut & ha så kul! Finns att prova alla dagar vi har
öppet.
Pris
från 250 kr-350 kr, beroende på val av dryck.
alle.se

Lördag-söndag 17-18/9, torsdag-söndag 22-25/9,
29/9-2/10 och 6-9/10, kl 13-17
6 BOKHUSET I BORRBY –
”ÖPPEN LÄSNING”
Fokus på böcker om trädgård,
skörd, grönsaker och kokböcker
om sylt- och saftning.
Under ordinarie öppettider har
vi “öppen läsning”, då vem som
vill kan läsa in sin favoritdikt
(kanske en egen-skriven höstdikt?) eller en text av favoritförfattaren.
Vi hjälper med inspelning (mobilkamera) och lägger ut på våra
sociala medier.

Lördag-söndag 17/9-9/10
8 ÄPPELDRÖMSSCRUB PÅ KIVIKS HOTELL
Unna dig en mjukgörande Äppeldrömsscrub i vårt vilsamma Spa. Scruben består av bl a Bittersalt/Epsomsalt som är
känt för att hjälpa ömma och stela leder och muskler. Efter
en dusch appliceras vår egen kroppsolja med samma härliga
fräscha äppelblomsdoft.
Tid 		
40 min.
Pris		
795 kr
Öppettider
se www.kivikshotell.se

Lördag 17/9-söndag 9/10, kl 11-16, måndagar stängt
9 MARGARETA FORSLUND – VÄLKOMMEN TILL
KONST OCH KLÄDER I MIN BUTIK OCH GALLERI
I butiken världens vackraste väderkläder.
I galleriet konst på hus, på vägg från tak och blommor till
trädgården.
Jag gör ljus konst….. i galleriet är du välkommen på
lysande konstpromenad med PippiPåPrickar
och fågelsång.
margaretaforslund.com

borrby-bokby.se

Lördag-söndag 17-18/9, fredag-söndag 23-25/9, lördag-söndag 1-2/10 och 8-9/10, kl 11-17
10 ÄPPELDAGAR PÅ KAFFESTUGAN ANNORLUNDA
Lördag-söndag 17-18/9, lördagsöndag 24-25/9 och 1-2/10, kl 10-17,
övrig tid ring 0709-98 74 10
7 HÄRADSDOMAREGÅRDENS
BIODLING –
Provsmakning och försäljning av
honung och marmelad.
6.

Vi serverar vit Äppelpizza på surdeg med chevre, honung
och valnötter.
Annorlundas Äppelkaka med
crumble och vaniljsås.
Till försäljning finns goda äppelklubbor och andra äppliga bakverk.
Ingen förbokning - bara att droppa
in!
kaffestuganannorlunda.se

7.

Söndag 18/9, lördag-söndag 24-25/9 och 8-9/10
kl 11.30-13 (öppet 11-16)
11 ÖRUM 370 – GÖR EN NAMNSKYLT I KERAMIK!
Deltagarantal
Pris		
Bokning

max 6
200 kr
till Sven på 073-975 88 38

orum370.se

Fredag 23/9 och 30/9
2 HÖSTINSPIRERAD
3-RÄTTERS MENY PÅ
FARMORS LYCKA

Lördag-söndag 17-18/9, 24-25/9, 1-2/10 och 8-9/10
kl 11-16 (övriga tider se hemsidan)
14 ÅSGÅRDS GÅRDSBUTIK
Gårdsbutiken är öppen med färskt Lammkött och nymald
Dinkel. Vi berättar om gårdens produkter och bjuder på
smakprov.
• Hoppborgar Skåne finns på gården
• kl 14 Fårvallning med hund
• Vi serverar Lammkebab och grillad Lammkorv
• Mal ditt eget Dinkelmjöl
asgard-holkestorp.com

Söndag 18/9 och söndag 25/9 kl 14-15
15 VINTAGE CORNER ÖSTERLEN

Rätter med gårdens egna
egna råvaror i centrum.

Visning av vintageskor 40-,
50-, 60-tal – vi berättar lite
skohistoria.

