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Följ oss i sociala medier

Världsarvshelger
10-12 september och 17-19 september 2021

sodraoland.com
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UTSTÄLLNINGAR

VÄRLDSARVSHELGER

Utställningar

Den 10-12 september och 17-19
september 2021 går flera arrangörer samman och genomför
två helger med extra många
världsarvsaktiviteter som du
hittar i det här programmet.
Passa på att uppleva och njuta
av världsarvet på södra Öland!

Naturpunkten, Länsstyrelsen i Kalmar län

Södra Öland erbjuder ett unikt och
sagolikt vackert landskap. Tänk dig att
se solen gå upp över sjömarkerna vid
Östersjöns kant en sommarmorgon,
nattens magnifika stjärnhimmel över
Stora alvaret eller en färgsprakande
solnedgång över den bördiga
Mörbylångadalen och Kalmarsund.
Ett världsarv är något som på ett
alldeles unikt sätt berättar om
jordens och människans historia.
Det finns drygt 1100 världsarv
i världen, 15 i Sverige varav ett
på Öland. Det är Unesco, FN:s
organisation för utbildning,
vetenskap och kultur, som ansvarar
för världsarvslistan. I världsarvet
Södra Ölands odlingslandskap ingår
byarna, åkrarna, Stora alvaret och
sjömarkerna.

Var du än är på södra Öland kommer
du att se betande djur och aktiva
gårdar. Det är lantbrukarna som idag
odlar jorden och låter sina djur beta
både Stora alvaret och sjömarkerna
som ser till att vårt odlingslandskap
kan lämnas vidare till kommande
generationer. Du kan också bidra
till detta värdefulla arbete. Genom
att besöka världsarvet och njuta av
mat och dryck från södra Öland blir
du en del av det ständigt pågående
samspelet mellan människa och
natur.
Läs mer på sodraoland.com
Njut av hösten och alla härliga
evenemang, men gör det
på ett smittsäkert sätt och
följ myndigheternas råd och
rekommendationer.

Vid turistbyrån i Färjestaden ligger länsstyrelsens utställning, Naturpunkten, som
handlar om Ölands natur. Här berättas om stranden, sjömarken, alvaret, lövskogen,
våtmarken och lövängen som är det unika öländska landskapet tillsammans med den
odlade marken. Du får veta vilket naturreservat du ska besöka för att få se de olika
naturtyperna. Vid världsarvsmontern finns också möjlighet att lära sig lite mer om
hur bondens år ser ut och här kan besökarna passa på att spela memory med bilder
från världsarvet. Utställningen har öppet när turistbyrån i Färjestaden är öppen.
Adress: Träffpunkt Öland 102, 386 33 Färjestaden
Webbplats: oland.se

Guldkorn i världsarvet
Kalmar läns museum har producerat två utställningar: ”Vimla i världsarvet” och
”Guldkorn i världsarvet”. Utställningarna har tidigare visats på bibliotek, på museet
i Kalmar och äldreboenden på södra Öland. Vid entrébyggnaden på Eketorps borg
visas en mix mellan utställningarna. Informationen om de svenska världsarven är
producerad av föreningen Världsarv i Sverige.
Adress: Eketorps fornborg, 386 64 Degerhamn
Webbplats: eketorpsborg.se

Möten i Världsarvet, fotoutställning av Bengt Kallenberg - årets Ölandsfotograf
En fotoutställning av Bengt Kallenberg med bilder från Världsarvet
Arrangör: Carlas Café
Plats: Carlas Café, Näsby 123, Degerhamn
Datum: 10-12 september och 17-19 september
Tid: Klockan 11-16
Webbplats: www.carlascafe.se

Fyra informationsplatser på södra Öland

*Med reservation för ändringar, varje arrangör ansvarar för sina egna evenemang.
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På följande platser finns informationstavlor för dig
som vill veta mer om Södra Ölands odlingslandskap;
Norrgården i Ventlinge, tema lantbruk i världsarvet då och nu.
Parkeringen vid Naturbokhandeln i Stenåsa, tema sjömarker och fågelliv.
Station Linné, tema insekter och alvarmarker.
Parkeringen vid Eketorps borg, tema södra Ölands förhistoria.
Kalmar läns museum har stått för textbearbetning och layout av skyltarna på uppdrag
av Mörbylånga kommun. Texterna kombineras med ett rikt bildmaterial.
SID 3

