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Följ oss i sociala medier

Världsarvshelg
16-18 september 2022

sodraoland.com
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ALLA DAGAR

VÄRLDSARVSHELG

Alla dagar

Den 16-18 september 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
hösten i världsarvet Södra Ölands
odlingslandskap!

ART TEST FIELD – Skulptur på alvaret

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

”Kalibrering” Konst, kulturarv och vetenskap i samklang. Konstnärer från
Skulptörförbundet bjuder på en vidsträckt och långvarig utställning 2022-2023
på 25 av betonglocken på Testfältet Stora Alvaret, Öland. Ta på vandringsskor och
ladda ner en karta vid starten eller på Skulptörförbundets hemsida https://www.
skulptorforbundet.se/aktuellt/art-testfield och hitta skulpturerna med hjälp av GPS.
Arrangör: Skulptörförbundet
Datum: Utställningen visas 2022-06-11 till 2023-08-31
Startplats: Vickleby alvargata, se hemsidan för mer information
Fri entré
Hemsida: www.skulptorforbundet.se/aktuellt/art-testfield

Ottenbyguidning
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.
Start utanför naturum Ottenby.
Arrangör: Naturum Ottenby
Datum: 16-18 september
Tid: Klockan 10.00
Plats: Start utanför naturum Ottenby,
Ölands södra udde
Guidningen är kostnadsfri
Föranmälan till naturum@ottenby.se
Hemsida: naturumottenby.se

Öppna kyrkor i världsarvet

*Med reservation för ändringar, varje arrangör
ansvarar för sina egna evenemang.
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Stenåsa och Hulterstads kyrkor håller öppet för besökarna under världsarvshelgen.
Arrangör: Svenska kyrkan Södra Öland i samarbete med Hulterstad-Stenåsa
församling.
Datum: 16-18 september
Tid: Klockan 10-16
Plats: Stenåsa kyrka och Hulterstad kyrka
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sodraoland
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Mat med öländska bönor

Gårdsbutik med försäljning av gårdens produkter. Visning av fårstall/bågväxthus/odling
och hur vi jobbar med hållbar produktion. Fårklippning. Bin och Honung - min passion med provsmakning, 50 kr/person. Spänning på natten - Sydostentomologerna lyser efter
nattaktiva insekter. Skymningsskogsbad fredag, tid och plats se hemsida, 220 kr/person.
Datum: 16-18 september
Tid: Fredag-lördag klockan 10-18. Söndag klockan 10-14. Lördag även på natten.
Plats: Mittlandsgården, Törnbottenvägen 68, Algutsrum
Fri entré med undantag av guidning och provsmakning
Hemsida: www.mittlandsgarden.se

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.

Bygatans Antikt&Loppis&Foto
Vi visar vårt valnötsträd och berättar om den gamla öländska traditionen att ha
ett sådant vårdträd på sin gård. Vi säljer valnöts-plantor som vi själv har drivit upp.
I vår Antikbod berättar vi om redskap som användes på gårdarna här i världsarvet.
Här finns också en fotoutställning med bilder från den öländska landsbygden.
Arrangör: Bygatans Antikt&Loppis&Foto i Kastlösa
Datum: 16-18 september
Tid: Klockan 11.00-17.00
Plats: Bygatan 16 i Kastlösa

Gårdsbutik med världsarvshantverk och fika
Här hos oss på Nordqvists Nötkött kommer det att finnas kaffe och världsarvskakor
samt världsarvshantverk. Här är öppet som vanligt varje dag klockan 9-18.
Huldas AB gör världsarvshantverken
Huldas AB gör världsarvshantverken.
Arrangör: Nordqvists Nötkött i Skärlöv
Datum: 16-18 september
Tid: Klockan 9.00-18.00
Plats: Nordqvists Nötkött i Skärlöv
Hemsida: www.skarlov.se

