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DETTA HÄNDER
PÅ KIVIK 2017

KIVIKS MUSEUM
Lördag 21/1. kl 14.00 på Äppelgården
Rädda Hanöbukten!
Vi lyssnar på forskare som har ägnat 30 år åt att
undersöka hur Östersjön mår och läget för det
marina livet.
Vi bjuder på fika
Fri entré

på Kivik
20-26 februari
KIVIKS AIF
Måndag 20/2 och onsdag 22/2,
kl. 13.00-15.00
Sportlovsaktivitet i Kiviks sporthall.
Pingis och badminton.
Racketar och bollar
finns att låna.
Kontaktperson:
Mikael Lundstedt 0708-83 78

KIVIKS BIO
Onsdag 22/2 kl. 15.00 visar –
- LEGO BATMAN - Animerat, Familj
Det är stora förändringar på gång i Gotham och
om han vill rädda staden från att bli övertagen
av Jokern måste han nog sluta med den ensamma-hjälten-grejen och lära sig samarbete. Och kanske, men bara kanske, kan han lära sig att slappna
av lite ibland.
I samma komiska anda som gjorde LEGO® filmen
till ett världsfenomen får nu den självutnämnda
ledaren LEGO Batman en helt egen film på vita
duken.

KIVIKS CAFÉ
& BAGERI
Tisdagen 21/2, kl. 10.00–
12.00
Muffinsbak med barn!
Föranmälan: tel 0414-700 15
Pris: 150 kr/barn

KIVIKS FÖRSAMLING
Måndagen 20/2 kl.10.00-14.00 i församlingshemmet i S. Mellby
Kom och var med! Pyssla, laga mat och avsluta med
en lugn och stilla stund. Passar barn 6-12 år.
Anmälan: senast 16/2 till Ingela Nilsson 0414-713
54, ingela.a.nilsson@svenskakyrkan.se.
Har du svårt att ta dig till S.Mellby, hör av dig :)

KIVIKS
HOTELL & SPA
Onsdagen 22/2
09.00-12.00 eller
12.00-15.00 –
Sportlovsspa
Inträde i Spa, fika samt aromatisk bastu ingår
Pris: Barn 6-15 år – 120 kr
Barn har tillträde i målsmans sällskap. OBS
från 6 år.
Pris: Vuxna från 16 år – 320 kr
Man kan lägga till en 20 min behandling för
barnen (från 8 år) – 250 kr
Förbokas: 0414 700 75 eller info@kivikshotell.se

KIVIKS MUSEUM
Lördagen 25/2
kl. 13.00-16.00
Barnens Museum har
öppet!
Knep och knåp med
rep och annat pyssel.
Lär dig slå knopar och göra flera kul och spännande pyssel med rep. Dessutom tipsrunda,
fototävling, teckningstävling med garanterade
godisvinster och mera kul på Barnens Museum.
Passar barn 6-12 år.
Entré: 40 kr för alla barn, inklusive så mycket
pyssel man orkar och eftermiddagsfika!
Entre: Vuxna har endast tillträde i barns sällskap, 60 kr inkl. kaffe med dopp.

KIVIKS
MUSTERI
Lördagen 25/2
kl 10.00–13.00
Bestig Stenshuvud –
ett sportlovsäventyr!
Starten sker på
Naturskolan Österlen,
som ligger precis vid
Kiviks Musteri. Här får du göra en bergsbestigarflagga och du får med dig en karta, äppelbulle,
äpple och god dryck.

På vandringen kan du även besöka Naturum där
det väntar en klurig uppgift. Väl tillbaka på Naturskolan finns en belöning att hämta.
Vandringen tar ca 2 timmar i ”familjetakt”.

NATURUM
Tisdagen 21/2 och torsdagen 23/2, drop in
mellan 10.00 och 14.00.
Fågelholksspikning i Naturum. Begränsat antal
holkar och väntetid förekommer!
Onsdagen 22/2, kl 9.0012.00
Vildmarkshajk för barn mellan 8 och 12 år. Samling vid
Naturum.
Naturum är öppet från 18/2
till 26/2 kl 10.00-16.00.
Tipsrundor inne och ute
samt möjlighet att bygga bihotell.

BAKLUCKELOPPIS
Söndagen 28/5, kl 10-15, Svabesholms
Kungsgård
Passa på och sälj saker som du inte använder
och som andra kan få glädje av. Fyll bakluckan
på bilen och kom.
Anmälan krävs! Begränat antal platser.
Pris: 50 kr
Anmäl till: kontakt@svabesholm.se eller
mobil 0706-69 50 25

INSTAGRAMTÄVLING
Torsdagen 1 juni-torsdagen 31/8
Visa upp ditt Kivik i vår fototävling! Fina priser
utlovas!
• Ta en bild under din vistelse på Kivik • Följ vårt
instagramkonto; MittKivik • Lägg upp bilden på
din instagram med hashtagen #mittkivik • Berätta
varför just detta beskriver ditt älskade Kivik så bra!
Det går också att tävla genom att maila bilden till
mittkivik@outlook.com.
Skriv också här varför bilden beskriver just ditt
Kivik. – Alla kan medverka!
Kontakt: mittkivik@outlook.com

BAKLUCKELOPPIS
Söndagen 25/6, kl 10-15, Svabesholms
Kungsgård
Passa på och sälj saker som du inte använder
och som andra kan få glädje av. Fyll bakluckan
på bilen och kom.
Anmälan krävs! Begränat antal platser.
Pris: 50 kr
Anmäl till: kontakt@svabesholm.se eller
mobil 0706-69 50 25

”GLADA BARN PÅ KIVIK”
Lördagen 15/7, kl 11-15 – Tema: Lekar
Hela Kivik med omnejd fylls med aktiviteter
för barn.
Program under framtagning

BAKLUCKELOPPIS
Söndagen 16/7, kl 10-15, Svabesholms
Kungsgård
Passa på och sälj saker som du inte använder
och som andra kan få glädje av. Fyll bakluckan
på bilen och kom.
Anmälan krävs! Begränat antal platser.
Pris: 50 kr
Anmäl till: kontakt@svabesholm.se eller
mobil 0706-69 50 25

”GLADA BARN PÅ KIVIK”
Lördagen 12/8, kl 11-15 – tema: pyssel
Hela Kivik med omnejd fylls med aktiviteter
för barn.
Program under framtagning.

ÄPPELMARKNADEN I KIVIK
Lördagen-söndagen 23-24/9
Program under framtagande.

ÄPPELVECKORNA PÅ KIVIK
Måndagen 25/9-söndagen 8/10
Program under framtagande.

VÄLKOMMEN TILL
KIVIK MED OMNEJD!
...under Österlen Lyser-helgen

Fredagen 3-söndagen 5/11

Fredag, lördag & söndag 4-6 november

Program under framtagande.