Bokning
från 17.30
på boka@farmorslycka.se

övriga tider, se hemsidan.

farmorslycka.se

vintagecorner.nu

Lördag-söndag 17-18/9, 24-25/9 och 1-2/10, kl 12-17
12 RÖDKILLEBÄCKSGÅRD INTERIÖR BUTIK
Smakprovning av äppelmust, chokladtryfflar,
olivoljor och balsamicos i
deliavdelningen.
rodkilleback.se

Lördag-söndag 17-18/9, 24-25/9, 1-2/10 och 8-9/10,
kl 11-16
13 GAMLA HÖNSERIET I ONSLUNDA

Lördag-söndag 24-25/9
16 FRUKT- OCH BÄRHELG PÅ KIVIKS TRÄDGÅRD
• 20% rabatt på fruktträd och bärbuskar.
• Provsmakning av vår egen äppelmust.
• Under hösten har vi även självplock av äpplen i vår egen
odling. Välkomna!
kivikstradgard.se

Prova på akvarellmålning.

8.

9.

Söndag 18/9, kl 10.30
20 MUST, CIDER OCH MAT!

Söndag och torsdag 18, 22, 25 och 29/9, 2 och 6/10
17 KIVIKS BIO
Film visas torsdagar och söndagar under hela perioden.
För uppdaterad information om filmutbudet, se vår hemsida
https://www.kiviksbio.se/

Alla dagarVin- och ciderprovning 17/9-2/10
18
GALLERI 1 UTSTÄLLNINGEN
”HELKNÄPPT”
Tre fotografer visar bilder från Österlen och världen.
galleri1.eu

Kiviks Museum guidar i odlingarna på Kiviks Musteri och
vi får höra mer om historiken kring hur äppelodlingarna
blev ett med Österlen. Vi provar tre sorters must; en historisk, en kunglig och en framtidsmust. C:a 3 km promenad.
Därefter tar vi oss i samlad trupp till Skepparps Vingård
och guiden berättar om ciderns historia på Kiviks Musteri
och på Skepparps Vingård. Här får vi prova tre sorters
cider med helt olika karaktär. Vi avslutar turen med en
varmrätt.
Vi kör med egna bilar mellan platserna. Kläder efter väder,
rejäla skor. Alkoholfria cideralternativ kan erbjudas. Meddela eventuella allergier för maten.
Plats		
Parkeringen utanför Stinas Café, Kiviks 		
		Musteri
Tid		
C:a 3 ½ timmar
Pris 		
395 kr/person
Boka 		
salver.se/organizer/kivik/tour/678

Alla dagar 17/9-9/10
19 ÖRUMS NYGÅRD SPA & KONFERENS
Njut av lugnet på vårt mysiga gårdshotell, slappna av i vårt
spa och upplev äkta matglädje i vår restaurang.
Kvällspa med varmrätt 590 kr.
Se och boka olika paket på orumsnygard.se
Bordsbokning info@orumsnygard.se eller 0411-52 40 80

Söndag 18/9, torsdag-söndag 22-2/9 och 29/9-2/10
och torsdag-fredag 6-7/10, kl 13-17
21 GALLERI MOSSEN GLASKONST –
UTSTÄLLNING ”KONST I SKÖRDETID”
Vernissage

söndag 18/9, kl 14-18

Söndag 25/9 och 2/10 och fredag 7/10, kl 14-16
GALLERI MOSSEN GLASKONST
Öppen verkstad där jag visar och berättar om tekniken
glasfusing. Glasfusing - en värld av möjligheter.
Övriga öppettider se gallerimossen.se

Söndag 18/9, lördag-söndag
24-25/9 och 1-2/10, kl 11-17
18 GALLERI 1
Kristy Lund målar sin skånska resa
live på Galleri1
Missa tillfället att möta en härligt,
glad amerikanska på de österlenska
åkrarna.”
10.

11.

Söndag 18/9, lördag-söndag 24-25/9, lördag 1/10 och
lördag-söndag 8-9/10
22 BÖKÅKRA GÅRDSBUTIK – TITTA PÅ GÅRDENS DJUR – STALLET ÄR ÖPPET FÖR BESÖK
18/9		
Provsmakning av gårdens charkuterier
		
		
		

Kallrökt lammfiol och varmrökt tuppfilé
potatisgratäng/sallad. 95 kr inkl. dryck 		
och kaffe. Öppet 12-18.

TacoBuffe med kött från lamm, kalv, 		
Linderödsgris och tupp. 95 kr inkl. dryck
och kaffe. Öppet 24 kl 12-21, 25 kl 12-18.
Grillad korv på lamm, kalv, Linderöds-		
gris eller tupp med pommes och tillbehör.
		
