
Program



Våra utställare:Våra utställare:

MAT & DRYCK:MAT & DRYCK:

Annagården, honungAnnagården, honung

Anne Gabour, tomatmarmeladAnne Gabour, tomatmarmelad

Buhres FiskBuhres Fisk

HavängsbodarnaHavängsbodarna

Hovmöller Bigårdar, honung & bivaxHovmöller Bigårdar, honung & bivax

Ingmar Lind, rykande färska äppelmunkarIngmar Lind, rykande färska äppelmunkar

Korv-Johan, korv, sill, ålKorv-Johan, korv, sill, ål

Marianne Nilsson, karamellerMarianne Nilsson, karameller

Månslunda ÖrtagårdMånslunda Örtagård

Skepparps VingårdSkepparps Vingård

Steak & Grill, hamburgare Steak & Grill, hamburgare 

BÖCKER, M.M.:BÖCKER, M.M.:

Albo Härads Hembygdsförening, böckerAlbo Härads Hembygdsförening, böcker

Onslunda Hembygdsförening, borstar & böcker Onslunda Hembygdsförening, borstar & böcker 

ÖVRIGT:ÖVRIGT:

Kivik tång/Kiviks byalag, framtidens matKivik tång/Kiviks byalag, framtidens mat

Österlens Hjärt-& lungräddningÖsterlens Hjärt-& lungräddning

ProgramProgram

Skördemarknad i Kiviks hamnSkördemarknad i Kiviks hamn
20222022

Lördag 24/9Lördag 24/9
kl. 10-17kl. 10-17

10.0010.00        Invigningstal,Invigningstal,
        Kiviks Turisms ordf.        Kiviks Turisms ordf.

11.00-11.00-      PiratenskolansPiratenskolans
12.0012.00        BarnkörBarnkör

14.00-14.00-    HavängsdasarnaHavängsdasarna
15.00     spelar 15.00     spelar 

Söndag 25/9Söndag 25/9
kl. 10-16kl. 10-16

11.00-11.00-    HavängsdasarnaHavängsdasarna
12.00     spelar12.00     spelar

13.30-13.30-    Jazzit spelarJazzit spelar
14.30     14.30     

15.4515.45    Avslutningstal,Avslutningstal,
     Överraskning!     Överraskning!

Havängsdasarna. Havängsdösen är förebilden och i pluralis blev det Havängs-Havängsdasarna. Havängsdösen är förebilden och i pluralis blev det Havängs-
dasarna. I Dalarna har man masar och i Skåne har vi dasar. Jonas Hedberg, dasarna. I Dalarna har man masar och i Skåne har vi dasar. Jonas Hedberg, 
bas och sång, Joakim Sahlin, gitarr och sång, och Vilhelm Sahlin, gitarr och bas och sång, Joakim Sahlin, gitarr och sång, och Vilhelm Sahlin, gitarr och 
sång. Låtar från 60-, 70- och 80-talen.sång. Låtar från 60-, 70- och 80-talen.

Jazzit. Bandet från Simrishamn som jazzar till även schlager och visor förut-Jazzit. Bandet från Simrishamn som jazzar till även schlager och visor förut-
om den traditionella jazzen. Bertil Stenkilsson klarinett, saxar, Thomas Ahl-om den traditionella jazzen. Bertil Stenkilsson klarinett, saxar, Thomas Ahl-
ner trombon och sång, Ingvar Svärdh trummor, Björn Bergman kontrabas, ner trombon och sång, Ingvar Svärdh trummor, Björn Bergman kontrabas, 
Thomas Magnusson gitarr och Jan Nilsson banjo.Thomas Magnusson gitarr och Jan Nilsson banjo.

Med reservation för ändringar och tillägg.Med reservation för ändringar och tillägg.



VÅRA ÄPPELAKTIVITETER:VÅRA ÄPPELAKTIVITETER:

I Kiviks Museums aktivitetstält i hamnen kan du I Kiviks Museums aktivitetstält i hamnen kan du 

- pressa din egen must- pressa din egen must

- göra ditt eget äppeltryck- göra ditt eget äppeltryck

- smaka på grillat äpple med kanel och socker- smaka på grillat äpple med kanel och socker

- måla en tavla i barnens kulturverkstad- måla en tavla i barnens kulturverkstad

Samlat pris 100 kr, allt material ingårSamlat pris 100 kr, allt material ingår

(flaska till musten, äpplen, äppeltryck och måla)(flaska till musten, äpplen, äppeltryck och måla)

Övrigt:Övrigt:

I samarbete med Äppelmarknaden i Kivik på Svabesholm och I samarbete med Äppelmarknaden i Kivik på Svabesholm och 

med Kiviks Musteri kan du kostnadsfritt åka Äppelbuss och med Kiviks Musteri kan du kostnadsfritt åka Äppelbuss och 

Äppeltåg mellan marknaderna! Gemensam hållplats är tor-Äppeltåg mellan marknaderna! Gemensam hållplats är tor-

get på Kivik. get på Kivik. Välkommen!Välkommen!

SkördemarknadenSkördemarknaden
i Kiviks hamni Kiviks hamn

är ett samarbete mellanär ett samarbete mellan

Tack till Skördemarknadens sponsorer:
Havängsbodarna      Kiviks Familjecamping          Kiviks Café & Bageri

HANTVERK & KONST:HANTVERK & KONST:

Anne Gabour, konsthantverkAnne Gabour, konsthantverk

Ateljé Bokgården, bruksföremål i keramik Ateljé Bokgården, bruksföremål i keramik 

Helena Holmgren,Helena Holmgren,  målningar i akvarellmålningar i akvarell

Inga Andersson, handstickade barntröjor stl 1-6 årInga Andersson, handstickade barntröjor stl 1-6 år

Katinka Weibull, hantverkKatinka Weibull, hantverk

Kiviks Båtklubb, kaffe & konstKiviks Båtklubb, kaffe & konst

Kiviks lite udda, keramik och smideKiviks lite udda, keramik och smide

Keramikblomma, blommor i keramikKeramikblomma, blommor i keramik

Kerstin Svensson, trasmattor Kerstin Svensson, trasmattor 

Laila Kindberg, textilLaila Kindberg, textil

LerAns, konsthantverk och stengods LerAns, konsthantverk och stengods 

Lerverkstan, bruks- och prydnadsföremål i stengodsLerverkstan, bruks- och prydnadsföremål i stengods

Lollos inredning, fågelbad och trädgårdskonstLollos inredning, fågelbad och trädgårdskonst

Made by Li Campella, betongkonst Made by Li Campella, betongkonst 

Maria Kristensson, simrishamnshus och ljus Maria Kristensson, simrishamnshus och ljus 

Pia Lundström, textilPia Lundström, textil

Smidolin, lappteknik och träbilarSmidolin, lappteknik och träbilar

Systrarna Lindskog, trädgårdstjänster Systrarna Lindskog, trädgårdstjänster 

Tina Tånnander, österlenljus, 100 % stearinTina Tånnander, österlenljus, 100 % stearin


