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Följ oss i sociala medier

Världsarvshelg
under Öland Spirar 13 -15 maj

sodraoland.com
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ALLA DAGAR

VÄRLDSARVSHELG

Alla dagar

Den 13-15 maj går flera arrangörer
samman och genomför en helg med
extra många världsarvsaktiviteter
som du hittar i det här programmet.
Passa på att upplev, smaka på och
njut av världsarvet Södra Ölands
odlingslandskap!

Smaka på världsarvet - gråärtshumus

Världsarvshelgen sker under Öland
Spirar, som arrangeras för tionde
gången av Ölands Skördefest.
Temat för helgen är trädgård,
naturupplevelser och lantliv.
Över hela Öland erbjuds du
som besökare aktiviteter.
Se programmet på olandspirar.nu

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

Smaka på världsarvet Södra Ölands odlingslandskap! Under världsarvshelgen säljer
Söderbönor café & butik i Mörbylånga gråärtshumus på både burk och macka.
Öppet: Fredag 13 maj klockan 9-16, lördag 14 maj klockan 10-16,
söndag 15 maj klockan 11-16
Plats: Söderbönor, Västerlånggatan 6, Mörbylånga
Hemsida: www.söderbönor.se

Säljer plantor till jättepumpor & hyr ut cyklar
Försäljning av speciellt utvalda frön till pumpor som kan väga en bra bit
över 500 kg om de sköts noggrant. Cyklar av alla de slag finns till uthyrning.
Arrangör: Ölands Cykeluthyrning, Järnvägsgatan 3, 386 50 Mörbylånga
Datum: 13-15 maj
Tid: Klockan 9.00-18.00
Pris: Pumpaplantor kostar 60 – 200 kr beroende på föräldrarnas vikter.
Cykelhyra anges på hemsidan
Hemsida: www.olandscykeluthyrning.se

Öppna kyrkor i världsarvet
*Med reservation för ändringar, varje arrangör
ansvarar för sina egna evenemang.

Stenåsa och Hulterstads kyrkor håller öppet
för besökarna under hela världsarvshelgen.
Hulterstads kyrka öppnar upp sitt kyrktorn
och erbjuder en fantastisk utsikt över Södra
Ölands odlingslandskap på lördagen
klockan 13-15 då serveras även fika.
Arrangör: Svenska kyrkan Södra Öland i
samarbete med Hulterstad-Stenåsa församling.
Datum: 13-15 maj
Tid: Klockan 10-16
Plats: Stenåsa kyrka och Hulterstad kyrka
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodraoland
Foto: Jens Arnér
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Fotoutställning, världsarvsmacka och Vin & Pralin

En guidning om Ottenbys natur och kultur. Vi vandrar runt i fyrbyn, kikar efter
fåglar och sälar, berättar om fyren Långe Jan och Ottenby naturreservat.
Datum: 13-15 maj
Tid: Klockan 10-10.45
Ottenbyguidningen är kostnadsfri
Föranmälan: naturum@ottenby.se eller direkt i naturum
Hemsida: naturumottenby.se

• Fotoutställning av Bengt Kallenberg: Bilder av 2021 års Ölandsfotograf
Bengt Kallenberg. Södra Öland - en tur runt världsarvet i bilder.
• Världsarvsmacka: Vi tolkar smakerna i världsarvet på en matig macka.
Bröd bakat av Sandås Trädgård, bakat i Knap Ernst Stuga med kulturvete,
ost från Köksmejeriet i Alby, nötkött från Nordqvist i Skärlöv, produkter från
Kalm Taste of Öland i Kastlösa, och från Ventlinge Gårdsbutik. Pris: 110 kronor.
• Vin & Pralin: Ett litet provglas med vin från Håks Gård i Beteby, parat med en pralin
från Fröken Frankenstein i Gårdby. Välj mellan rött, vitt eller rosé. Pris: 85 kronor
för 1 sort och 225 kronor för alla tre sorterna.