PROGRAM Alla dagar

Galleriet i Garaget

Ottenbyguidning

Eva Dillner visar abstrakt måleri. Försäljning av konst, böcker och kort. Sydöland
är naturälskarens paradis. Att uppleva evigheten och tystnaden mitt ute på alvaret.
En stilla frukost i Ottenbylund eller Västra mark. Känna historiens vingslag vid Tingstad
flisor. Rymden, oändligheten, naturens alla skiftningar inspirerar till kreativt skapande
och återhämtning. Eva Dillners abstrakta måleri är som en resa i Kosmos och Moder
Jord. Från det lilla formatet 30×30 till det stora 130×130. Yrkesverksam konstnär och
författare som specialiserat sig på kreativa och terapeutiska processer för inspiration
och transformation. Galleriet i Garaget ligger mitt emot Medborgarhuset i Grönhögen.
Arrangör: Galleriet i Garaget, Eva Dillner • Adress: Nybovägen 15 i Grönhögen
Datum: 10-12 och 17-19 september • Tid: Klockan 12 -16
Telefon: 0733-864 364 • E-post: eva@evadillner.com
Webbplats: www.evadillner.com

Följ med på en tur runt Ölands södra udde där vi tittar på fåglar och sälar.
Samtidigt berättar vi om fyren och fyrbyns historia. Alla får låna kikare.
Arrangör: naturum Ottenby
Plats: Start utanför naturum
Tid: Klockan 10.00
Guidningen är gratis
Föranmälan: naturum@ottenby.se
Webbplats: naturumottenby.se

Galleri Tinnert
Galleri • Konst • Design • Konsthantverk • Konstnärsmaterial • Inramningsverkstad •
Ateljé Ingemar Tinnert • Illustratör Emma Tinnert • Målarkurser
Adress: Galleri Tinnert, Arontorp, Torslunda 102, Färjestaden
Datum: 10-11 september, 17-18 september
Tid: Öppettider: Tisdag-fredag 11-18, lördag 11-15
Hemsida: www.tinnert.se

Skördetid på Mittlandsgården
Försäljning av gårdens honung, grönsaker och hantverk. Fårklippning,
guidad visning av odlingar och fårstall/växthus. Guidad visning kostar 20 kronor.
Arrangör: Mittlandsgården
Adress: Mittlandsgården, Törnbottenvägen 68, Algutsrum/Törnbotten
Tid: Fredag klockan 10-17, lördag klockan 10-15, söndag klockan 11-14
Föranmälan: Eventuell föranmälan, om så krävs pga corona-restriktioner
Webbplats: https://www.mittlandsgarden.se/

Fredag 10 september

Poesistigen på Seby gravfält
Upplev en konstnärlig digital gestaltning på ett av Ölands mäktigaste gravfält och
vandra på en fornnordisk stig. Känn historiens vingslag i en unikt vacker miljö och
upplev bilder, poesi och musik i din mobil. Gestaltningen tar ca 6-7 minuter och
slingan är en kilometer. Glöm inte hörlurar och tag gärna med fika, sittplats finns.
Arrangör: Bodil Magnusson, konstnär • Webbplats: http://www.bodilmagnusson.se

Spot-on- Mat och dryck i Unika historiska Kalmar län
Utställningen berättar om länets brukningsmetoder på bond- och herrgårdar under
1800- och 1900-talen, jordbrukets utveckling i länet, 1900-talets förändringar
inom livsmedelsproduktion med nya uppfinningar, länets växtodling, Södra Ölands
odlingslandskap och utvecklingen av livsmedelsindustrin med sina kvarnar, mejerier,
konservfabriker, bryggerier och sockerbruk.
Plats: Liten utomhusutställning på torget i Mörbylånga
Arrangör: Projektet Unika historiska Kalmar län/Kalmar läns museum
Webbplats: https://uhko.kalmar.se
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Fika med oss och lär dig mer om vandringslederna
På södra Öland finns över 140 kilometer vandringsleder. Vill du veta mer om lederna, har du frågor,
idéer eller är du bara sugen på en kopp kaffe?
På plats finns Matheus Tholin, natur- och
fritidsutvecklare vid Mörbylånga kommun och
Emma Rydnér, världsarvssamordnare.
Från Möckelmossens parkering finns det
möjlighet att gå två vandringsslingor
(Bårby Källa), en på 1,8 km och en på 6 km, som
tar dig ut på i ett varierande alvarlandskap.
Arrangör: Mörbylånga kommun
Plats: Möckelmossens parkering
Tid: Klockan 10-12
Hemsida: sodraoland.com
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Övriga utställningar:
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Lördag 11 september

