
Program från

Kiviks Museum
Österlens äldsta museum

Grundat 1890

Alltid något för alla åldrar - Året runt!
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Fler aktiviteter och vandringar hittar du på:

www.kiviksmuseum.se

         

/KiviksmuseumKulturarvskortet
gäller här!

Kivikskortet
gäller här!

Kiviks Museum - Österlens äldsta museum - Grundat 1890.

Öppettider 2022:
Året runt kan du boka besök på museet, i arkivet och guidade vandringar i hela 
Kiviksbygden! Även fikakorg, bussturer, m.m. Se bokningsregler på www.kiviks-
museum.se Öppet hela sommaren 27/6-14/8 dagligen kl. 13-17. Bemannad tu-
ristinformation på svenska och engelska. Övriga fasta öppettider i samband med 
arrangemang finns på hemsidan!

Kiviks Museums samlingar består av föremål, bilder och ett stort arkiv från Rav-
lunda, Vitaby, Södra Mellby, Vitemölle och Kivik. Vi tar gärna emot mer i mån av 
plats, framför allt bilder, filmer, brev och dokument. Vi medverkar i en rad natio-
nella och internationella nätverk och 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. Elbilar laddas gra-
tis på parkeringen utanför museet! 

Bli medlem i Museet för 100 kr/person och år. Medföljande person från samma 
hushåll betalar 50 kr. Alla medlemmar har 25 % rabatt på entrén till våra föreläs-
ningar. Betala in till bg 5638-1957 eller Swish 123 441 85 96. Ange MEDLEM. 
Lämna din mailadress, så får du vårt nyhetsbrev varje månad.

Våra föreläsningar är mycket välbesökta. Vi ber dig därför alltid boka plats, så att 
vi kan garantera fika och platser för alla som vill komma. Ibland måste vi dubblera 
föreläsningarna, så att alla ska få komma.

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

Utskick och arrangemang i samarbete med:

Guidade vandringar året runt i ett magiskt
Kivikslandskap med fascinerande historier

från Brösarps backar till Stenshuvud.

Kombinera med fika, picknick eller avsmakningsmeny!

Kläder efter väder, rejäla skor.

Minst 40 fasta turer från februari till november!
Grupper kan boka året runt! 

Kiviksvandring | Maletofta, Kiviks järnålder | Borgvandring 
Linnévandring | Ålabodar | Romska lägerplatser | Ängakåsen

Smaka på Kivik | Från Kust till Must | Must, Cider & Mat
Haväng, Öradekaren, Skepparp

Stenshuvud | Bland troll, pysslingar och jättar
Kyrkohistorisk vandring | Arkeologi 

Från slott till koja | Fågelskådarvandring

Guide finns även för bussgrupper! 

www.kiviksmuseum.se/vandringar 
eller skanna QR-kod!

Utbildning - Konsulttjänst - Förlag.



FÖRELÄSNINGAR OCH AKTIVITETER, JULI - DECEMBER 2022:

MÅNDAG 27 JUNI - SÖNDAG 14 AUGUSTI. Öppet 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 
engelska varje dag. Kartor, broschyrer och eventinformation från hela regi-
onen. Café, glass och gratis internet. Barnens Museum. Guidade vandringar 
hela sommaren.

ONSDAG 6 JULI. Släktforskardagar Skåne/Österlen.

I samarbete med Skånes Släktforskarförbund och Österlens Släkt- och 
Folklivsforskarförening arrangeras Släktforskarvecka Skåne. Kiviks Muse-
um deltar onsdagen den 6 juli med öppet museum kl 13-17, guidad vand-
ring på Ängakåsen kl. 13-14.30 och vi visar godbitar ur arkivet kl. 15-17.
Se hemsidan för mer information.

LÖRDAG 9 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! En äkta sjöjungfru besöker 
museet och signerar sin barnbok kl. 11-14! Vuxna har endast tillträde 
i barns sällskap. Kiviks Museum i samarbete med Kiviks Turism och 
Engelholmsglass.

LÖRDAG 6 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! Levande saga, där barnen 
styr handlingen kl. 13 & 15. Vuxna har endast tillträde i barns sällskap. 
Kiviks Museum i samarbete med Kiviks Turism och Engelholmsglass.

TISDAG 16 AUGUSTI. Äppelkriget, upptakten till ett biosfärområde?

Som en upptakt inför partidebatten visar vi den klassiska Hasse&Tage-filmen Äppelkriget. Kiviks Bio 
kl. 18.30. Fri entré. Begränsat antal platser. Möjlighet att köpa kaffe och kvällsmacka, 40 kr. Beställ i 
samband med bokning. Boka plats på info@kiviksmuseum.se

ONSDAG 17 AUGUSTI. Partidebatt. Plats Kiviks Bio!

Inför valet till Simrishamns kommunfullmäktige! De lokala partierna får 
svara på frågor om hur de ser på möjligheterna för ett biosfärområde i Sim-
rishamn, och om det finns andra sätt att hitta lösningar för ekonomisk, eko-
logisk, social och kulturell hållbarhet på Österlen - året runt. Moderator är 
Trevor Graham. Fri entré. Begränsat antal platser. Möjlighet att köpa kaffe 
och kvällsmacka, 40 kr. Beställ i samband med bokning.
Boka plats på info@kiviksmuseum.se
Föreläsningen och filmvisningen delfinansieras av Sparbanken Syds Stiftelse för Tillväxt.

FÖRELÄSNINGAR OCH AKTIVITETER, JULI - DECEMBER 2022:

SÖNDAG 28 AUGUSTI. Arkeologidagen.

