
Österlen Lyser på Brantevik 

Helgen den 4-6 november är det Österlen Lyser. Byar, föreningar, företag och 
privatpersoner – många är med och arrangerar under Österlen lyser. 


Var gärna med du också och tänd en marschall eller lykta på trappan, på en mur eller i 
trädgården. när hösten är som mörkast.


På Brantevik händer följande under denna helg


4/11 kl 18.30-19.30 - Från Grönland till Alaska 
Johan Bernekorn berättar om sin resa genom Nordvästpassagen ombord på National 
Geographics expeditionsfartyg på Sjöfartsmuseet Hoppet. Entré 50 kr.


4-6/11 - Fiskvagnen 
Har öppet som vanligt hela helgen. På fredag från 17.00 serveras det paella. Förutom 
Paella på fredagen så har fiskvagnen som vanligt färsk fisk, rökt fisk, fiskrätter och div 
sillinläggningar till försäljning hela helgen.


4-6/11 - Hamngården 
Har öppet som vanligt  hela helgen och serverar gås på Emils vis - och erbjuder även en 
fast meny om 5 rätter.


4-5/11 - Hörnan 
Traditionsenlig ”tryffelhelg” på Hörnan med passande rätter och dryck. Var beredd på att 
det kommer dofta vit alba tryffel över södra hamnen.


5/11 kl 15.00 - Ola Sivhed - The 4 elements.   
Ola Sivhed och Vassili Neplokh presenterar The 4 Elements ett konstprojekt som 
gestaltats på Österlen och som nu efter vernissagen i Victoria på Seychellerna har 
påbörjat sin resa runt om i världen. Vi utlovar en häftig upplevelse. Varmt välkomna till 
Røgen.


5/11 kl 15.00 - Great Boule of Fire 



Branteviks Bouleklubb bjuder in till bouletävling i eldarnas sken. Partävling. Anmälan från 
15.15 vid Boulebanan. Spelstart kl 16.00


5/11 från ca17.00. Samhällsföreningen tänder 100-tals marschaller och lyser upp 
Östersjögatan mellan hamnarna.


5/11 17-21 - Fri kommunikation 
Fri Kommunikation tänder upp södra infarten med marschaller och öppnar upp 
containerkontoret vid södra infarten för en smygöppning.  Det bjudes på varm dryck, 
utställning av Marie Louise Kold, musik och möjlighet att köpa pizza från pizzavagnen 
Pizza Carozza.


5/11 från ca 17.00 - Norra Hamnen 
Norra Hamnlaget lyser upp pirarna i Norra hamnen med marschaller.


5/11 kl 15.00  - Herrarna på Brantevik 
Föredrag , något att dricka och korv serveras på Södra Skolan. Entré 110 kr.


6/11 kl 14.30 -  Swingmusik på blanka eftermiddagen  
På Södra skolan spelar ”Swing After Work” med Marie Valentin på sång. Entré med 
pausfika 200 kr. 
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