85 kr inkl.dryck och kaffe.
8-9/10
TacoBuffe med kött från lamm, kalv, 		
		
Linderödsgris och tupp. 95 kr inkl. dryck
		
och kaffe. Öppet 8 kl 12-21, 9 kl 12-18.
Alla dagar serverar vi kaffe med äppel- eller rabarberpaj
kaffe/te. Pris 40 kr.
24-25/9
		
		
1/10		

Torsdag-söndag 22-25/9, torsdag-lördag 29/9-1/10,
kl 11-17
25 KAJSAS KERAMIK
Fotoutställning ”The apple freakshow, originalen från
Österlen du aldrig möter i snabbköpet”
Bilder på udda och roliga äpplen som jag samlat på mig
under 10 säsonger av äppelplockningsjobb.
kajsaskeramik.se

Lördag 24/9 och 1/10, kl 12 o 14
26 ALMA TRAPP EFTR.
Prova på att sticka med 5 stickor. Ta
med, låna eller köp material.
Anmälan
0705-19 58 91
Antal		

		

Lördag-söndag 17-18/9, 24-25/9 och 1-2/10, kl 11-17
23 ANN-LOUISE MÅNSSON ÖRUM
Konsthantverk i ull och försäljning av äpple och grönsaker.
18/9 kl 13
Visning av äppelodling och provsmakning
		
av äppelsorter och äppelmust.
24/9 kl 13-17
		
		
		

Tova din sittdyna.
Pris 450 kr, inkl material och fika.
Anmälan 0721-98 38 07

Fredag-lördag 16/9-8/10, kl 11-16
24 PETERSBORGS GÅRDSBUTIK

Max 4 pers./tillfälle

Fredag-lördag 23-24/9, 30/9-1/10, 7-8/10, kl 11-16
27 SANNAS ITALIEN/OLIVOLJEBUTIKEN PÅ
ÖSTERLEN
Vi kommer att ha provningar av
olika italienska oliver och av världsberömda italienska olivoljor.

Söndag 25/9, kl 11.30-15
2 FARMORS LYCKA – KORVGRILLING I TRÄDGÅRDEN
Korv gjord på kött från gården.
Smakprovning av gårdens olika produkter och råvaror som
vi tar fram tillsammans med lokala aktörer och fina erbjudanden i butiken.

• Provsmakning av alla senapssorterna.
• Senapsfröna är nu nyskördade. Kom och gör din egen
senap på det malda fröet.
petersborg.se

12.

13.

appelmarknaden.se

Lördag-söndag 1-2/10 kl 10-17
28 ÄPPELMARKNADENS FAMILJEHELG
Avtäckning av årets äppeltavla lördag kl 11.30. Äppelkonstnär Emma Karp Lundström.

Lördag-söndag 24-25/9, kl 10-17
28 ÄPPELMARKNADEN I KIVIK – PÅ NY PLATS
– SVABESHOLMS KUNGSGÅRD
Årets traditionella äppelfestival för hela familjen. En färgrik
hyllning till det svenska äpplet.
• Svenska äpplen i tusentals kilo
• Världens största äppeltavla
• Äppelutställning
• Pomologer för sortbestämning av dina trädgårdsäpplen
• Provsmakning och Äppelförsäljning
• Mat- och Must
• Utställare
• Barnaktiviteter med äpplet i centrum
• Konferencier Magikern Malin Nilsson accompanjerad
av husband Janne Bark & Co
• Simrishamns Musikkår
• Gästartist lördag: Dan Hylander & Py Bäckman
• Gästartist söndag: Danne Stråhed med Dynamo
Entré 		
		

150 kr. Barn under 15 år fri entré och gratis
aktiviteter. Fri parkering.

En helg fylld med upplevelser för barnfamiljen inramad av
massor av äpplen.
• Musta, baka och smaka
• Tipsrunda för kunskap
• Magikern Malin Nilsson trollar för små och stora
• Funnys Äventyr
• PiddeP – barnens egen gästartist
• Rallylydnad – tips för rolig träning familjens 4-benta
vän
• Tomelilla-Österlen Ponnytravklubb
• Riddarsällskapet Silverfalken söndag
• Äppeltavla • Äppelutställning • Smakprovning • Mat &
Must • Utställare
Entré 		
		

100 kr. Barn under 15 år fri entré och gratis
aktiviteter. Fri parkering.