Järnvägen i Världsarvet

Vandringens dag
Vi vandrar en etapp på STFs singaturled Öland/Mörbylångaleden. Vi går från Mellby
till Gräsgårds hamn, en sträcka på cirka 9 km. Vandringen går längs gamla banvallen
där vi har alvaret på den västra sidan och Östersjön på den östra. Vi passerar Ölands
Segerstads gamla station. Leden tar oss vidare ner till Seby läge vid Östersjön och
vi följer sedan strövstigen som går över Gammalsby unika sjömarker tills vi når
Gräsgårds hamn. Tag med förmiddagsfika.
Arrangör: STF Öland, samarrangemang med Mörbylånga kommun
Plats: Samling i Mellby
Tid: Samling klockan 10.00
Föranmälan: Anmälan senast 9 september till Christina Olsson: 073-038 20 37

Längre alvarsvandring, Dröstorp
Längre alvarsvandring, Dröstorp
Alvarvandring i cirka 8 km i Dröstorps alvarsmarker. Vi går upp mot ödebyn
och vidare över ett varierat alvarslandskap, förbi Prästgropen mm.
Under vägen berättar jag om alvaret, om världsarvet, geologin som format
landskapet, folket som nyttjat det, människoöden i Dröstorps ödeby. Och vi tittar
på de växter som framgångsrikt kämpar för sin överlevnad i det karga landskapet.
Tag med fika och något att sitta på. Och kläder som passar till vädret.
Arrangör: ÖlandsNatur/Eva Åkerstedt
Plats: Samling vid parkeringen i Skarpa Alby
Tid: Klockan 10.00 – cirka 14.00
Pris: 200kr/person, barn under 18 år gratis
Föranmälan: Obligatorisk anmälan 070-356 56 17 eller akerstedt.eva@gmail.com
Webbplats: www.olandsnatur.com

Upplev järnvägsepoken på Södra Öland 1909-1961.
Museet har öppet och dressinen finns ute på spåret.
Arrangör: Föreningen Södra Ölands Järnväg
Plats: Torngård Station
Tid: Klockan 10:00-15:00
Hemsida: www.facebook.com/SodraOlandsJarnvagGilla

Öppna hembygdsstugor – testa din ölandskunskap
Välkomna på en spännande resa mellan hembygdsgårdarna på sydöstra Öland.
Hembygdsgårdarna håller öppet och där finns två frågor att besvara –
utmana dig själv och vinn fina priser.
Arrangör: Fågelvägen i samarbete med hembygdsföreningarna på sydöstra Öland.
Plats: Gårdby hembygdsgård, Sandbys sockenstuga, Stenåsa hembygdsstuga,
Hulterstad hembygdsstuga, Segerstads hembygdsstuga,
Gräsgårds hembygdsstuga, Ås hembygdsstuga.
Tid: Klockan 10-16
Hemsida: http://www.fagelvagen.com/

Vandring till och guidning i Sandby Borg med ölandsguide Lars Alvarmo
Samling vid landsvägen med info om världsarvet, vad och varför,
skiftesreformerna med mera. Vandring genom det vackra höstlandskapet
ner till Sandby borg, där det har varit utgrävningar sedan 2011,
och där man har gjort både makabra och intressanta fynd.
Arrangör: Ölandsguide Lars Alvarmo
Plats: Samling vid landsvägen vid nedfarten mot Sandby borg
Tid: Klockan 11.00
Pris: 150 kronor/person. Barn går med gratis
Webbplats: olandsguiderna.se
Telefon: 076-844 90 01