Poesistigen på Seby gravfält
Upplev en konstnärlig digital gestaltning på ett av Ölands mäktigaste gravfält på
sydöstra sidan och vandra på en fornnordisk stig. Känn historiens vingslag i en unikt
vacker miljö och upplev bilder, poesi (Bodils egna dikter) och musik i din mobil.
Poesistigen finns i appen Shuttle som man laddar ner och sedan upplever på plats.
Gestaltningen tar ca 15 minuter. Vill du gå hela stigen på gravfältet är den ca 1 kilometer
fram och tillbaka. Ta gärna med hörlurar och fika, sittplats finns.
Arrangör: Bodil Magnusson, konstnär
Datum: Alla dagar
Plats: Seby gravfält
Hemsida: www.bodilmagnusson.se
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Arrangör: Magasin1, hamnen Mörbylånga
Datum: 16-18 september
Tid: Fredag klockan 16-21, lördag klockan 12-21,
söndag klockan 12-19
Plats: Magasin1, hamnen Mörbylånga
Hemsida: www.hotellmagasin1.se

Världsarvsmeny i Restaurang Fågel Blå
Under världsarvshelgen serverar vi en världsarvsmeny! Vi tillagar maten av råvaror
som kommer från lokala odlare i världsarvet i så stor utsträckning det går.
Välkommen till Ölands södra udde.
Restaurangen har öppet klockan 9.00-17.00.
varmköket stänger 16.00.
Arrangör: Restaurang Fågel Blå
Datum: 16-18 september
Tid: Världsarvsmenyn serveras klockan 11.30-15.00
Plats: Restaurang Fågel Blå, Ölands södra udde
Hemsida: www.restfagelbla.se

Världsarvsmacka och Vin & Pralin
• Carlas 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.
Arrangör: Carlas Café
Datum: 16-18 september
Adress: Näsby 123, Degerhamn
Se öppettider på hemsidan www.carlascafe.se
Hemsida: www.carlascafe.se
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Mittlandsgården – granne med ett världsarv

Kortare alvarsvandring i Penåsa
Ett strövtåg på Stora Alvaret.
Vi tittar på alvarmarken, växter
och deras anpassning till det
karga landskapet.
Vårt världsarv.
Arrangör: ÖlandsNatur/Eva Åkerstedt
Datum: Fredag 16 september
Tid: Klockan 10.00-12.00
Plats: Penåsa/Kastlösa
Pris: 200 kronor/person
Föranmälan: 070-356 56 17
Hemsida: www.olandsnatur.com

Fika med oss och lär dig mer om vandringslederna

Smaka på världsarvet
Smaka på världsarvet Södra Ölands odlingslandskap! Söderbönor café & butik
i Mörbylånga serverar mat inspirerad av Öland. Ät och njut!
Arrangör: Söderbönor café & butik
Datum: 16-18 september
Tid: Klockan 10.00-16.00
Plats: Söderbönor, Västerlånggatan 6, Mörbylånga. Vid torget!
Hemsida: www.söderbönor.se

Textilt kulturarv i världsarvet
Med nyöppnad lokal (tidigare Britts Manufaktur) vill Malene Langborg dra folk till
det lilla samhället Södra Möckleby. Hennes samling av historiska brickband blommar
i museidelen. Butiksdelen syr o säljer produkter från hennes hållbara verksamhet
BrickbandsFabrik - inredningsdetaljer av återvunnet material. I den mysiga retro-lokal
kan man också dricka en kopp kaffe och fynda lite loppisprylar.
Arrangör: BrickbandMuseum
Datum: 16-18 september
Tid: Fredag klockan 15-18, lördag klockan 12-15 och söndag klockan 11-14
Plats: Södra Möcklebyvägen 30, Degerhamn
Fri entré
Hemsida: www.Brickband.Museum
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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 Möckelmossen finns det möjlighet att utforska några
vandringsleder på egen hand.
Arrangör: Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen Kalmar län
Datum: Fredag 16 september
Tid: Klockan 10.00-12.00
Plats: Möckelmossens parkeringsplats
Hemsida: sodraoland.com

Jordens skapelse enligt asatron
Lyssna på den spännande berättelsen
hur världen blev till enligt asatron
Arrangör: Eketorps borg
Datum: Fredag 16 september
Tid: Klockan 11.00 och 13.00
Plats: Eketorps borg
Entré: 60 kronor för vuxna och
30 kronor för barn
Hemsida: www.eketorpsborg.se
SID 7
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Fredag 16 september
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Utställning, Galleri Tinnert

Digitalt Astronomisk Café

Galleri • Konst • Design • Konsthantverk • Konstnärsmaterial • Inramningsverkstad
• Ateljé Ingemar Tinnert • Illustratör Emma Tinnert • Akvarellkurser
I galleriet visas en utställning med konstnär Africa Coll.
Abstrakt måleri med inspiration från naturen.