Övriga dagar 26/9-9/10, kl 10-17
• Äppeltavla • Äppelutställning • Smakprovning • Mat &

14.

Must • Utställare
Entré 		
26-30/9 - 50 kr. Inkl. vykort på årets Äppel		
tavla (värde 15 kr). Barn under 15 år gratis
		
3-9/10 - Fri entré.
15.

Lördag-söndag 24-25/9, kl 10-17
20 ÄPPLEN, MUST OCH CIDER! – SKÖRDETID
PÅ KIVIKS MUSTERI
Roligt, lärorikt och smakrikt för hela familjen.
• Mustvandring i Kulturodlingen
• Guidade turer i äppelträdgårdarna
• Cider- & Äppelvinbar
• Pomologer på plats – ta med dina äpplen för sortbestämning
• Äppelplockning
• Guldäppelvinnare koras

Alla dagar 24/9-9/10, kl 10-17

Lördag-söndag 24/9, kl 10-17 och 25/9, kl 10-16
29 SKÖRDEMARKNAD PÅ KIVIK
Genuin skördemarknad i Kiviks hamn med ett 30-tal
utställare.
Mat- och dryckestorg, konst, hantverk och mycket annat.
Underhållning med lokala artister och Piratenskolans
Barnkör.

Äppelaktiviteter med Kiviks Museum, där du kan pressa
din egen äppelmust och göra äppeltryck. Premiär för Kiviks Museums Barnens kulturverkstad med målarverkstad
för barn 7–12 år!

• Äppelparad
• Äppelprovsmakning
• Barnens äppel-lek
• Äpplig meny i restaurang Kärnhuset
• Äppelkakor i Stinas Café
• Musteributiken och Äpplets Hus håller öppet

16.

Äppeltågen rullar mellan Kiviks Musteri och Kiviks torg
och shuttlebussar går mellan Äppelmarknaden i Kivik
på Svabesholm och Kiviks torg, så du kan besöka alla tre
marknaderna utan bil!
Även restauranger och caféer i byn har öppet med skördetidserbjudanden.
Arrangör för skördemarknaden i Kiviks hamn är Kiviks
Turism i samarbete med Byalaget på Kivik.
Fri entré till hamnområdet!

17.

Lördag-söndag 24-25/9, kl 10-17
32 STUBBARÖDS LAMM
Vi säljer våra lammprodukter
och honung på Kiviks Musteri.
Vår gårdsbutik i Stubbaröd är
öppen.

Lördag-söndag 1-2/10

Vi grillar våra olika goda lammkorvar och bjuder på kaffe.

Lördag-söndag 24/9, kl 10-16, 25/9, kl 11-16
30 VÄXTKRAFT ROSENHAGEN – BONDENS
MARKNAD
Äntligen är det skördetid på underbara Österlen och vi
håller vårt välbesökta event Bondens Marknad.
Denna helg hittar du massor av lokala utställare hos oss
som säljer sina fina varor & produkter. Allt från kött, ägg,
fårskinn till oljor, grönsaker & honung.
Vi har 20-50% rabatt på alla våra träd dessa dagar!
Hjärtligt välkomna!
vaxtkraft.se

Lördag 24/9, kl 12-17, alla dagar 25/9-2/10, k 13-16
31 SKEPPARPS VINGÅRD
Välkommen att prova vin och cider från gården tillsammans med enklare rätter.
På helgerna serverar vi något gott från grillen och under
veckan en mustig soppa.
skepparpsvingard.se

Välkomna

Lördag-söndag 24-25/9, kl 16, onsdag 28/9, kl 18
och torsdag 6/10, kl 18 (övriga tider se hemsidan)
33 SKOGSLJUSDESIGN
workshop makrame armband med pärla
Deltagarantal max 6/tillfälle
Pris		
100 kr/person
Bokning
skogsljusdesign@gmail.com el
		
0736-73 15 44

Alla dagar 24/9-9/10, vardagar kl 10-17, helger kl 10-16
34 PA FRUKT, KIVIK
Gårdsförsäljning på gårdsplanen utanför vår butik i
Skogsdala, Kivik.
Här kan ni köpa äpplen i lösvikt eller hela lådor. I butiken
kan ni även handla must, marmelad och andra godsaker.

