
TEMAVANDRINGAR 2021 - Ett litet urval:
Våra vandringar är en del av vårt ordinarie program och är bokningsbara året runt!

HISTORISK VANDRING PÅ KIVIK - Kiviksbygdens historia, Steg 1.

En uppskattad rundtur i Kiviks fascinerande historia från stenålder till 
nutid. Från 11 år. C:a 1 ½ timme. Kläder efter väder. Pris 120 kr vuxen, 
60 kr ungdom, inkl. fika, vandring och museientré.
Fasta turer 2021: 10/4 kl. 13.00. 3/7, 18/7, 2/8 och 5/9 kl. 15.00.
Start vid Museet. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt. 

KULTURVANDRING PÅ MALETOFTA - Kiviksbygdens historia, Steg 2.

Hör om det mystiska Maletofta, en av järnålderns största handelsplat-
ser i norra Europa! Var med om ett besök på det magiska Rugguddefir-
red, gravplatsen med det märkliga namnet.
Fasta turer 2021: 30/5, 11/7, 27/7, 8/8 och 9/10 kl. 13.00. Start vid Mu-
seet. Pris inkl. fika och entré 140 kr vuxen, 70 kr ungdom. C:a 2 tim-
mar. Från 11 år. Bil, kläder efter väder och stövlar krävs. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt.

BORGVANDRING - Kiviksbygdens historia, Steg 3.

Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby har vardera en historisk borg! Vi gör 
en utfärd till dem alla tre och de olika tidsepoker de representerar.
Fasta turer 2021: 30/6, 13/7, 29/7, 15/8 och 14/11 kl. 13.00. Start vid Mu-
seet. Pris inkl. fika och entré 180 kr vuxen, 90 kr ungdom. C:a 3 timmar. 
Från 11 år. Bil och kläder efter väder. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt. 

BLAND TROLL, PYSSLINGAR OCH JÄTTAR PÅ STENSHUVUD - På egen risk!

Vad döljer sig bland stenar, rötter och kärr på Stenshuvud? Guiden för-
medlar tips om hur man skyddar sig från trolldom - men vandringen 
är på egen risk! Från 7 år. C:a 1½ timme.
Fasta turer 2021: 21/2, 9/7 och 21/11. Start vid Naturum kl. 13.00. Pris 
100 kr vuxen, 50 kr ungdom, c:a 1 ½ timme. Kläder efter väder. Endast 
kontant betalning på berget. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt.

KULTURVANDRING PÅ ÄNGAKÅSEN OCH KOARUM - En försvunnen värld.

Ängakåsen, Koarum och Penningstenen är en del av norra Europas 
största bronsåldersgravfält! Hör om myterna kring stenen och kultplat-
serna. C:a 1½ timme. Kläder efter väder och rejäla skor. Från 11 år.
Fasta turer 2021: 13/6, 4/7, 14/8 och 7/11 kl. 13.00. Start vid Museet. Pris 
inkl. fika och entré 120 kr vuxen, 60 kr ungdom. Boka plats!
Bokningsbar: Året runt.

Fler guidade turer och våra bokningsregler hittar du på www.kiviksmuseum.se

Kiviks Museum - Österlens äldsta museum - Grundat 1890.

Öppettider 2021:
Hela sommaren 28/6-15/8 dagligen kl. 13-17. Även bemannad turistinformation på svenska och engel-
ska. Öppet för bokningar året runt! Guidade vandringar i hela Kiviksbygden kan bokas året runt, även 
fikakorg, bussturer, m.m. Se bokningsregler på www.kiviksmuseum.se

Kiviks Museums samlingar består av föremål, bilder och ett stort arkiv från Ravlunda, Vitaby, Södra 
Mellby, Vitemölle och Kivik. Vi tar gärna emot mer i mån av plats, framför allt bilder, filmer, brev och 
dokument. Vi driver och medverkar i en rad nationella och internationella forskningsprojekt.

Entrébiljetten från Kiviks Museum är en värdehandling! Lämna biljetten på ICA Kivik och få 10 % 
rabatt på ditt nästa köp! Du får en ny biljett från Museet varje gång du löser entré. Entréavgift vuxen 50 
kr, ungdom 25 kr, barn under 7 år gratis. Kulturarvskortet och Kivikskortet gäller här!