Välkommen till ett Digitalt Astronomisk Café, astronomiskt sett erbjuder kvällen
utmärkta möjligheter att för blotta ögat eller med hjälp av små kikare observera
solsystemets största planeter med mera. Mer om upplägget för kvällen hittar du på
naturums hemsida. Inga observationer görs genom teleskop. Kikare finns att låna men
ta gärna med om du har en egen.
Arrangör: Naturum Ottenby i samarbete med Grönhögens Astronomiska Förening
Datum: Fredag 16 september
Tid: Klockan 19.00
Plats: Samling utanför naturum Ottenby
Föranmälan till naturum@ottenby.se
Hemsida: naturumottenby.se

Arrangör: Galleri Tinnert
Datum: Fredag 16 september
Tid: Klockan 11.00-17.00
Plats: Galleri Tinnert, Torslunda 102, Färjestaden
Hemsida: www.tinnert.se
Galleri Tinnert finns på Facebook och Instagram

Birds and seals in Ottenby

Long Island Cover Band

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.

Konsert med öländska ungdomar som spelar allt från 70 tal till nutid.
Arrangör: Carlas Café
Datum: 16 september
Tid: Klockan 19-21
Plats: Carlas Café, Näsby 123, Degerhamn
Pris: 215 kr
Biljettköp via Tickster
Hemsida: www.carlascafe.se

Date: 16 september at 12 o’clock
Free of charge.
If you want to book the tour, send an email to naturum@ottenby.se.
Website: naturumottenby.se

Lär känna Ottenby
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 16 september
Tid: Klockan 14.00
Plats: Samling vid Södra
lundparkeringen
Deltagandet är kostnadsfritt
Föranmälan: Senast klockan 13
samma dag till naturum@ottenby.se
Hemsida: naturumottenby.se
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Fotovandring i världsarvet
Följ med på en fotovandring med Bengt Kallenberg, vinnare av Årets Ölandsfotograf.
Vi går genom en radby, besöker en tullkvarn, vandrar på strandängar och alvar.
Vi stannar till där vi ser bilder. Under vandringen letar vi efter vackert ljus, pratar
om olika sätt att komponera en bild, söker intressanta vinklar och perspektiv.
Vi börjar med en enklare frukost på Carlas Café i Näsby och vi avslutar på samma
ställe med en gemensam lunch. Under och efter lunchen pratar vi foto och delar
med oss av vad vi sett och gillat.
Arrangör: Kallenberg Foto, Bengt Kallenberg
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 8.00 till cirka 12.30
Plats: Start och slut i Näsby vid Carlas Café
Pris: 400 kronor inklusive lunch och enklare frukost
Föranmälan senast 12 september, kallenberg@me.com, 070-546 01 01
Hemsida: www.kallenbergphoto.com

Upplev järnvägen i världsarvet
Vi finns på Torngårds station där vi visar upp historien om den 50-åriga järnvägsepoken
sträckan Borgholm – Ottenby. Vi har Ölands enda bana där du kan cykla dressin.
Arrangör: Föreningen Södra Ölands Järnväg
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 10.00-15.00
Plats: Torngårds gamla station
Fri entré
Facebook: www.facebook.com/SodraOlandsJarnvagGilla