Museichef Dafvid Hermansson berättar om det gamla rotesoldatsystemet 
och när Kivik var ett knektsamhälle med bland annat Svabesholms Com-
pagnie som en del av den svenska krigsmakten. Äppelgården kl. 15.00. Entré 
inkl. fika 100 kr. Museets medlemmar 75 kr. Boka plats på info@kiviksmu-
seum.se Museet öppet på Arkeologidagen kl. 13-17 med aktuella utställningar.

LÖRDAG 10 SEPTEMBER. Lilla Kulturarvsdagen.

Kivikskännaren Tommy Gustafsson berättar om Starka kvinnor på Kivik. 
Möjlighet att köpa Tommys bok i ämnet. Äppelgården kl. 15.00. Entré inkl. 
fika 100 kr. Museets medlemmar 75 kr. Boka plats på info@kiviksmuseum.se 
Museet öppet på Kulturarvsdagarna kl. 13-17 med aktuella utställningar.

LÖRDAG OCH SÖNDAG 24–25 SEPTEMBER. Skördemarknad i Kiviks hamn! 

Kiviks Museum firar äpplet på Kivik tillsammans med Kiviks Turism. Massor 
av äppelaktiviteter båda dagarna. Gör egna äppeltryck, pressa din egen äppel-
must och måla tavlor! Samlat biljettpris för alla aktiviteter 100 kronor – allt 
material ingår! Platsen är Kiviks hamn - se hemsidan för mer information.

ONSDAG 28 SEPTEMBER. ”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! Äppel-
gården kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 100 kr. Museets medlemmar 75 kr. 
Boka plats på info@kiviksmuseum.se 

SÖNDAG 9 OKTOBER. Smaker från kupan.

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? Äppelgården kl. 15.00. Entré inkl. fika 100 kr. 
Museets medlemmar 75 kr. Boka plats på info@kiviksmuseum.se 

TISDAG 25 OKTOBER. Biosfärområde Österlen - en möjlighet?

Hållbara landsbygdslösningar och finansieringar. Åse Classon, f.d. ordf. Hela 
Sverige ska Leva, ger exempel på olika lösningar för en levande landsbygd 
i hela landet. Jan Malmgren, VD Byutveckling AB, berättar om testbädds-
projekten ”Smarta byar” för hållbar och digital utveckling. Kristin Sjövall, 
verksamhetsledare Leader, berättar om olika EU-stödformer. Äppelgården 
kl. 18.30. Entré inkl. fika 100 kr. Museets & Naturskyddsfören. medl. 75 kr. 
Boka plats på info@kiviksmuseum.se 
Föreläsningen delfinansieras av Sparbanken Syds Stiftelse för Tillväxt.

FÖRELÄSNINGAR OCH AKTIVITETER, JULI - DECEMBER 2022:

LÖRDAG 5 NOVEMBER. Kivik Lyser.

Vi tillverkar vårt eget höstpyssel med kransar, luffarslöjd och annat kul. 
Korvgrillning. Äppelgården kl. 15.30-18.30. Entré 75 kr/person, inkl. 
pysselmaterial, korvgrillning och dryck! Kiviks Museum i samarbete 
med Kiviks Turism.

LÖRDAG 12 NOVEMBER. Nordiska Arkivens Dag. 

Arkivens Dag på Skepparps Vingård. Museichef Dafvid Hermansson berättar 
ur arkivet om det som nu är Skepparps Vingård och gårdens historia. Bengt 
”Fuffe” Åkesson berättar om dagens verksamhet och hur idén föddes att skapa 
en vingård på just denna plats. Skepparps Vingård, kl. 15.00. Entré inkl. fika 
100 kr, museets medlemmar 75 kr. Boka plats på info@kiviksmuseum.se 

MÅNDAG 21 NOVEMBER. Biosfärområde Österlen - hur går vi vidare? 

Ola Melin, länsöverdirektör Länsstyrelsen, Jens Sörvik, enhetschef Region 
Skåne, och Simrishamns kommuns nya kommunalråd summerar projektet 
Biosfärområde Österlen - en möjlighet? Hur skapas ökad ekonomisk, eko-
logisk, kulturell och social hållbarhet för företag, föreningar och lokalbe-
folkning på Österlen - året runt? Landsbygd och kustsamhällen kan skapa 
hållbara lösningar i samverkan mellan föreningar, myndigheter och före-
tag. Moderator är Veronica Andrén, samordnare på Landsbygdsnätverket. 
Äppelgården kl. 15.00. Entré inkl. fika 100 kr. Museets & Naturskyddsfö-
ren. medl. 75 kr. Boka plats på info@kiviksmuseum.se 
Föreläsningen delfinansieras av Sparbanken Syds Stiftelse för Tillväxt.

SÖNDAG 4/12. Adventsföreläsning.

”Svagdricka, tomtebrus och julmust”. Österlenbryggarna i Tomelilla berättar 
om några av julens drycker från den historiska, skånska törstsläckaren ”dric-
kablanning” till 1930-talets Tomtebrygd och 2020-talets nyheter! Berättar gör 
Mikael Persson, 3:e generationen bryggare. Möjlighet att på plats köpa med 
sig av Österlenbryggarnas julprodukter. Äppelgården kl. 15.00. Entré inkl. 
julig dryck från Österlenbryggarna och pepparkakor med ost 100 kr. Museets 
medlemmar 75 kr. Boka plats på info@kiviksmuseum.se 

TISDAG 20 DECEMBER. Medlemsträff!

Museet har medlemsträff på ICA Kivik kl. 9-18. Alla som löser medlemsavgift 
på plats för 2023 får 10% rabatt på ICA Kivik vid ett köptillfälle! Kiviks Museum 
i samarbete med ICA Kivik.

Boka alltid plats på info@kiviksmuseum.se
Mer information på www.kiviksmuseum.se