Invigning av Penåsa som wellbeingplats

Barnkulturfestival på Öland

Invigning av Penåsa och intilliggande reservat som wellbeingplats. Besök Penåsa,
träffa wellbeingteamet och lär dig mer om du kan semestra på ett hållbart sätt som
bidrar till ditt, naturens och andras välmående. Prova-på en wellbeingupplevelse,
gå en tipspromenad och upptäck miljön med dina sinnen! Varmt välkommen.
Arrangör: EU/Interreg-projektet SBWELL, Länsstyrelsen Kalmar län
Plats: Penåsa rastplats
Tid: Klockan 10.00-15.00
Webbplats: www.wellbeingtourism.com

En barnkulturfestival i dagarna två med program från kulturens alla hörn; musik,
böcker, teater, konst och allt däremellan. Festivalen arrangeras på Ölands museum
Himmelsberga där du kan se livet i det öländska världsarvets radbyar så som
det en gång varit. Världsarvspyssel finns på plats.
Arrangör: Nätverket för barnkultur på Öland arrangerar i samarbete med BUS
(Barn och unga i Sverige) och Himmelsberga Museum
Plats: Himmelsberga Bygata 1, 387 93 Borgholm
Tid: Klockan 11-17 • Fri entré
Webbplats: http://barnkulturfestival.se/
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Fågel och fångst

Under ytan i Världsarvet

Följ med in bakom kulisserna på Ottenby fågelstation och se hur det går till när
fåglar fångas och ringmärks. Har vi tur kan du få se en fågel på riktigt nära håll!
Arrangör: naturum Ottenby och Ottenby fågelstation
Plats: Start utanför naturum
Tid: Klockan 11.00 och 13.00
Guidningen är gratis
Föranmälan: naturum@ottenby.se
Webbplats: naturumottenby.se

Geologi är grunden i världsarvets landskap. Lär dig mer om den öländska kalkstenen
och om stenarna du hittar på stranden. Fossil leder oss tillbaka till svunnen tid och
färger, prickar och ränder i stenen berättar om jordens spännande utveckling.
Arrangör: Ann-Charlotte Garhammar, Ölandsguide
Tid: 13.00 – ca 15.00
Plats: Träff vid Kungsgårdens västra infart
Pris: 150 kronor/person för vuxna
Föranmälan: SMS-anmälan
Telefon: 070-753 7890
Hemsida: www.myaoland.se
E-post: garhammar@gmail.com

Skådarskolan: rovfåglar
Nu sträcker rovfåglarna förbi! Vi samlas vid Södra lundparkeringen i Ottenby naturreservat.
Förhoppningsvis får vi njuta av vråkar, kärrhökar, falkar och någon örn.
Kikare finns att låna. Håll tummarna för vackert väder!
Arrangör: naturum Ottenby och Ölands Ornitologiska Förening
Plats: Start vid Södra lundaparkeringen
Tid: Klockan 11.00 – 13.00
Guidningen är gratis
Föranmälan: naturum@ottenby.se
Webbplats: naturumottenby.se

Long Island Cover Band
Konsert med öländska ungdomar som spelar allt från 70-tal till nutid.
Arrangör: Carlas Café
Plats: Carlas Café, Näsby 123, Degerhamn
Tid: Klockan 19.00-21.00
Pris: 215 kr, Biljetter via Tickster
Föranmälan via biljettköp på Tickster
Webbplats: www.carlascafe.se

Utställning: Mörbylånga 200 år
Bildutställning ”Mörbylånga 200 år” samt utställning
av gamla föremål i hembygdsgården i Mörbylånga.
Arrangör: Mörbylånga hembygdsförening
Plats: Mörbylånga hembygdsgård, Köpmangatan 7, Mörbylånga
Tid: Klockan 11.00-15.00
Fri entré
Hemsida: www.hembygd.se/morbylanga

Potatisbuffé i världsarvet
Kom och testa flera olika varianter på potatisrätter! Välj vad du vill ha till på
din tallrik - kött, fisk eller vegetariskt. Drottning Ödas restaurang är nybyggd
och ligger i en vacker stenlada i byn Össby på sydöstra Öland.
Arrangör: Drottning Ödas Restaurang och café
Plats: Drottning Ödas Restaurang och café, Össby 208, Degerhamn
Tid: Klockan 12-15
Webbplats: www.drottningoda.com
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Kan ni inte få nog av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap?
Följ oss i sociala medier
SID 9