Mittlandsgården – granne med ett världsarv
• Öppen gård med försäljning av gårdens produkter
(fårskinn, honung, ullgarn, hantverk).
• Träffa våra lamm.
• Halmbalsrullning.
• Fotoutställning: Mittlandsfotograferna Björn Sandström och Roland Gottfridsson
ställer ut bilder från Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.
• Fjärilsexperten Mats Lindeborg berättar om sitt intresse för fjärilar och några
av alla arter han hittat på Mittlandsgården/Södra Ölands odlingslandskap.
• ”Så ett hopp”. Köp ett frö till en kulturarvsgrönsak - alla insamlade pengar
går till UNICEF för att förändra barns liv.
• Inget fik men möjlighet att köpa gårdens korvar och grilla själv.
• Guidad lammsafari 75 kr/person övriga aktiviteter gratis.
Öppet: Fredag-lördag klockan 10-18, söndag klockan 10-14.
Plats: Mittlandsgården, Törnbottenvägen 68 Algutsrum/Törnbotten
Föranmälan: Förboka gärna lammsafari för garanterad plats, 75 kr per person.
Hemsida: www.mittlandsgarden.se

Utställning med abstrakt måleri i Galleriet i Garaget
Eva Dillner visar abstrakt måleri. Försäljning av konst & böcker. 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.
Öppet: Fredag & lördag klockan 11-17, söndag klockan 11-15
Adress: Nybovägen 15, 386 63 Degerhamn
Hemsida: www.evadillner.com
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Arrangör: Carlas Café
Adress: Näsby 123, Degerhamn
Datum: 13-15 maj
Se öppettider på hemsidan www.carlascafe.se
Fri entré
Hemsida: www.carlascafe.se

Öland Spirar och världsarvshelg på Capellagården
Under Ölands Spirar och världsarvshelgen är du
varmt välkommen till Capellagården och Vickleby.
Capellagården, skolan för gestaltande arbete,
ligger längs med bygatan in den gamla radbyn,
med odlingslandskapet i väster och stora alvaret
i öster. Kom och njut av vår trädgård och upptäck
vår plantskola och trädgårdsbutik. Plantskolan
har ekologis inriktning med KRAV-certifierade
växter. Plantorna är hantverksmässigt uppodlade
här på Capellagården från frö till delning och
stickling tillsammans med studerande på skolans
trädgårdsutbildning. I Norrlängan visas en
unik utställning med elever till Capellagårdens
keramiklärare Torleif Johansen som han mött,
inspirerat och handlett de senaste 30 åren.
Avsluta besöket med en promenad
genom byn och ut på alvaret.
Arrangör: Capellagården
Datum: 13-15 maj
Tid: Klockan 11-16
Plats: Capellagården, Vickleby
Fri entré
Hemsida: www.capellagarden.se
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Fredag 13 maj
Orkidévandring, Vickleby alvar
Alvarsväxter, historia, världsarvet Södra Ölands odlingslandskap med mera.
Arrangör: ÖlandsNatur/Eva Åkerstedt
Datum: Fredag 13 maj • Tid: 10.00
Plats: Vi samlas vid parkeringen öster om väg 136 vid Vickleby kyrka
Pris: 150 kr/person • Föranmälan: 070-356 56 17
Hemsida: www.olandsnatur.com
E-post: akerstedt.eva@gmail.com

Fika med oss och lär dig mer om vandringslederna
Världsarvsmeny i Restaurang Fågel Blå
Under världsarvshelgen serverar vi en världsarvsmeny! Välkommen till Ölands södra udde.
Datum: 13-15 maj
Tid: Klockan 11.30-16.00
Plats: Restaurang Fågel Blå, Ölands södra udde
Hemsida: www.restfagelbla.se

Vårbuffé i världsarvet!
Vi serverar en buffé med kött, fisk, vegetariskt och sallader. Buffén är inspirerad
av våren och av det öländska odlingslandskapet. Drottning Ödas restaurang
ligger i en vacker stenlada i byn Össby på sydöstra Öland.
Arrangör: Drottning Ödas Restaurang och café
Datum: 13-15 maj
Tid: Vårbuffén serveras mellan klockan 12-15, kvällsöppet med À la carte
i restaurangen fredag & lördag mellan klockan 17.30 och 20.00
Plats: Drottning Ödas Restaurang och café, Össby 208, Degerhamn
Hemsida: www.drottningoda.com