På museet finns något för alla åldrar och Barnens Museum erbjuder många roliga upplevelser för våra 
yngre museibesökare. Stor lekplats för barn och besökare med elbil laddar sin bil gratis på parkeringen 
utanför museet! 

Bli medlem i Museet för 100 kr/person och år. Medföljande person från samma hushåll betalar 50 kr. 
Alla medlemmar får en medlemsgåva och har alltid rabatterad entré på våra föreläsningar. Betala in till 
bg 5638-1957. Ge oss din mailadress, så får du vårt nyhetsbrev varje månad.

Kontakt, bokningar och information på: info@kiviksmuseum.se

      Utskick och arrangemang i samarbete med:

SMAKA PÅ KIVIK - En matig doldis.

”Från ost till must!” Vi vandrar i ett magiskt Kivikslandskap och avslu-
tar med en rejält mättande meny med fantastiska prov på Kiviksbygdens 
många otroliga smaker. OBS! Efterhör innehåll vid ev. allergier!
Fasta turer 2021: 14/5,  14/7 och 2/10 kl. 11.00. Start vid Museet. Minst 10, 
max 15 deltagare. Pris inkl. meny 425 kr. C:a 3 timmar. Från 11 år. Kläder 
efter väder och rejäla skor. Boka plats!
Bokningsbar: 15/4-15/10.

FRÅN KUST TILL MUST - En ”mustig” historia i sann Piratenanda.

Vi guidar i Kiviks Musteris odlingar med provsmakning av tre olika sor-
ters äppelmuster. Efter vandringen serveras kaffe och äppelkaka.
Fasta turer 2021: 13/5, 23/5, 20/6, 7/7, 15/7, 25/7, 4/8, 28/8, 11/9 och 3/10. 
Från 11 år. C:a 1,5 timme plus eftersits. Kläder efter väder och rejäla skor. 
Start vid Kiviks Musteris parkering kl. 14.00. Minst 10 max 30 personer. 
Pris 195 kr/person, inkl. provsmakning och fika. Boka plats!
Bokningsbar: 15/3-15/11.

Fler guidade turer och våra bokningsregler hittar du på www.kiviksmuseum.se
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FÖRELÄSNINGAR OCH AKTIVITETER 2021 - Ett smakprov på vad som händer:

SÖNDAG 24 JANUARI. EN KYRKA I TIDEN.

Mattias Andersson, ny kyrkoherde i Kiviks församling, berättar om sin 
bakgrund och sina tankar om församlingen och verksamheten som en 
kyrka i tiden. OBS! Kiviks Café kl. 15.30. Entré inkl. fika 85 kr. Museets 
medlemmar 60 kr. I samarbete med Kiviks Café.

ONSDAG 17 FEBRUARI. FRÅN FAMILJEFÖRETAG TILL FAMILJEFÖRETAG.

Henrik Nilsson, driftschef på Buhres fisk sedan 2020, berättar om sin bak-
grund och sin roll i företaget. Hur utvecklar man ett företag med stark 
förankring på bygden? Äppelgården kl. 18.30. Entré inkl. sillamacka från 
Buhres 85 kr. Museets medlemmar 60 kr.

TISDAG 23 FEBRUARI. LEK LOSS PÅ SPORTLOVET.

Barnens Museum är öppet! Drop in kl. 11-14. Vi gör vårt eget historiska 
pyssel, tipsrunda och grillar korv. För barn 7-12 år. Entré 75 kr inkl. ma-
terial, pyssel, korv och dricka! Vuxna har endast tillträde i barns sällskap. 

ONSDAG 3 MARS. ÅRSSTÄMMA. 

Årsstämma i Österlens äldsta museum! Vi berättar om nutid och framtid med 
många spännande projekt på gång - och som vanligt en och annan överrask-
ning. Äppelgården kl. 18.30. Smörgåstårta, kaffe. Anmäl deltagande för mat.

ONSDAG 17 MARS. INTERNATIONELLA BERÄTTARDAGEN.