I testfältets hjärta
En rundvandring bland brunnslock och annat som ingick i Ölands testfält, i testfältets
mitt. Samlingsplatsen ligger 5 km ut på Vickleby alvarväg, räknat från väg 136. Så här
tar du dig dit: Parkera eventuell bil på stora p-platsen öster om Vickleby kyrka. 300 meter
norr om parkeringen börjar Vickleby alvarväg, som slingrar sig ut på alvaret. Vi träffas 5
kilometer ut på den vägen. Det brukar gå bra att cykla ut, även om ett par mindre partier
kan bli sliriga efter regn. Tänk på att vara ute i god tid, för att inte missa tiden 10.00 vid
mötesplatsen. Ute på alvaret väntar en rundvandring på 2,5 km. När vi efter vandringen
bland lock återkommer till mötesplatsen avslutar vi med fika, för dem som tagit med
sig fikakorg. Efter fikat tar sig alla tillbaka till parkeringen för egen maskin.
Arrangör: Stora alvarets förlag
Plats: 5 km ut på Vickleby alvarväg, nästan ute vid mittmuren
Tid: Start klockan 10.00 • Pris: Gratis
Webbplats: stoaalvaret.se • Telefon: 070- 860 67 90

Cykelguidning i Världsarvet
Vi samlas vid cykeluthyrningen och cyklar tvärs över Alvaret. Efter lunch på Blå Porten
på Östra Sidan cyklar vi tillbaka en annan väg över Alvaret. Under cirka 15 stopp på
vägen berättar guiden om det unika Världsarvet. Totalt cyklar vi ca 45 km.
Arrangör: Ölands Cykeluthyrning, Gunnar Kvarnbäck som är auktoriserad Ölandsguide
Plats: Samling vid Ölands Cykeluthyrning vid busstationen i Mörbylånga
Tid: Klockan 10.00-15.00
Pris: 550 kr inklusive touringcykel. Den som har egen snabb cykel (ej racer) betalar 350 kr
Föranmälan: Anmälan senast en vecka i förväg genom insättning av beloppet ovan till
bankgiro 5662-6682. Ange förutom namn, datum och om du kommer med eller utan
cykel. Max 10 deltagare.
Webbplats: www.olandscykeluthyrning.se
Telefon: 070-667 62 80
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Söndag 12 september

Fågel och fångst
Följ med in bakom kulisserna på Ottenby fågelstation och se hur det går till när
fåglar fångas och ringmärks. Har vi tur kan du få se en fågel på riktigt nära håll!
Arrangör: naturum Ottenby och Ottenby fågelstation
Plats: Start utanför naturum
Tid: Klockan 11.00 och 13.00
Guidningen är gratis
Föranmälan: naturum@ottenby.se
Webbplats: naturumottenby.se

En kort matvandring i Södra Ölands odlingslandskap
”Matvandring i världsarvet” är en kortare matvandring där vi bjuder
på öländska smaker som dukas upp i naturen. Er guide berättar om
traktens natur- och kulturhistoria med en och annan skröna.
Arrangör: Visit Kalmar Öland
Plats: start Capellagården, Vickleby
Tid: Klockan 12-14
Pris: 395 kr/person
Endast föranmälan
Webbplats: www.visitkalmaroland.com
Telefon: 0763-22 84 88

Potatisbuffé i världsarvet
Kom och testa flera olika varianter på potatisrätter! Välj vad du vill ha till på
din tallrik - kött, fisk eller vegetariskt. Drottning Ödas restaurang är nybyggd
och ligger i en vacker stenlada i byn Össby på sydöstra Öland.
Arrangör: Drottning Ödas Restaurang och café
Plats: Drottning Ödas Restaurang och café, Össby 208, Degerhamn
Tid: Klockan 12-15
Webbplats: www.drottningoda.com

Barnkulturfestival på Öland

En kort matvandring i Södra Ölands odlingslandskap

En barnkulturfestival i dagarna två med program från kulturens alla hörn; musik,
böcker, teater, konst och allt däremellan. Festivalen arrangeras på Ölands museum
Himmelsberga där du kan se livet i det öländska världsarvets radbyar så som det
en gång varit. Världsarvspyssel finns på plats.
Arrangör: Nätverket för barnkultur på Öland arrangerar i samarbete med BUS
(Barn och unga i Sverige) och Himmelsberga Museum
Plats: Himmelsberga Bygata 1, 387 93 Borgholm
Tid: Klockan 11-17
Fri entré
Webbplats: http://barnkulturfestival.se/