Mat med öländska bönor
Magasin1 är ett hotell och restaurang som har fokus på lokalproducerad och svensk
mat. Under världsarvshelgen sätter vi de ölandsodlade bönorna i centrum.
Välkomna att äta och bo hos oss.
Arrangör: Magasin1, hamnen Mörbylånga
Datum: 13-15 maj
Tid: Fredag klockan 16-21, lördag klockan 12-21, söndag klockan 12-18
Hemsida: www.hotellmagasin1.se
Kontakt: info@hotellmagsin1.se, 0485-408 10
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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 representanter
för Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen Kalmar län. Vid Penåsa finns det möjlighet
att på egen hand utforska flera vandringsleder.
Arrangör: Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen Kalmar län
Plats: Rastplatsen vid Penåsa
Datum: Fredag 13 maj
Tid: Klockan 10-12
Hemsida: sodraoland.com

Galleri Tinnert – akvarellutställning, den öländska naturens skönhet
Galleri • Konst • Design • Konsthantverk • Konstnärsmaterial • Inramningsverkstad
• Ateljé Ingemar Tinnert • Illustratör Emma Tinnert • Akvarellkurser
I galleriet visas en utställning med Ingemar Tinnert och Emma Tinnert. Genom sitt
akvarellmåleri visar far och dotter den öländska naturens skönhet, både i det stora
och det lilla.
Arrangör: Galleri Tinnert
Datum: Fredag 13 maj • Tid: Klockan 11.00-17.00
Plats: Galleri Tinnert, Torslunda 102, Färjestaden (Granne med Arontorps kroppkakor)
Hemsida: www.tinnert.se
Kontakt: @galleritinnert (Facebook och Instagram), info@tinnert.se

Birds and seals in Ottenby
Join us for a walk around the cape. We watch birds and look for seals.
If you want, you can borrow a pair of binoculars.
Date: 13 May at 12-12.45
Free of charge.
If you want to book the tour, send an email to naturum@ottenby.se
Webbpage: naturumottenby.se
SID 7
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Invigning av ny vandringsled Lundastugan, ca 2 km lång

Cykelguidning i Världsarvet

Invigning av den nya vandringsleden Lundastugan som ansluter till befintlig
vandringsled mellan Penåsa - Tingstad flisor (- Gösslunda). Öppet hus i Lundastugan.
Fika (förstås!). Växtförsäljning.
Arrangör: Kastlösa Hembygdsförening i samverkan med Mörbylånga kommun
Datum: 13 maj
Tid: Klockan 13.00
Plats: Lundastugan, Kastlösa
Pris: Fri entré.
(Frivilligt bidrag till Kastlösa Hembygdsförening mottages gärna!) Ingen föranmälan
Hemsida: www.hembygd.se/kastlosa

Start vid Ölands Cykeluthyrning i Mörbylånga. Turen går över Alvaret till Ölands
östra sida, där en måltid intas. Sedan tillbaka en annan väg över Alvaret.
Arrangör: ÖlandsNatur i samarbete med Ölands Cykeluthyrning
Datum: Fredag 13 maj
Tid: Klockan 14.00-18.30
Plats: Start vid Ölands Cykeluthyrning, Mörbylånga
Pris: Fast kostnad för hela gruppen 1.000 kr + 200 kr per person + standardcykel 170 kr, touringcykel 320 kr, elcykel 380 kr. Egen cykel kan medtagas
Föranmälan: Eva Åkerstedt 0703565617 akerstedt.eva@gmail.com
Hemsida: www.olandsnatur.com