Guidad vandring längs Gösslundaleden

Byggnadsvårdshelg med popcorn vid Lundastugan
Kom och var med att fira att järnspisen, som studenter från byggnadsvårdsutbildning
på Capellagården, har hjälpt oss att renovera nu är på plats i fungerande skick igen.
Vi invignings-poppar popcorn åt alla besökare (på järnspisen såklart!). Vi arbetar
under dagen med underhåll av stugan och andra relaterade uppgifter.
Kanske kokar vi tjära till föreningens tre kvarnar. Välkommen!
Arrangör: Kastlösa hembygdsförening
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 10.00-14.00
Plats: Lunda, strax norr om Kastlösa
Fri entré, ingen föranmälan
Hemsida: www.hembygd.se/kastlosa

Café, brödförsäljning och plantförsäljning
Välkommen till Sandås Trädgård, Öland. Vi bakar surdegsbröd och kakor med ölandsvete och använder även andra kulturspannmål som Jacobiborstvete, Emmervete
och massor av råg förstås. Vid detta tillfälle är allt bakat i vedeldad stenugn.
En del bröd är gammeldags slagna limpor. I caféet erbjuds bland annat surdegsmacka
med hummus gjord på öländska bönor. I plantförsäljningen finns en hel del kulturväxter.
Välkomna att njuta i min trädgård som är en oas i nära anslutning till världsarvet.
Där får du chans till ro och frid, sinnliga upplevelser och fantasin får spelrum.
Arrangör: Sandås Trädgård Öland
Datum: Lördag 17 september och Söndag 18 september
Tid: Klockan 10.00-16.00
Plats: S. Sandåsgatan 48, Färjestaden
Sandås Trädgård Öland finns på Facebook.

Smaka-på-Öland i världsarvet

En spännande vandring över sensommaralvaret, blommor, svinryggen
och hällsnäckans betesmarker i karstområdet. Cirka 7 km.

En guidad smakvandring i världsarvet. Med utsikt över Stora Alvaret får du smaka på
öländska delikatesser som charkuterier, salami, bönor, surkål, ost och marmelader.
Ett unikt tillfälle att provsmaka öns rapsoljor och bröd gjort på äkta Ölandsvete.

Arrangör: ÖlandsNatur/Eva Åkerstedt
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 10.00 till cirka 14.00
Plats: Samling vid Gösslundaledens parkeringsplats
Pris: 300 kronor/vuxen. Barn under 18 år gratis.
Föranmälan: 070-356 56 17
Hemsida: www.olandsnatur.com

Arrangör: Visit Kalmar Öland
Datum: Lördag 17 och söndag 18 september
Tider: Klockan 10.30-12.00, 12.30-14.00, 14.30-16.00
Plats: Samling parkeringen mitt över Vickleby kyrka, utmed väg 136.
Pris: 295 kr/person
Föranmälan krävs. Biljett bokas via arrangörens webb.
Hemsida: www.visitkalmaroland.com
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Presentation av världsarvsrabbaten

Utställning, Galleri Tinnert

En visning av världsarvsrabatten på Ölands museum Himmelsberga –
om det gröna kulturarvet och växter i världsarvets trädgårdar.
Arrangör: Ölands museum Himmelsberga och Byggkult
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 11.00
Plats: Ölands museum Himmelsberga
Entré: Entréavgift till Ölands museum: 80 kronor/vuxen, 40 kronor/medlem i
hembygdsförening i Ölands hembygdsförbund. Barn under 10 går in gratis.
Hemsida: www.olandsmuseum.se

Galleri • Konst • Design • Konsthantverk • Konstnärsmaterial • Inramningsverkstad
• Ateljé Ingemar Tinnert • Illustratör Emma Tinnert • Akvarellkurser
I galleriet visas en utställning med konstnär Africa Coll. Abstrakt måleri
med inspiration från naturen.
Arrangör: Galleri Tinnert
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 11.00-15.00
Plats: Galleri Tinnert, Torslunda 102, Färjestaden
Hemsida: www.tinnert.se
Galleri Tinnert finns på Facebook och Instagram

Fika och öppen hembygdsstuga
Stenåsa hembygdsförening visar sin fina hembygdsstuga och bjuder på fika.
Arrangör: Stenåsa hembygdsförening
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 11.00 – 16.00
Plats: Hembygdsstugan mittemot Stenåsa kyrka