Mänsklighetens största kunskapslyft - Copernicus, Kepler, Galilei och Newton! 
Föreläsning med Thorvald Christensen om vad deras forskning betytt för veten-
skapen och mänskligheten. OBS! Kiviks Café kl. 15.30. Entré inkl. fika 85 kr. Mu-
seets medlemmar 60 kr. I samarbete med Kiviks Café.

KONSTUTSTÄLLNING UNDER PÅSKEN 2-5 APRIL - OCH 10-11 APRIL.

Lokala konstnärer ställer ut på Museet med foto, glas, keramik, måleri, textil. 
Se mer på: www.KulturenPaKivik.se Fri entré hela påskhelgen och helgen ef-
ter påsk! Ta en fika i vårt café. Öppet på Museet kl. 11.00-16.00 båda helger-
na. Guidad vandring 10/4 och insamling hela påsken för Rotarys läkarjeep.

SÖNDAG 11 APRIL. KIVIKSKONSTNÄRERNAS HISTORIA. 

Föreläsning med konstnären och konstvetaren Bo Hultén om kända och okända 
konstnärer som levt och verkat i Kiviksbygden de senaste drygt hundra åren.
Äppelgården kl. 15.00. Entré inkl. fika 85 kr. Museets medlemmar 60 kr.

ONSDAG 21 APRIL. GEOFORUM SKÅNE-KIVIK.

Kiviks Museum och GeoForum Skåne samverkar kring olika projekt. Geolog Emma 
Rehnström och museichef Dafvid Hermansson berättar om några av projekten.
Äppelgården kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 85 kr. Museets medlemmar 60 kr. 

ONSDAG 19 MAJ. KIVIKS BYALAG 20 ÅR - OCH BAKGRUNDEN.

I maj 2001 bildades Kiviks Byalag. Det blir föreläsning med alla tre ordförandena 
genom åren om föreningens arbete för ett levande Kivik, och en liten tillbakablick 
på det ”gamla” byalaget på Kivik - Miljövårdsföreningen. Äppelgården kl. 18.30. 
Entré inkl. kvällsmacka 85 kr. Museets och Byalagets medlemmar 60 kr!

LÖRDAG 22 MAJ. MEDLEMSFEST (RÅDANDE FOLKHÄLSOLÄGE STYR)! 

Kiviks Museums försenade medlemsfest! Plats till c:a 85 personer - först till kvarn! 
Välkomstcider, grillad mat, måltidsdryck, dessert, kaffe, tårta, underhållning.
Pris 150 kr/person. Avgiften betalas vid anmälan. OBS! Solevi kl. 18.30.

MÅNDAG 28 JUNI - SÖNDAG 15 AUGUSTI. SOMMARÖPPET MUSEUM OCH TURISTINFO!

Öppet dagligen hela sommaren kl. 13-17. Audioguide om utställningarna på 
svenska och engelska ingår i entrén. Bemannad turistservice på svenska och eng-
elska varje dag. Kartor, broschyrer och eventinformation från hela regionen. Café, 
glass och gratis internet. Barnens Museum. Guidade vandringar hela sommaren.

TISDAG 29 JUNI. ÖGONBLICKSBILDER UR 40 ÅR I DIPLOMATISK TJÄNST.

Veronika Bard, Kivik, berättar om både personliga minnen och ögonblicksbilder i 
historien under sina 40 år som diplomat för Sverige i olika länder.
Äppelgården kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 85 kr. Museets medlemmar 60 kr.

TORSDAG 1 JULI. KAIF - EN IDROTTSKRAFT I TIDEN.

Söndagen den 8 juli 1951 invigdes Solevi som Sveriges vackraste idrottsplats. 
Bengt Lundstedt och Sven Bladh berättar om KAIF som fyller 80 år och Solevi 
som fyller 70! OBS! Solevi kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 85 kr. Museets och 
KAIF:s medlemmar 60 kr. 

LÖRDAG 17 JULI. GLADA BARN PÅ KIVIK.

Barnens Museum är öppet kl. 11-17. Lekar och pyssel! Fri entré för alla barn 
under 12 år. Glass och korvgrillning! Vuxna har endast tillträde i barns säll-
skap. Kiviks Museum i samarbete med Kiviks Turism och Engelholmsglass.