Lördag-söndag 24-25/9, 1-2/10 och 8-9/10, kl 11 & 13
20 GUIDAD TUR I VÅRA ÄPPELTRÄDGÅRDAR PÅ
KIVIKS MUSTERI
Följ med på en guidad tur i
våra äppelträdgårdar och lär
dig mer om äpplen och
äppelodling.
Max
25 personer
Pris
80 kr/pers.
Barn upp till 12 år gratis.
Bokning
Ingen bokning krävs. Anmälan direkt
på plats i Äpplets Hus.
18.

www.kiviksmusteri.se

19.

Alla dagar 17/9- 9/10, kl 11-17
35 ULRIKSDALS TRÄDGÅRD
Visningsträdgården är öppen.

25/9, kl 11 – Guidad visning av Ulriksdals trädgård
och fruktodling

38 REKO-RING – 3 PLATSER PÅ ÖSTERLEN
Gå in på repektives facebookgrupp för att se utbudet och
göra beställningar.
Facebookgrupp
Tomelilla
Reko Tomelilla
Simrishamn
Reko Simrishamn
Ystad		
Reko Ystad

Vi berättar om vårt hållbarhets tänk och våra matprodukter som vi säljer i vårt lilla ekologiska sommarcafé.
Besökarna får provsmaka Ulriksdals äppelmust och
äppelmums. Det finns även möjlighet att köpa must till
festivalpris.
Entré 		
100 kr, inkl. guidning och enklare fika
ulriksdals.se

Tisdag 27/9 och torsdag 6/10, kl 11
36 SPETTKAKSVISNING PÅ KIVIKS CAFÉ OCH
BAGERI
Ni är välkomna att titta in
i spettkaksbageriet och se
tillverkningen av det gamla
hantverket.
För er som vill testa, säljer vi
en gammeldags dessert med
spettkaka.

Utlämningsställen och tidpunkt
Tomelilla
27/9, kl 17-17.30
		
Byavägen 2, Tomelilla
Simrishamn
30/9, kl 17-17.30
		Stenbocksgatan, Simrishamn
Ystad		
21/9 o 5/10, kl. 17.30-18
		
Sibyllas parkering, Dragongatan 42, 		
		Ystad

Torsdag 29/9 och lördag 1/10, kl 13
37 BORSTAKONGEN I ONSLUNDA
Prova på att göra din egen svampborste.
Pris
220 kr inkl material.
Bokning senast den 28/9 på 070-		
		
604 26 74
		
Begränsat antal!
20.

21.

Fredag 30/9, kl 16-17.30
8 OSTRONBAR PÅ KIVIKS HOTELL
Kom och njut av Ostron, Champagne och en fantastisk utsikt!
Bokning
0414-700 75

Tisdag 27/9 0ch söndag 2/10, kl 14
20 FRÅN KUST TILL MUST – EN ”MUSTIG”
VANDRING I PIRATENANDA
Kiviks Museum guidar och
berättar i Kiviks Musteris odlingar med provsmakning av
tre olika sorters äppelmuster.
Hur Kivik och äpplet blev ett
äkta par, och slumpen att ett
av Sveriges största musterier
finns på Kivik - i femte generationen!
Efter vandringen serveras kaffe och äppelkaka.
Tid		
C:a 1,5 timme plus eftersits
Plats		
Parkeringen utanför Stinas Café, Kiviks 		
		Musteri
Pris		
195 kr/person, inkl. provsmakning och fika
		
Från 15 år
Bokning
salver.se/organizer/kivik/tour/573

Lördag 1/10 (övriga öppettider se hemsida)
40 PROVSMAKNING VARM CHOKLAD PÅ
ÖSTERLENCHOKLAD
Välkommen till vårat chokladcafé och utforska vår chokladmeny med en provning i miniformt av varm choklad. Smaka
de olika tonerna och upplev choklad på ett sätt ni tidigare inte
gjort.
osterlenchoklad.se