Fågel och fångst
Fåglar på nära håll - riktigt nära! Följ med in bakom kulisserna
på Ottenby fågelstation och se hur ringmärkning går till.
Arrangör: Naturum Ottenby och Ottenby fågelstation
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 11.00 och 13.00
Plats: Start utanför naturum Ottenby
Deltagandet är kostnadsfritt
Föranmälan till naturum@ottenby.se
Hemsida: naturumottenby.se

Skolmuseet i Mörbylånga håller öppet
Kom och upplev din gamla skola, planscher, bänkar, skolmateriel och böcker.
Arrangör: Mörbylånga hembygdsförening
Datum: Lördag 17 september
Tid: 11.00-15.00
Plats: Järnvägsgatan 3, Mörbylånga (gamla järnvägsstationen, nuvarande
busstationen.
Fri entré
Hemsida: www.hembygd.se/morbylanga
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Potatisbuffé i världsarvet
Vi tillagar ett tiotal olika potatisrätter av olika potatissorter. Du väljer sedan
kött eller fisk till potatisen. Drottning Ödas restaurang ligger i en vacker stenlada
i byn Össby på sydöstra Öland.
Arrangör: Drottning Ödas Restaurang och boende
Datum: Lördag 17 september och söndag 18 september
Tid: Klockan 12.00-15.00
Plats: Drottning Ödas Restaurang och boende, Össby 208, Degerhamn
Boka gärna bord
Hemsida: www.drottningoda.com

Öländska guldskatter
I den öländska myllan har det hittats över sju kilo guld. Det allra mesta av
detta har hamnat i marken under några hundra år i mitten av järnåldern.
Varifrån kommer guldet? Varför har det grävts ned i marken?
På dessa frågor svarar vår föreläsare arkeologen Karl-Oskar Erlandsson
och ger oss också en bakgrund till hur samhället såg ut och hur
det var att leva på Öland vid denna tid.
Arrangör: Naturum Ottenby
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 13.00 – 14.00
Plats: Naturum Ottenby
Deltagandet är kostnadsfritt
Föranmälan till naturum@ottenby.se
Hemsida: naturumottenby.se
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Guidad vandring i sjöfartsmiljöer i Degerhamn med Margit Fribergs klassiska bok
Nu seglar Adonia, nu i nytryck, som utgångspunkt.
Arrangör: Margit Fribergsällskapet i samarbete med Södra Möckleby
hembygdsförening
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 14.00
Plats: Samling vid Degerhamns hembygdsmuseum
Ingen föranmälan. Deltagandet är kostnadsfritt.
Hemsida: www.margitfribersallskapet.se

Forntida offerceremoni för världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
Invid Eketorps borg ligger en offermosse, där har människor offrat sedan järnåldern.
Följ med på en forntida offerceremoni för världsarvet.
Arrangör: Eketorps borg
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 14.00
Plats: Eketorps borg
Entré: 60 kronor för vuxna och 30 kronor för barn
Hemsida: www.eketorpsborg.se

7 dikter & 7 verk
Dikt och konstvandring. Vi vandrar den 1,5 km långa stigen ner mot Kalmarsund och
avslutar vid Anna Rydstedt- sällskapets litterära rastplats vid Maren. Samling vid
Ventlinge kyrka.
Arrangör: Anna Rydstedt-sällskapet
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 15.00
Plats: Samling vid Ventlinge kyrka
Ingen föranmälan, deltagandet är kostnadsfritt
Hemsida: www.annarydstedt.se

Världsarvsvandring vid Eketorps borg
Skiftesreformer och jordbrukets utveckling i världsarvet med ölandsguide Lars Alvarmo.
Arrangör: Eketorps borg
Datum: Lördag 17 september
Tid: Klockan 16.00
Plats: Samling vid entrébyggnaden till Eketorps borg
Ingen föranmälan. Deltagandet är kostnadsfritt.
Hemsida: www.eketorpsborg.se
SID 14

