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Kiviks Museum - Österlens äldsta museum - Grundat 1890.

Öppettider 2023:
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 26/6-13/8 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 
nationella 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 gra-
tis. 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 
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 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 dubb-
lera 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, JANUARI - JUNI 2023:

SÖNDAG 22 JANUARI. PROJEKT ENSAMMA ÄLDRE.

Maria Karlsson, Studieförbundet Vuxenskolan, Bertil Jönsson, 
Simrishamns kommun och Dafvid Hermansson, Kiviks Museum, 
berättar om Projekt Ensamma Äldre som startat på Kivik under 
hösten 2022 och vad de lokala föreningarna kan göra. Äppelgården 
kl. 15.00. Entré inkl. fika 100 kr. Museets medlemmar 75 kr.

MÅNDAG 30 JANUARI. MAT UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV.

I samarbete med Kiviks Tång bjuder vi in till en föreläsning med 
Ulla Rosander, Kivik, som berättar om sin bok Miljö, mat och hälsa 
- ur ett hållbarhetsperspektiv. Föreläsningen är öppen för alla, men 
är också en del av tångkursen 2023. För dig som deltar i kursen är 
föreläsningen gratis. Övriga betalar ordinarie entré 100 kr. Museets 
medlemmar 75 kr. Äppelgården kl. 17.30 - OBS! Tiden, ingen fika! 

ONSDAG 8 FEBRUARI. BIOSFÄROMRÅDE ÖSTERLEN - NU GÅR VI VIDARE !

Uppstart och kick-off 2023 för Projekt Biosfärområde Österlen. Vi 
blickar framåt med hjälp av moderatorer från Malmö stad och 
Marint Kunskapscenter i Malmö. Ett testbäddsområde skapas på 
Österlen, för att inleda konkreta samarbeten, och alla som vill bi-
dra med kunskap, engagemang och insatser är varmt välkomna! 
Äppelgården kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 100 kr. Museets & 
Naturskyddsföreningens medlemmar 75 kr.

TISDAG 21 FEBRUARI. LEK LOSS FÖR BARN !

Barnens Museum har drop in kl. 11-14. Vi bygger vattenraketer, 
gör mini-Geohjälte, tipsrunda, barnens kulturverkstad och korv-
grillning. För barn 7-12 år. Entré 60 kr inkl. material, korv och 
dricka! Vuxna har endast tillträde i minst ett barns sällskap.

TISDAG 28 FEBRUARI. BESÖK I ENGELSKA TRÄDGÅRDAR.

Anette Cato, Den Engelska Trädgården, berättar om och visar bil-
der från trädgårdsresa i Normandie. Kick-off inför museets egen 
trädgårdsresa i juni någonstans i Europa! Äppelgården kl. 18.30. 
Entré inkl. kvällsmacka 100 kr. Museets medlemmar 75 kr. 

ONSDAG 8 MARS. ÅRSSTÄMMA. 

Årsstämma i Österlens äldsta museum! Vi berättar om nutid och 
framtid och många spännande projekt - och som vanligt en och 
annan överraskning. Äppelgården kl. 18.30. Smörgåstårta, kaffe.

FÖRELÄSNINGAR OCH AKTIVITETER, JANUARI - JUNI 2023:

SÖNDAG 19 MARS. INTERNATIONELLA BERÄTTARDAGEN.

Får man plocka blommor under ett Marathonlopp? Om konsten att 
göra verkligheten sannolik. Christian Irhammar gör en personlig 
tolkning av Fritiof Nilsson Piratens författarskap. Äppelgården kl. 
15.00. Entré inkl. fika 100 kr. Museets medlemmar 75 kr.

ONSDAG 29 MARS. TA MAKTEN ÖVER DIN FRAMTID ! 

En föreläsning om framtidsfullmakt och testamenten - Steg 1. Ad-
vokaterna Marie Lagerlöf och Oscar Karlsson och jur. kand. Anton 
Witzell berättar vad den kan och bör innehålla samt vad som är 
viktigt att tänka på när man skriver en framtidsfullmakt, så att den 
är användbar och giltig. Äppelgården kl. 18.30. Entré inkl. kvälls-
macka 100 kr. Museets medlemmar 75 kr.