”Matvandring i världsarvet” är en kortare matvandring där vi bjuder på
öländska smaker som dukas upp i naturen. Er guide berättar om traktens
natur- och kulturhistoria med en och annan skröna.
Arrangör: Visit Kalmar Öland
Plats: start Capellagården, Vickleby
Tid: Klockan 15-17
Pris: 395 kr/person
Endast föranmälan
Webbplats: www.visitkalmaroland.com
Telefon: 0763-22 84 88
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Lördag 18 september

Längre alvarsvandring, Tingstad Flisor

Järnåldern möter nutiden i världsarvet på Eketorps borg

Mitt ute på alvaret står två resta kalkstensflisor. I gamla texter finns de omskrivna
redan på 1300-talet, men ingen vet hur länge de har stått här. Gamla alvarvägar från
öster, väster, norr och söder strålar här samman, och man vet att det har hållits ting
och rannsakning här ute. Men platsen har använts mycket tidigt. Gravar och andra
fornlämningar finns det gott om. Vi utgår från rastplatsen i Gösslunda, vägen ut till
flisorna är ca 8 km lång och lättgången. Några stättor över murarna får vi klättra över.
Betande djur går här, liksom i stort sett överallt på alvaret.
Arrangör: ÖlandsNatur/Eva Åkerstedt
Plats: Samling vid Gösslundaledens parkering
Tid: Klockan 10.00 – cirka 14.00
Pris: 200kr/person, barn under 18 år gratis
Föranmälan: Obligatorisk anmälan 070-356 56 17 eller akerstedt.eva@gmail.com
Webbplats: www.olandsnatur.com

Se hur järnålderns jordbrukare hade det jämfört med dagens i världsarvet.
De odlar samma mark men med olika metoder. Fotoutställning, lekar,
aktiviteter, världsarsarvsguidning, tipspromenad med mera.
Guidningar: 10.30, 12.00, 14.00, barnguidningar: 11.30 och 13.00.
Arrangör: Eketorps borg
Plats: Eketorps borg
Tid: Klockan 10-15
Webbplats: www.eketorpsborg.se
Telefon: 0485-479 90

Järnåldern möter nutiden i världsarvet på Eketorps borg
Se hur järnålderns jordbrukare hade det jämfört med dagens i världsarvet.
De odlar samma mark men med olika metoder. Fotoutställning, lekar, aktiviteter,
världsarsarvsguidning, tipspromenad med mera. Guidningar: 10.30, 12.00, 14.00,
barnguidningar: 11.30 och 13.00.
Arrangör: Eketorps borg • Plats: Eketorps borg
Tid: Klockan 10-15 • Webbplats: www.eketorpsborg.se
Telefon: 0485-479 90

Mathistorier
Välkommen till en interaktiv visning av Maja Heuer och Magdalena Jonsson från Kalmar
läns museum. Delta i en spännande visning om dåtidens och nutidens mat i Kalmar län.
Arrangör: Projektet Unika historiska Kalmar län/ Kalmar läns museum
Plats: Magasin 1, Järnvägsgatan 1, 386 50 Mörbylånga
Pris: Fri entré • Tid: Klockan 18.00
Webbplats: https://uhko.kalmar.se

En inspirationskväll med Årets Ölandsfotograf Bengt Kallenberg,
”Hur tänker jag när jag tar bilder i Världsarvet”
Bengt Kallenberg har vunnit årets Ölands fotograf för femte gången
och berättar lite om hur det är att ta bilder i ett världsarv.
Arrangör: Carlas Café • Plats: Carlas Café, Näsby 123, Degerhamn
Tid: Klockan 19.00-21.00 • Pris: 100 kronor
Föranmälan: Anmälan sker till Carla på 070-915 08 67
Webbplats: www.carlascafe.se
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Järnvägen i Världsarvet
Upplev järnvägsepoken på Södra Öland 1909-1961.
Museet har öppet och dressinen finns ute på spåret.
Arrangör: Föreningen Södra Ölands Järnväg
Plats: Torngård Station
Tid: Klockan 10:00-15:00
Hemsida: www.facebook.com/SodraOlandsJarnvagGilla