Lär känna Ottenby

Skogsbad på alvar

Följ med på en promenad i Ottenby naturreservat! På vägen får du lära
dig mer om Ottenbys historia, natur och fåglar. Kikare finns att låna.
Arrangör: Naturum Ottenby
Datum: Fredag 13 maj
Tid: Klockan 14.00-15.30
Plats: Samling vid Södra lundparkeringen
Deltagandet är kostnadsfritt
Föranmälan: Senast klockan 13 samma dag till naturum@ottenby.se
eller direkt i naturum
Hemsida: naturumottenby.se

Naturens dofter, färger och ljud erbjuder oändliga möjligheter till naturkontakt.
Med öppna sinnen och en nyfikenhet kan vistelsen på alvaret bli en kraftkälla
och ett alvarbad kan bli både avslappnande och uppiggande på samma gång.
Inga förkunskaper krävs. Kläder efter väder och ta gärna med ett liggunderlag.
Guide: Caroline Kindblom Landtmanson
Arrangör: Eketorps borg
Datum: 13 maj
Tid: Klockan 16.30-19.00
Plats: Samling utanför Eketorps borgs entrébyggnad
Alvarbadet är kostnadsfritt
Ingen föranmälan
Hemsida: www.eketorpsborg.se

Vandring till och guidning i Sandby borg med ölandsguide Lars Alvarmo

Foto: Emil Petersson
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Samling vid landsvägen med information om världsarvet, vad och varför,
skiftesreformerna med mera. Vandring genom det vackra landskapet 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
Datum: Fredag 13 maj
Tid: Klockan 18.00
Plats: Samling vid landsvägen vid nedfarten mot Sandby borg
Pris: 150 kronor (Barn gratis)
Ingen föranmälan
Hemsida: olandsguiderna.se
Kontakt: 076-844 90 01 eller lars.alvarmo@gmail.com
SID 9
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Lördag 14 maj

Orkidévandring

Orkidévandring, Vickleby alvar
Vi samlas vid Bo Pensionat i Vickleby och går genom byn och sedan upp på alvaret.
Alvarsväxter, historia, världsarvet Södra Ölands odlingslandskap med mera.
Arrangör: ÖlandsNatur/Eva Åkerstedt
Datum: Lördag 14 maj
Tid: 10.00
Plats: Vi samlas vid Bo Pensionat i Vickleby
Pris: 150 kr/person
Föranmälan: 070-356 56 17
Hemsida: www.olandsnatur.com
E-post: akerstedt.eva@gmail.com

Vandring till Lundastugan och Tingstad flisor, drygt 1,5 mil
Vi vandrar tillsammans och pratar om det vi upplever och ser. Rejäla skor/kängor
behövs. Kanske också en fågelbok, kikare och en flora, så att vi kan hjälpas åt att
bestämma vad vi ser. Ta med eget fika!
Arrangör: Kastlösa Hembygdsförening
Datum: 14 maj
Tid: Klockan 10.00
Plats: Samling P-platsen i Penåsa
Pris: Gratis. (Frivilligt bidrag till Kastlösa Hembygdsförening mottages gärna!)
Ingen föranmälan
Hemsida: www.hembygd.se/kastlosa

Vandring med Thorsten Jansson till ödebyn Eriksöre Österskog
Vid kanten till världsarvet, i södra delen av Mittlandsskogens vackra natur guidas vi
av Thorsten Jansson fram genom Rösselkärrets naturreservat till den ödeby som var
bebodd från 1840-talet men som avfolkades successivt under emigrationen i slutet av
1800-talet. Två av de fem gårdarna är nu framröjda av Torslunda hembygdsförening och
ligger vackert inbäddade i Mittlandsskogen. Mestadels lättgången promenad i 4 km.
Arrangör: STF Öland
Datum: Lördag 14 maj
Tid: Klockan 10.00
Plats: Samling vid gravfältet 500 m öster om Tävelsrum.
Parkering nere i sänkan på andra (norra) sidan vägen. Fika medtages.
Pris: 150 kr för medlem, 200 kr för ännu inte medlem
Föranmälan: Senast 11 maj till Gudrun Borgudd 070-318 78 83.
OBS begränsat antal deltagare!
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En guidning under vilken vi utforskar orkidéernas spännande värld,
full av skönhet och överraskningar.
Arrangör: Station Linné
Datum: 14 maj • Tid: Klockan 10-12
Pris: 240 kr, 50 kr barn (6-16 år) • Föranmälan
Hemsida: stationlinne.se • E-post: info@stationlinne.se