LÖRDAG OCH SÖNDAG 24-25 JULI. VATTENHELG PÅ KIVIK.

Succén från 2020 är tillbaka! Buhres Fisk, Kiviks Byalag, Kiviks Museum 
och Kiviks Musteri uppmärksammar vatten som resurs och kulturarv. En 
familjehelg på Kivik med guidade vandringar, ”prova på” och berättelser om 
vatten. Särskilt program kommer - se våra hemsidor och sociala medier.

LÖRDAG 7 AUGUSTI. GLADA BARN PÅ KIVIK.

Barnens Museum är öppet kl. 11-17. Lekar och pyssel! Fri entré för alla barn 
under 12 år. Glass och korvgrillning! Vuxna har endast tillträde i barns säll-
skap. Kiviks Museum i samarbete med Kiviks Turism och Engelholmsglass.

SÖNDAG 29 AUGUSTI. ARKEOLOGIDAGEN.

Historiker Dafvid Hermansson berättar om de försvunna byarna på Ravlun-
da skjutfält. Äppelgården kl. 15.00. Entré inkl. fika 85 kr. Museets medlem-
mar 60 kr. I samarbete med Riksantikvarieämbetet. OBS! Öppet på museet 
kl. 13-17!

LÖRDAG 11 SEPTEMBER. GEOLOGIENS & VANDRINGENS DAG.

Geologi och vandring har en gemensam dag, den 11 september. Kiviks Museum 
uppmärksammar detta med en guidad vandring om geologi och kultur. Se hem-
sidan! OBS! Öppet på museet kl. 13-17.

SÖNDAG 12 SEPTEMBER. KULTURARVSDAGEN, EUROPEAN HERITAGE DAYS.

Skrönornas betydelse för litteraturen - Piraten som exempel. Vi firar Piraten 125 år 
i ”sann Piratenanda” ett år senare tillsammans med Piratensällskapet, som ger oss 
illustra exempel på skrönornas betydelse för litteraturen med Piraten själv som före-
bild. Äppelgården kl. 15.00. Entré inkl. fika 85 kr. Museets medlemmar 60 kr.
I samarbete med Piratensällskapet. OBS! Öppet på museet kl. 13-17.

SÖNDAG 10 OKTOBER. ÅL - ETT SVENSKT IMMATERIELLT KULTURARV.

Ålakustens kulturarvsförening berättar om arbetet med att skydda det im-
materiella kulturarvet kring ålen och ålen som biologisk art. Äppelgården 
kl. 15.00. Entré inkl. fika 85 kr. Museets medlemmar 60 kr. I samarbete med  
Ålakustens kulturarvsförening, Kiviks Turism och Äppelmarknaden.

LÖRDAG 6 NOVEMBER. KIVIK LYSER.

Vi tillverkar vårt eget pyssel inför advent och jul. Korvgrillning. Öppet på 
Museet kl. 15.30-18.30. Entré 75 kr/person, inkl. pysselmaterial, korvgrill-
ning och dryck! Kiviks Museum i samarbete med Kiviks Turism.

LÖRDAG 13 NOVEMBER. KIVIKS CAFÉS HISTORIA.

Nordiska Arkivens Dag firas av Kiviks Museum och Kiviks Café, som fyllde 20 år 
2020. Vi låter Gun Svensson berätta om sin resa från undersköterska till kondito-
rist, om Kiviks Cafés historia och utveckling. OBS! Kiviks Café kl. 15.30. Entré inkl. 
fika 85 kr. Museets medlemmar 60 kr. I samarbete med Kiviks Café.

SÖNDAG 5 DECEMBER. I SKENET FRÅN MILJARDER SOLAR.

Adventsföreläsning med astronom Anders Nyholm om vår kunskap om 
universum och dess solsystem. Äppelgården kl. 15.00. Entré inkl. fika 85 kr. 
Museets medlemmar 60 kr.

ONSDAG 22 DECEMBER. JULKLAPPSBORD!

Museet har julklappsbord på ICA Kivik kl. 9-18. Alla som löser medlemsavgift på 
plats för 2022 får 10% rabatt på ICA Kivik vid ett köptillfälle och årets medlemsgå-
va 2022. Kiviks Museum i samarbete med ICA Kivik.