Mums! -en tidsresa med tema mat under medeltiden
Kom och smaka på medeltiden! Följ med på en tidsresa och testa
brödbak och rotfruktsgryta. Aktiviteter för hela familjen.
Arrangör: Projektet Unika historiska Kalmar län/ Kalmar läns museum
Plats: Mörbylånga torg
Pris: Fri entré
Tid: Klockan 11.00-13.00
Webbplats: https://uhko.kalmar.se

Fågel och fångst
Följ med in bakom kulisserna på Ottenby fågelstation och se hur det går till när
fåglar fångas och ringmärks. Har vi tur kan du få se en fågel på riktigt nära håll!
Arrangör: naturum Ottenby och Ottenby fågelstation
Plats: Start utanför naturum
Tid: Klockan 11.00 och 13.00
Guidningen är gratis
Föranmälan: naturum@ottenby.se
Webbplats: naturumottenby.se
SID 13
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Vandring till och guidning i Sandby Borg med ölandsguide Lars Alvarmo

Anette Castell band

Samling vid landsvägen med info om världsarvet, vad och varför, skiftesreformerna
med mera. Vandring genom det vackra höstlandskapet ner till Sandby borg,
där det har varit utgrävningar sedan 2011, och där man har gjort både
makabra och intressanta fynd.
Arrangör: Ölandsguide Lars Alvarmo
Plats: Samling vid landsvägen vid nedfarten mot Sandby borg
Tid: Klockan 11.00
Pris: 150 kronor/person. Barn går med gratis
Webbplats: olandsguiderna.se
Telefon: 076-844 90 01

Härligt svängig jazzmusik med Anette och hennes fina musiker komna från
Blekinge men också förankrade på Öland genom Jazzakademi Södra Öland.
Arrangör: Jazzakademi Södra Öland
Plats: Eketorps borg
Tid: 13.00 - 14.15
Pris: 150 kr vuxen, 12-15 år 30 kr och 0-12 fri entré
Föranmälan: jazzsodraoland@gmail.com
Betalning med swish vid entrén. Max antal 50 personer i lokalen
Webbplats: Facebooksida Jazzakademi Södra Öland

Rovfågelspan

Nu är det äntligen dags att fira att Sveriges sötaste köping fyllt jämt! Varmt välkomna
på kalas där Mörbylånga kommun bjuder på tårta och kulturskolan med gäster bjuder
på musikunderhållning. Kalaset är gratis.
Arrangör: Mörbylånga kommun
Plats: Parken i Mörbylånga
Tid: Klockan 13.00-16.00
Webbplats: https://morbylanga200ar.se/

Nu kan det vara fullt med rovfåglar som flyger över Ottenby lund!
Både till antal och olika arter. Det är verkligen en häftig tid här i Ottenby.
Pav Johnsson är er guide och berättar vad ni ser.
Arrangör: naturum Ottenby och Pav Johnsson
Plats: Samling vid ”larmtavlan” alltså parkeringen vid entrén till Ottenby
naturreservat. När du svänger av väg 136 ner mot Ölands södra udde
hittar du parkeringen till höger direkt efter första färisten.
Tid: Klockan 11.00 - 13.00
Guidningen är gratis
Föranmälan: naturum@ottenby.se
Webbplats: naturumottenby.se

Skolmuseet håller öppet
Kom och upplev skolminnen bland gamla skolmöbler
och mängder av skolmateriel och böcker.
Arrangör: Mörbylånga hembygdsförening
Plats: Gamla järnvägsstationen, Järnvägsgatan 3, Mörbylånga
Tid: Klockan 11.00-15.00
Fri entré
Hemsida: www.hembygd.se/morbylanga

Tårtkalas – Mörbylånga 200+

Bach möter Dröstorp. Solocellokonsert med Per Nyström
Per Nyström spelar två av Johann Sebastian Bachs sviter för solocello och uruppför
nyskrivet stycke av tonsättaren Hans Gurstad-Nilsson inspirerat av Dröstorps ödeby.
Arrangör: Musik på Allvar, Scenbrottet, Ölands Museum Himmelsberga
Plats: Ölands Museum Himmelsberga, Stora konsthallen
Tid: Klockan 16.00
Pris: 200 SEK
Föranmälan: De som vill försäkra sig om plats anmäler sig till Musik på Allvar:
070-873 20 54. Telefontid 9.00-10.00. I mån av platser går det även bra att
köpa biljett på Himmelsberga i samband med konserten.
Webbplats: https://www.musikpaallvar.com
http://olandsmuseum.com
https://www.scenbrottet.com
https://www.gurstad.se