Skådarskola: Sångfåglar
Skådarskola är för dig som är ny fågelskådare och som vill lära dig fåglar från grunden.
Den här gången ska vi använda våra öron för att hitta olika arter av fåglar. Vi börjar
med en genomgång av de vanligaste fåglarna som sjunger just nu. Sen går vi in i
lunden och försöker hitta dem. Kikare finns att låna.
Arrangör: Naturum Ottenby, Ölands ornitologiska förening och BirdLifeSverige
Datum: Lördag 14 maj
Tid: Klockan 10.00-12.00
Plats: Ottenby lund, samling på Södra lundparkeringen
Deltagandet är kostnadsfritt
Föranmälan: Anmäl dig innan till naturum@ottenby.se

Alvaret – en kulinarisk vandring i världsarvet
Följ med på ett matäventyr i världsarvet med start i Vickleby. Detta är en längre
matvandring där du får avnjuta öländska delikatesser som dukas upp utomhus,
som lokala ostar och marmelader, naturbetat kött, hummus på öländska bönor,
havtorn och mer. Allt som står på meny är närproducerat. Er guide berättar om
traktens spännande natur- och kulturhistoria.
Arrangör: Visit Kalmar Öland
Datum: Lördag 14 maj • Tid: Klockan 11.00-15.30 • Plats: Start i Vickleby
Pris: 995 kr • Föranmälan krävs
Hemsida: www.visitkalmaroland.com
E-post: info@visitkalmaroland.com
Telefon: 0763-22 84 88

Fågel och fångst
Följ med in bakom kulisserna på Ottenby fågelstation och se fåglar på nära håll!
Arrangör: Naturum Ottenby och Ottenby fågelstation
Datum: Lördag 14 maj • Tid: Klockan 11.00 och 13.00
Deltagandet är kostnadsfritt
Föranmälan: I naturum eller till naturum@ottenby.se
Hemsida: naturumottenby.se
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Öppet hus i Hembygdsgården

Öppet kyrktorn i Hulterstad

Vi visar en del av våra gamla föremål med förklarande texter samt gamla bilder.
Det finns också möjlighet att bese vårt lilla repslagarmuseum och ta en kopp
kaffe i all enkelhet.
Arrangör: Mörbylånga hembygdsförening
Datum: Lördag 14 maj • Tid: Klockan 11.00-15.00
Plats: Hembygdsgården, Köpmangatan 7, Mörbylånga
Fri entré • Ingen föranmälan krävs
Hemsida: www.hembygd.se/morbylanga

Hulterstads kyrka öppnar upp sitt kyrktorn och erbjuder en fantastisk utsikt över
Södra Ölands odlingslandskap på lördagen klockan 13-15 då serveras även fika.
Arrangör: Svenska kyrkan Södra Öland i samarbete med Hulterstad-Stenåsa församling.
Datum: Lördag 14 maj • Tid: Klockan 13-15
Plats: Hulterstad kyrka
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodraoland

Trädgårdsförsäljning på Ölands museum Himmelsberga
På Ölands museum kan du se livet i det öländska världsarvets radbyar så som
det en gång varit. Ölands och Sydöstra Smålands Trädgårdsamatörer och Sydostrosen/
Svenska Rosensällskapet är på plats, informerar och säljer växter.
Arrangör: Ölands museum Himmelsberga
Datum: Lördag 14 maj • Tid: Klockan 11.00-15.00
Plats: Ölands museum Himmelsberga, Himmelsberga Bygata 1, Borgholm
Pris: Ingen entré till där försäljningen är • Hemsida: olandsmuseum.se