Lördag 1/10, kl 11-14 (ca)
41 ”FRÅN OST TILL MUST” – SMAKA PÅ KIVIKVANDRING

Vi vandrar i ett magiskt Kivikslandskap och avslutar med
en avsmakningsmeny med fantastiska prov på Kiviksbygdens
många otroliga smaker. OBS! Efterhör innehåll vid eventuella allergier! Från 11 år. Kläder efter väder och rejäla skor.
Plats		
Start vid Kiviks Museum kl 11
Pris		
425 kr/person
Bokning
salver.se/organizer/kivik/tour/583
www.kiviksmuseum.se

Onsdag 28/9, kl 18.30
39 VÅRFÄGRING I TRÄDGÅRDEN
Anette Cato berättar om och visar bilder på olika sorters
tulpaner, narcisser och allium och du får möjlighet att köpa
lökar inför våren på plats!
Plats		
Äppelgården, Eliselundsvägen 8, Kivik
Entré 		
100 kr, inkl. kvällsmacka
		
Museets medlemmar 75 kr
Bokning
info@kiviksmuseum.se
22.

Lördag 1/10, kl 11-15
42
ONSLUNDA HEMBYGDS- &
BORSTMUSEUM
Invigning av boningshusets
nyligen iordningsställda
bakugn.
Kaffe och nybakat bröd utlovas.

23.

Lördag 1/10, kl 10-15
ÄPPELSKRUTTDAGEN I SIMRISHAMN 43
Upplev matkreatörers verk med smak av äpple
– matttältet öppet 12-15; matbiljetter finns att köpa 		
på plats.
Äppelkakstävling – lämna din äppelkaka kl. 10-12. 		
Vinnaren presenteras 14.45 och mottager ett fint pris från
Ola Lancing. Därefter avsmakning för allmänheten.
Musikkåren spelar 10.30-11.30
PHIX spelar 12-15
Butikerna har öppet 10-15
Lions på plats hela dagen och har lotteri, försäljning av
drycker mm.

Fredag-söndag 7-9/10, kl 11-17
18
GALLERI 1 – ÖSTERLEN SYDS
KONSTNÄRER I BICKFÅNGET

		

Spännande konst nära dig skapat av konstnärer
från sydöstra Skåne.
Närskapad konst i olika material, keramik, måleri, skulptur,
glas mm.

Lördag 8/10, kl. 13
41 MALETOFTA – KIVIKS STORA JÄRNÅLDER
44 Lördag 1 /10, kl 10-16
LÄNGORNA, KLÄDBUTIK
Kom in och kika på höstens och vinterns kollektioner.
Erbjudanden i butik denna dag.

Kiviksbygdens historia - c:a 500 f.Kr. – 1000 e.Kr - Steg 2.
Följ med till Maletofta - en av järnålderns största handelsplatser i norra Europa! Vi hör mer om fantastiska fynd från
en mytomspunnen plats, som idag är helt dold under jord.
Vi avslutar med ett besök på Rugguddefirred, en av Maletoftas största gravplatser.
Från 11 år. C:a 2 timmar. Kläder efter väder, bil och rejäla
skor.
Plats		
Start vid Kiviks Museum
Pris		
140 kr/vuxen, inkl fika och museientré
Bokning
salver.se/organizer/kivik/tour/569

Lördag 8/10 kl. 13-17
41 BARNENS MUSEUM PÅ KIVIKS MUSEUM

Lördag-söndag 1–2/10 och 8–9/10, kl. 13-17
41 KIVIKS MUSEUM
Aktuella utställningar om vad som händer längs Hanöbukten
och ungdomarnas egna fototävlingar.
24.

Barnens Museum är extraöppet med kunskapstävling för
barn 7–12 år att bli Minigeohjälte. Barnen lär sig mer om
kultur, geologi och hållbarhet.
Entré 		
60 kr/barn. inkl. tävling,
		grillad korv, 			
		
dryck och ”badge”
25.

Lördag 8/10, 18
45 BUHRES PÅ KIVIK
Clam chowder och liten ölprovning.
Pris 		
musslor 180 kr
Pris		
provning 99 kr
Paketpris
249 kr
buhres.se

Lördag och söndag 8-9/10, kl 11-15
46 VINDARNAS HUS
Upptäcktsresa i en jättestor konstutställning.
Varje heltimme från kl 11 till kl 15 bjuder vi in till en kort
hisnande Reseberättelse i vår stora loge på Vindarnas Hus
i Hagestad.
Det blir starten på en Upplevelseresa.