Konsert med Lovisa Niklasson

Potatisbuffé i världsarvet
Kom och testa flera olika varianter på potatisrätter! Välj vad du vill ha till på din
tallrik - kött, fisk eller vegetariskt. Drottning Ödas restaurang är nybyggd och
ligger i en vacker stenlada i byn Össby på sydöstra Öland.
Arrangör: Drottning Ödas Restaurang och café
Plats: Drottning Ödas Restaurang och café, Össby 208, Degerhamn
Tid: Klockan 12-15
Webbplats: www.drottningoda.com
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SingerSongwriter från södra Öland, uppväxt bara ett stenkast från
gravfält & alvar, som precis släppt sin debut-EP Skyttegravar.
Arrangör: Carlas Café
Plats: Carlas Café, Näsby 123, Degerhamn
Tid: Klockan 19.00-20.00
Pris: 215 kr, Biljetter via Tickster
Föranmälan via biljettköp på Tickster
Webbplats: www.carlascafe.se
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Söndag 19 september
Cykelguidning i Världsarvet
Vi samlas vid cykeluthyrningen och cyklar tvärs över Alvaret. Efter lunch på Blå Porten
på Östra Sidan cyklar vi tillbaka en annan väg över Alvaret. Under cirka 15 stopp
på vägen berättar guiden om det unika Världsarvet. Totalt cyklar vi ca 45 km.
Arrangör: Ölands Cykeluthyrning, Gunnar Kvarnbäck som är auktoriserad Ölandsguide
Plats: Samling vid Ölands Cykeluthyrning vid busstationen i Mörbylånga
Tid: Klockan 10.00-15.00
Pris: 550 kr inklusive touringcykel. Den som har egen snabb cykel(ej racer) betalar 350 kr
Föranmälan: Anmälan senast en vecka i förväg genom insättning av beloppet ovan
till bankgiro 5662-6682. Ange förutom namn, datum och om du kommer med
eller utan cykel. Max 10 deltagare.
Webbplats: www.olandscykeluthyrning.se
Telefon: 070-667 62 80

Fågel och fångst
Följ med in bakom kulisserna på Ottenby fågelstation och se hur det går till när
fåglar fångas och ringmärks. Har vi tur kan du få se en fågel på riktigt nära håll!
Arrangör: naturum Ottenby och Ottenby fågelstation
Plats: Start utanför naturum
Tid: Klockan 11.00 och 13.00
Guidningen är gratis
Föranmälan: naturum@ottenby.se
Webbplats: naturumottenby.se

Potatisbuffé i världsarvet
Kom och testa flera olika varianter på potatisrätter! Välj vad du vill ha till på
din tallrik - kött, fisk eller vegetariskt. Drottning Ödas restaurang är nybyggd
och ligger i en vacker stenlada i byn Össby på sydöstra Öland.
Arrangör: Drottning Ödas Restaurang och café
Plats: Drottning Ödas Restaurang och café, Össby 208, Degerhamn
Tid: Klockan 12-15
Webbplats: www.drottningoda.com
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Vi är världsarvshelgerna:
Bodil Magnusson, konstnär
Carlas Café
Drottning Ödas restaurang och café
Eketorps borg
Fågelvägen i samarbete med hembygdsföreningarna på sydöstra Öland
Föreningen Södra Ölands Järnväg
Galleriet i Garaget
Galleri Tinnert
Jazzakademi Södra Öland
Länsstyrelsen i Kalmar län, EU/Interreg-projektet SBWELL
Mittlandsgården
Musik på Allvar, Scenbrottet
Mörbylånga hembygdsförening
Mörbylånga kommun
Naturum Ottenby
Nätverket för barnkultur på Öland
Ottenby fågelstation
STF Öland
Stora alvarets förlag
Unika historiska Kalmar län/ Kalmar läns museum
Visit Kalmar Öland
Ölands cykeluthyrning
Ölandsgudie Ann-Charlotte Garhammar
Ölandsguide Lars Alvarmo
Ölands museum Himmelsberga
ÖlandsNatur/Eva Åkerstedt
Ölands Ornitologiska Förening
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