Orkidévandring med Eva Åkerstedt
Följ Ölandsguiden Eva Åkerstedt på en orkidévandring i det vackra
världsarvslandskapet runt Eketorps borg.
Arrangör: Eketorps borg
Datum: 14 maj • Tid: Klockan: 15.00-17.00
Plats: Samling utanför Eketorps borgs entrébyggnad
Orkidévandringen är kostnadsfri
Ingen föranmälan
Hemsida: www.eketorpsborg.se

BrickbandsHits & Berättelse
Galleri Tinnert – akvarellutställning, den öländska naturens skönhet
Galleri • Konst • Design • Konsthantverk • Konstnärsmaterial • Inramningsverkstad
• Ateljé Ingemar Tinnert • Illustratör Emma Tinnert • Akvarellkurser
I galleriet visas en utställning med Ingemar Tinnert och Emma Tinnert.
Genom sitt akvarellmåleri visar far och dotter den öländska naturens skönhet,
både i det stora och det lilla.
Arrangör: Galleri Tinnert
Datum: Lördag 14 maj • Tid: Klockan 11-15
Plats: Galleri Tinnert, Torslunda 102, Färjestaden (Granne med Arontorps kroppkakor)
Hemsida: www.tinnert.se
Kontakt: @galleritinnert (Facebook och Instagram), info@tinnert.se

Forntida offerceremoni för Södra Ölands odlingslandskap
Invid Eketorps borg ligger en offermosse, där har människorna offrat sedan
järnåldern. Följ med på en spännande guidning om Eketorps borg som avslutas
med en forntida offerceremoni! Tillsammans offrar vi för att bönderna
i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap ska få goda skördar.
Arrangör: Eketorps borg
Datum: Lördag 14 maj • Tid: Klockan 13.00
Pris: Guidningen och offerceremonin ingår i entréavgiften.
60 kronor för vuxna och 30 kronor för barn.
Hemsida. www.eketorpsborg.se
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Textilt kulturarv i världsarvet. Brickband att vägghänga brickor i, har blivit Nordisk
kulturskatt. Brickband.Museum i Södra Möckleby har världens största samling av
dessa band. Museiskapare Malene Langborg, som också är jazz-/vissångerska berättar
om hennes resa med brickbanden, tillsatt akustisk live-musik från brickbandens tid.
Arrangör: Brickband.Museum
Datum: Lördag 14 maj • Tid: Klockan 16-17(30)
Plats: Södra Möcklebyvägen 30, 386 63 Degerhamn.
Pris: 75 kr inklusive kaffe/småkaka
Föranmälan: Via sms 072-330 04 65, begränsat antal platser!
Hemsida: www.Brickband.Museum

Koll på nattfjärilar!
Majnattens fjärilsliv presenteras vid Fågelsjön/Bergsstigen. Vi får möta
de fjärilar som är på vingar denna natt och som kommer fram till ljuset
och duken. Ta gärna med ficklampa eller pannlampa, kläder som håller
värmen och fika kan vara trevligt mellan besöken vid dukarna.
Arrangör: Naturum Ottenby
Datum: Lördag 14 maj • Tid: Klockan 21.30 – sent
Plats: Degerhamn, parkeringen till Fågelsjön/Bergsstigen
Deltagandet är kostnadsfritt
Föranmälan: Anmäl dig innan till naturum@ottenby.se
Guide: Niclas Lignell • Hemsida: naturumottenby.se
SID 13
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Söndag 15 maj

Vandring till och guidning i Sandby borg med ölandsguide Lars Alvarmo

Orkidévandring, Vickleby alvar
Alvarsväxter, historia, världsarvet Södra Ölands odlingslandskap med mera.
Arrangör: ÖlandsNatur/Eva Åkerstedt
Datum: Söndag 15 maj • Tid: 10.00
Plats: Vi samlas vid parkeringen öster om väg 136 vid Vickleby kyrka.
Pris: 150 kr/person
Föranmälan: 070-356 56 17
Hemsida: www.olandsnatur.com
E-post: akerstedt.eva@gmail.com