Söndag 18 september
Café, brödförsäljning och plantförsäljning
Välkommen till Sandås Trädgård, Öland. Vi bakar surdegsbröd och kakor med ölandsvete och använder även andra kulturspannmål som Jacobiborstvete, Emmervete och
massor av råg förstås. Vid detta tillfälle är allt bakat i vedeldad stenugn. En del bröd
är gammeldags slagna limpor. I caféet erbjuds bland annat surdegsmacka med
hummus gjord på öländska bönor. I plantförsäljningen finns en hel del kulturväxter.
Välkomna att njuta i min trädgård som är en oas i nära anslutning till världsarvet.
Där får du chans till ro och frid, sinnliga upplevelser och fantasin får spelrum.
Arrangör: Sandås Trädgård Öland
Datum: Lördag 17 september och Söndag 18 september
Tid: Klockan 10.00-16.00
Plats: S. Sandåsgatan 48, Färjestaden
Sandås Trädgård Öland finns på Facebook.

Upplev vidderna
Sydöland är naturälskarens paradis. Att uppleva evigheten och tystnaden mitt ute på
alvaret. Rymden, oändligheten, naturens alla skiftningar inspirerar till kreativt skapande
och återhämtning. Vägen går genom landskap med obruten siktlinje, blickar man
österut breder Östersjön ut sig bortom byarna. Ta med matsäck och sittunderlag,
vi tar paus innan vi vandrar åter till parkeringen. Cirka 5,5 km totalt. Betesdjur i
markerna, brukar vara kossor. Vi vandrar på gammal alvarväg västerut från Skärlöv,
parkering vid Mörbylångaleden/Ölandsleden norr om gamla stationshuset.
Arrangör: Eva Dillner
Datum: Söndag 18 september
Tid: Klockan 10.30
Plats: Samling vid parkering vid Mörbylångaleden/Ölandsleden norr om gamla
stationshuset i Skärlöv www.naturkartan.se/sv/kalmar-lan/parkering-skarlov
Föranmälan: Maila eller sms:a gärna om du tänker komma. Deltagandet är kostnadsfritt
Hemsida: www.evadillner.com
Kontakt: eva@evadillner.com 0733- 864 364

Smaka-på-Öland i världsarvet
En guidad smakvandring i världsarvet. Med utsikt över Stora Alvaret får du smaka på
öländska delikatesser som charkuterier, salami, bönor, surkål, ost och marmelader.
Ett unikt tillfälle att provsmaka öns rapsoljor och bröd gjort på äkta Ölandsvete.
Arrangör: Visit Kalmar Öland
Datum: Lördag 17 och söndag 18 september
Tider: Klockan 10.30-12.00, 12.30-14.00, 14.30-16.00
Plats: Samling parkeringen mitt över Vickleby kyrka, utmed väg 136.
Pris: 295 kr/person
Föranmälan krävs. Biljett bokas via arrangörens webb.
Hemsida: www.visitkalmaroland.com
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Upplev Degerhamn utifrån boken Nu seglar Adonia
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Alvaret under ytan

Potatisbuffé i världsarvet

Under dig ligger miljoner år av stenhistoria - en berättelse om urtidsdjur
och utveckling, om sten i rött och grått och om slit och kamp.

Vi tillagar ett tiotal olika potatisrätter av olika potatissorter.
Du väljer sedan kött eller fisk till potatisen. Drottning Ödas restaurang
ligger i en vacker stenlada i byn Össby på sydöstra Öland.
Arrangör: Drottning Ödas Restaurang och boende
Datum: Lördag 17 september och söndag 18 september
Tid: Klockan 12.00-15.00
Plats: Drottning Ödas Restaurang och boende, Össby 208, Degerhamn
Boka gärna bord
Hemsida: www.drottningoda.com

Arrangör: Ölandsguide Ann-Charlotte Garhammar
Datum: Söndag 18 september
Tid: Klockan 11.00-12.30
Plats: Mysinge gamla stensåg, längs väg 136 söder om Resmo, mitt emot Mysinge hög.
Pris: 150 kronor/person
Föranmälan: Via SMS 070-753 78 90
Hemsida: www.myaoland.se, www.olandsguiderna.se