Lördag och söndag 8-9/10
47 BACKAGÅRDEN

Söndag 9/10, kl 15
39 SMAKER FRÅN KUPAN

kl 10.30-11
		
		
		
		
		
kl 13-15
		
		
		

Poppis pann-		
kaksshow – med
skördetema för		
barn
Gratis entré
Pannkakor säljes
provsmakning 		
av årets skörd –
Backagårdens 		
druvmust

backagarden.com

Honung är mer än bara sötningsmedel. Ise Wentzel Hovmöller berättar om honung som den unika produkt den
är. Men inte bara honung. I kupan finns en rad spännande
produkter som vi nyttjat sen forna tider, men kanske även
framtidens mat kan finnas där?
Plats		
Äppelgården, Eliselundsvägen 8, Kivik
Entré 		
100 kr, inkl. fika. Museets medl. 75 kr.
Bokning
info@kiviksmuseum.se

26.

27.

AKTIVITETER/EVENT UNDER SKÖRDETID PÅ ÖSTERLEN 17 september - 9 oktober
Nr på kartan
SEPTEMBER
AKTIVITET
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Invigning & Sillens Dag Simrishamn
1 Orelund – Orelundståget i odlingen
1 Orelund – Provsmakning äppelsorter
2 Farmors Lycka – Söndagslunch
2 Farmors Lycka – Höstinspirerad 3-rätters med gårdens råvaror
2 Farmors Lycka – Korvgrillning, smakprovn. Gårdens produkter
3 Carina Hägg Design – prova på kritfärgsmålning
4 Havängsbodarna – provsmakning traktens delikatesser
5 Allé – Smaktestet
6 Bokhuset Borrby – fokus växtböcker, "öppen läsning"
7 Häradsdomaregården – provsmakning honung o marmelad
8 Kiviks Hotell – Äppeldrdömscrub
8 Kiviks Hotell – Ostronbar
9 Margareta Forslund – ljus konst i galleriet
10 Kaffestugan Annorlunda – Äppelpizza, Äppelkaka och äppelklubbor
11 Örum 370 – gör en namnskylt i keramik
12 Rödkillebäcksgård – smakprov must, tryfflar, olivolja mm
13 Gamla Hönseriet, Onslunda – prova på akvarellmålning
14 Åsgårds Gårdsbutik – Fårvallning, provsmakning
15 Vintage Corner – visning vintig skor + skohistoria
16 Kiviks Trädgård – Frukt- & Bärhelg
16 Kiviks Trädgård – självplockning av äpplen
17 Kiviks Bio
18 Galleri 1 – utställning "Helknäppt"
18 Galleri 1 – Kristy Lund målar sin skånska resa
18 Galleri 1 – Österlen Syds konstnärer i blickfånget
19 Örums Nygård – olika paket med Spa & mat
20 Kiviks Museum – "Must, Cider och Mat", guidetur
20 Skördetid på Kiviks Musteri
20 Kiviks Musteri – guidade turer i äppelträdgårdarna
20 Kiviks Museum – "'Från Kust till Must", guidetur
21 Galleri Mossen – Konst i Skördetid
21 Galleri Mossen – Glasfusing - en värld av möjligheter
22 Bökåkra Gårdsbutik – provsmaka gårdens chark
22 Bökåkra Gårdsbutik – 'Taco buffé
22 Bökåkra Gårdsbutik – Grillad korv m tillbehör
23 Ann-Louise Månsson - visning äppelodling, provsmakning
23 Ann-Louise Månsson - Tova din sittdyna
24 Petersborg – Senapsprovning och gör din egen senap
25 Kajsas keramik – Fotoutställning "The Apple freakshow…"
26 Alma Trapp eftr. – prova på att sticka med 5 stickor
27 Sannas Italien – provsmakning oliver och olivolja
28 Äppelmarknaden i Kivik – Äppelmarknad på Svabesholm
28 ÄM i Kivik — Äppelmarknad på Svabesholm - familjedagar
29 Skördemarknad i Kiviks hamn
30 Växtkraft Rosenhagen – Bondens Marknad
31 Skepparps Vingård – Vin- och ciderprovning
32 Stubbaröds Lamm - provsmakning och lammkorvsgrillning
33 Skogsljusdesign – workshop makrame med pärla
34 PA Frukt – Gårdsförsäljning
35 Ulriksdals trädgård - Öppet Visningsträdgården
35 Ulriksdals trädgård - Guidning o provsmakning
36 Kiviks Café – tillverkning spettkakor
37 Borstakongen – gör din egen svampborst
38 Reko-ring – Utlämning beställningar
39 Kiviks Museum – Vårfägring i trädgården
39 Kiviks Museum – Smaker från kupan
40 Österlenchoklad – provsmakning varm choklad
41 Kiviks Museum – "Smaka på Kivik", guidetur
41 Kiviks Museum – utställn. Hanöbukten och ungdomars fototävl.
41 Kiviks Museum – Maletofta
41 Barnens Museum/Kiviks Museum – tävling för barn, Minigeohjälte
42 Hembygdsföreningen, Onslunda – invigning bakugn
43 Äppelskruttdag i Simrishamn
44 Längorna Skåne Tranås – visning höst- & vinterkollektion
45 Buhres Fisk – clam chowder och ölprovning
46 Vindarnas Hus – Upplevelseresa i logen
47 Backagården – Poppis pannkaksshow med skördetema för barn
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PLATSER FÖR AKTIVITETER UNDER
SKÖRDETID PÅ ÖSTERLEN
30.