Samling vid landsvägen med information om världsarvet, vad och varför,
skiftesreformerna med mera. Vandring genom det vackra landskapet 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
Datum: Söndag 15 maj
Tid: Klockan 11.00
Plats: Samling vid landsvägen vid nedfarten mot Sandby borg
Pris: 150 kronor (Barn gratis)
Ingen föranmälan
Hemsida: olandsguiderna.se
Kontakt: 076-844 90 01 eller lars.alvarmo@gmail.com

Orkidévandring
En guidning under vilken vi utforskar orkidéernas spännande värld,
full av skönhet och överraskningar.
Arrangör: Station Linné
Datum: 15 maj • Tid: Klockan 10-12
Pris: 240 kr, 50 kr barn (6-16 år)
Föranmälan
Hemsida: stationlinne.se
E-post: info@stationlinne.se

Fågel och fångst
Följ med in bakom kulisserna på Ottenby fågelstation och se fåglar på nära håll!
Arrangör: Naturum Ottenby och Ottenby fågelstation
Datum: Söndag 15 maj
Tid: Klockan 11.00 och 13.00
Deltagandet är kostnadsfritt
Föranmälan: I naturum eller till naturum@ottenby.se
Hemsida: naturumottenby.se

Foto: Jens Arnér

Kan ni inte få nog av världsarvet Södra Ölands odlingslandskap?
SID 14

Följ oss på Instagram @varldsarvetsodraoland
SID 15

PROGRAM

Kyrkohamn – en historisk vandring
Vid Ottenby ligger Ölands största järnåldersgravfält. På udden fanns också ett stort
fiskeläger som gjorde att ett kapell restes under medeltiden och köpmän kom
långväga ifrån. Och hur gick det egentligen till när gårdarna i Ottenby slogs ihop och
blev en kungsgård? Ottenbys historia är minst sagt spännande! Allt detta och lite till
berättar Karl-Oskar om under vandringen.
Arrangör: Naturum Ottenby
Datum: 15 maj
Tid: Klockan 13-15
Plats: Ottenby, samling vid Södra lundenparkeringen
Deltagandet är kostnadsfritt
Föranmälan: Föranmälan till naturum@ottenby.se
Guide: Karl-Oskar Erlandsson

Byvandring i Skarpa-Alby
Byvandring tillsammans med bybor
Arrangör: Sandby-Gårdby Hembygdsförening
Datum: Söndag den 15 maj
Tid: Klockan 14.00
Deltagandet är kostnadsfritt
Hemsida: www.hembygd.se/sandby-gardby
Kontakt: sandbygardby.hbf@gmail.com

Yoga i Världsarvet
Vi möts vid Seby läge och utövar en stillsam och avkopplande Yoga tillsammans
på denna magiska plats belägen mitt i vårt vackra världsarv. En hel timmas total
närvaro i din kropp, andetag för andetag...Varmt välkomna!
Arrangör Mellby Ör Inn
Datum: 15 maj
Tid: Klockan 19.00 – 20.00
Plats: Seby läge
Föranmälan: Agneta 073-528 56 46
Pris: 150 kronor
Hemsida: www.mellbyinn.com
Foto: Jens Arnér
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Vi är världsarvshelgerna
BirdLifeSverige
Brickband.Museum
Capellagården
Carlas Café
Drottning Ödas Restaurang och café
Eketorps borg
Galleriet i Garaget
Galleri Tinnert
Hulterstad-Stenåsa församling
Kastlösa hembygdsförening
Länsstyrelsen Kalmar län
Magasin1
Mellby Ör Inn
Mittlandsgården
Mörbylånga hembygdsförening
Mörbylånga kommun
Naturum Ottenby
Ottenby fågelstation
Restaurang Fågel Blå
Sandby-Gårdby Hembygdsförening
Station Linné
STF Öland
Svenska kyrkan Södra Öland
Söderbönor café & butik
Visit Kalmar Öland
Ölands Cykeluthyrning
Ölandsguide Lars Alvarmo
Ölands museum Himmelsberga
ÖlandsNatur
Ölands ornitologiska förening

Världsarvet Södra Öland
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