Sensommar-Yoga i världsarvet
Fågel och fångst
Fåglar på nära håll - riktigt nära! Följ med in bakom kulisserna
på Ottenby fågelstation och se hur ringmärkning går till.
Arrangör: Naturum Ottenby och Ottenby fågelstation
Datum: Söndag 18 september
Tid: Klockan 11.00 och 13.00
Plats: Start utanför naturum Ottenby
Deltagandet är kostnadsfritt
Föranmälan till naturum@ottenby.se
Hemsida: naturumottenby.se

En stillsam och avkopplande Yoga som avslutas med en stunds
meditation i solnedgången över alvaret. Varmt Välkomna!
Arrangör: Mellby Ör Inn
Datum: Söndag 18 september
Tid: Klockan 17.30-19.00
Plats: Mellby Ör Inn
Pris: 150 kr
Föranmälan: Till Agneta 073-528 56 46
Hemsida: www.mellbyinn.com
Mellby Ör Inn finns på Facebook

Växter på gott och ont
Insamling av badkarsminnen och visning i Badkarsberättelser
Välkommen till utställningen Badkarsberättelser / Bathtub Stories och dela ditt badkarsminne, om du vill kan din berättelse spelas in för att dokumenteras och delas av
Experimentellt kulturarv. Kl. 14 ger Experimentellt kulturarvs ordförande en visning
i utställningen. Badkar kan ses i världsarvet och odlingslandskapet på Öland, badkar
har sin historia och vi är intresserade av dina minnen och berättelser!
Arrangör: Experimentellt kulturarv / Experimental Heritage
Datum: Söndagen den 18 september
Tid: Insamling av badkarsminnen klockan 11.00-17.00 .
Visning av utställningen Badkarsberättelser klockan 14.00
Plats: Ölands museum Himmelsberga i utställningen Badkarsberättelser / Bathtub Stories
Entré: Se Ölands museum Himmelsbergas entrépriser,
ingen extra kostnad för detta evenemang
Hemsida: www.experimentelltkulturarv.com
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Föreläsning av Ulla-Britt Andersson, ordförande i Ölands botaniska förening.
Möjligheter ges att vandra i Capellagårdens kryddträdgård och odlingar.
Arrangör: Margit Fribergsällskapet
Datum: Söndag 18 september
Tid: Klockan 14.00
Plats: Bokhuset på Capellagården, Vickleby
Ingen föranmälan. Deltagandet är kostnadsfritt.
Hemsida: www.margitfribersallskapet.se

Jazzakademi Södra Öland
Välkommen till Smedby kyrka där Jazzakademi södra Öland underhåller.
Arrangör: Jazzakademi Södra Öland
Datum: Söndag 18 september
Plats: Smedby kyrka
Tid: 16.00
Deltagandet är kostnadsfritt
Ingen föranmälan
Hemsida: Facebooksida Jazzakademi Södra Öland
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Vi är världsarvshelgerna
Anna Rydstedt-sällskapet
Bodil Magnusson, konstnär
BrickbandMuseum
Bygatans Antikt&Loppis&Foto
Byggkult
Carlas Café
Drottning Ödas Restaurang och boende
Eketorps borg
Eva Dillner
Experimentellt kulturarv / Experimental Heritage
Föreningen Södra Ölands Järnväg
Galleri Tinnert
Grönhögens Astronomiska Förening
Hulterstad-Stenåsa församling
Jazzakademi Södra Öland
Kallenberg Foto
Kastlösa hembygdsförening
Länsstyrelsen Kalmar län
Magasin1
Margit Fribergsällskapet
Mellby Ör Inn
Mittlandsgården
Mörbylånga hembygdsförening
Mörbylånga kommun
Naturum Ottenby
Nordqvists Nötkött i Skärlöv
Ottenby fågelstation
Restaurang Fågel Blå
Sandås Trädgård Öland
Skulptörförbundet
Stenåsa hembygdsförening
Svenska kyrkan Södra Öland
Söderbönor café & butik
Södra Möckleby hembygdsförening
Visit Kalmar Öland
Ölandsguide Ann-Charlotte Garhammar
Ölandsguide Lars Alvarmo
Ölands museum Himmelsberga
ÖlandsNatur/Eva Åkerstedt

Världsarvet Södra Öland
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