31.

Stort TACK till alla våra sponsorer
som gör det möjligt för oss att
genomföra Skördetid på Österlen!

BRONSSPONSOR

GULDSPONSOR
Lokalföreningen
Brösarp

Fotograf Peter Carlsson
www.peter.se

SILVERSPONSOR

Kivik

ÖSTERLENVULK AB

BRÖSARP
0414-736 70

32.

GÄRSNÄS
0414-504 10

SIMRISHAMN
0414-104 80

33.

Foto: Peter Carlsson

DETTA ÄR VI SOM SAMARBETAR UNDER
SKÖRDETID PÅ ÖSTERLEN

genvagosterlen.se

Utforska det vackra landskapet längs väg 1570.
Vägsträckan är kantad av spännande besöksmål
och företag som tillsammans utgör Genväg
Österlen.

Kiviks Musteri har funnits på samma plats vid foten
av Stenshuvud i 5 generationer. Vi brinner för äpple,
must och cider. Tillsammans i olika nätverk vill vi
verka för ett levande Österlen.

kiviksmusteri.se

kiviksturism.se

matrundan.se

Kiviks Turism består av 80 företag och föreningar
som samverkar för att ge dig som besökare härliga
minnen av Kivikstraktens rika utbud av mat,
dryck, natur och kultur. Året runt.

Vi är ett nätverk av matföretag som samarbetar kring
kulinariska upplevelser. Varje år sen 2008 har vi bjudit
på Matrunda i maj. Vi finns här året runt och det
finns alltid en smakupplevelse för dig.

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att
handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder.
Konsumenter och producenter på en ort går samman
och startar en REKO-ring där råvaror och produkter
säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och
genialt! REKO är lokal mat blandat med förtroende,
glädje och engagemang.
Följ vår karta och låt dig inspireras av originella besöksmål på Österlen. Kartan leder dig till små byar och
undanskymda ställen dit inte den breda turistströmmen når. Du får ett personligt bemötande och vi
guidar dig gärna vidare utifrån dina intressen och
önskningar. Varmt välkommen till det bästa på
Österlen.
Simrishamns köpmannaförening har ca 85 medlemmar på Österlen och vi välkomnar fler. Det är vi
som arrangerar det mesta som händer i Simrishamns
centrum. Motorlördagen. Krämarmarknaden, Outlet
Simrishamn, Äppelskrutten, Julskyltningen, Nyårsfyrverkeriet mm.
Äppelmarknaden i Kivik är en årlig skördefest som
sätter det svenska äpplet i centrum.
Äppelmarknaden är en ideell förening, ett samarbete
mellan fruktodlare och företag inom svensk fruktnäring.

osterlensyd.se

Vi hjälper dig att hitta på södra Österlen!
Österlen Syd har nära 100 medlemmar som erbjuder
upplevelser för alla sinnen genom besök i ateljéer,
gallerier, restauranger, caféer, butiker och boenden.
Besök oss på www.osterlensyd.se

För mer info: se respektive nätverks hemsida

Skördetid på Österlen
skordetidosterlen.se