KONSTUTSTÄLLNINGEN PÅ KIVIKS MUSEUM FIRAR 20 ÅR !

Museet firar 20 år med konstutställning under Påsken! Lokala 
konstnärer ställer ut på Museet med foto, glas, keramik, måleri, 
textil. Vernissage på Långfredagen den 7 april med cider i glasen 
till de 50 första besökarna.

KONSTUTSTÄLLNING  7-10 APRIL - OCH 15-16 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 efter påsk! Ta en fika i vårt café. Öppet på 
Museet kl. 11.00-16.00 båda helgerna. Insamling hela Påskperioden 
till förmån för Kiviks Rotaryklubbs lokala arbete!

TISDAG 18 APRIL. STICKMASKINER - EN MODERN KLASSIKER.

Jeanette Svensson och Siv Nilsson berättar om stickmaskiner som 
blivit en stor trend ocn de olika varianter som finns. Äppelgården 
kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 100 kr. Museets medlemmar 75 
kr.

SÖNDAG 7 MAJ. TA MAKTEN ÖVER DIN FRAMTID ! 

En föreläsning om framtidsfullmakt och testamenten - Steg 2. Ad-
vokaterna Marie Lagerlöf och Oscar Karlsson och jur. kand. Anton 
Witzell berättar vad den kan och bör innehålla samt vad som är vik-
tigt att tänka på när man skriver en framtidsfullmakt, så att den är 
användbar och giltig. Äppelgården kl. 15.00. Entré inkl. fika 100 kr. 
Museets medlemmar 75 kr.

FÖRELÄSNINGAR OCH AKTIVITETER, JANUARI - JUNI 2023:

LÖRDAG 13 MAJ - LÖRDAG 20 MAJ. HANÖBUKTSVECKAN ! 

Kiviks Museum deltar i Hanöbuktsveckan som arrangeras av 
Samverkan för Hanöbukten. Detaljerat program kommer!

TISDAG 16 MAJ. INTERNATIONELLA MUSEIDAGEN ! 

Kiviks Museum uppmärksammar Internationella Museidagen 
tillsammans med ICOM, världens största museiorganisation. 
Föreläsning på temat En betraktelse över människans livskvalitet 
under Dåtid, Nutid och Framtid av Thorvald Christensen, Kivik. 
Äppelgården kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 100 kr. Museets 
medlemmar 75 kr.

MÅNDAG 26 JUNI - SÖNDAG 13 AUGUSTI. SOMMARÖPPET MUSEUM !

Öppet dagligen hela sommaren kl. 13-17. Audioguide om utställ-
ningarna på svenska och engelska ingår i entrén. Bemannad tu-
ristservice på svenska och engelska varje dag. Kartor, broschyrer 
och eventinformation från hela regionen. Café, glass och gratis 
internet. Barnens Museum. Guidade vandringar hela sommaren!

MÅNDAG 26 JUNI. INVIGNING AV MUSEETS SOMMARUTSTÄLLNING.

Under hela sommaren och hösten visar Kiviks Museum en utställ-
ning i samarbete med modellbyggare Eve Ask, Vitaby,  och hans 
fantastiska modeller. Eve är på plats och inviger utställningen och 
berättar om sitt arbete kl. 13-15. Ordinarie museientré 50 kr.

ONSDAG 28 JUNI. VISNING AV KRUBBEMÖLLA.

Guidad visning och rundtur vid Krubbemölla, möllehuset och 
parken som man arbetar med att restaurera. Henrik Valentin och 
Krubbemöllaringen visar på plats vid Krubbemölla, Hjälmaröd, 
kl. 18.30. Entré inkl. kvällsmacka 100 kr. Museets medlemmar 75 
kr. Vi serverar kaffe och smörgås på plats vid Krubbemölla. Bord 
och bänkar finns utomhus. Kläder efter väder.

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.

Boka alltid plats på info@kiviksmuseum.se

Du hittar fler aktiviteter, föreläsningar och guidade vandringar på
www.kiviksmuseum.se


