
Ljusfest i Morup
EN VÄLDIGT MYSIG KVÄLL I MORUP MED OMNEJD

Program och karta 2017 / Pumpatävling - rösta och vinn / 
ljus & eld/ mat, happenings, inspiration & mys 

www.ljusfestmorup.se

4 november kl. 17.00 -23.00



Läs mer och rösta på www.ljusfestmorup.se

Ljusfest i Morup
5 november kl. 17 -23

En väldigt mysig kväll i Morup med omnejd

Man ur huse!
Det här är en av årets mysigaste kvällar här hos oss i 
Morup med omnejd. Ute är det så där mörkt så att man 
knappt ser framför sig. Man får ta en lykta eller 
ficklampa med sig ut den här kvällen. 

Överallt i mörkret syns marschaller och lyktor som 
leder fram till mysiga upplevelser utmed vägen. Du 
kan ta bilen, cykeln eller promenera om du vill.  
Det blir en kväll full av härliga möten, mat och 
inspirationer. Från Glommen till Galtabäck kan man 
nästan säga. 

Förr i världen så skrämde man barnen här i Morup 
med "lyktgobben" och har du en rasande tur så ser du 
kanske en riktigt lyktgobbe under kvällen. 

Vad som helst kan hända här på Ljusfesten och 
överraskningar och mys väntar på dig överallt i 
mörkret. 

Varmt välkomna till oss! 
Smultronställen i Morup med omnejd 
www.visitmorup.se

FOTO: BRITTEN TOFTARP, PIXABAY & FRÖKEN FOTO

http://www.ljusfestmorup.se/


Kom och se min pop-up-utställning 
hos Annas Krukor & fat ikväll. Jag 
visar min konst i en skön 
ladugårdsmiljö.  Främst bilder men 
kanske några skulpturer och en och 
annan relief. 

Adress: Tobiasa gård Morup 517. 
31190 Morup ( hos nr 11)  

Välkommen! Ann-beathe 
Bengtsson - Konstnär

12) ANN-BEATHE ART

Nu har vi "pinnat" upp 
bonadsmålningarna på väggen och 
tänt alla levande ljus och lyktor! 
Stämningen är magisk, kom och dela 
den med oss! 

Adress: Tobias väg 7, Glommen 

Varmt välkomna! 
Malin Lilja - Bonadsmålare

1) BONADER HOS MALIN
Kött och charkdiskarna är laddade 
och vi kommer att ha unika 
ljusfesterbjudanden i butiken. 
Utanför grillar vi höstens godaste 
Bratwurst för hungriga besökare. 

Adress: Skogsbol 106, Bölse   

Varmt välkomna! Janette Högberg - 
Gårdsbutik Thuresson

Välkomna till Annies Stuga - 
inredningsbutiken med det lilla 
extra. Kvällen till ära kommer 
gårdsplanen och stugan ljussättas, 
så följ elden till oss för en kväll att 
minnas! 

Adress: Glumstensvägen 25, 
Glommen 

Välkomna! Malin & Lars - butik 

2) ANNIES STUGA 3) GÅRDSBUTIK THURESSON

4) HULE TRÄDGÅRD & 
MUSTERI

Vi ljuser upp i höstmörkret ute och 
inne,  tillåter vädret så tänder vi en 
härlig höstbrasa och grillar 
majskolvar på gården. Vi fixar 
höstpyssel för barnen. Du hittar 
äppelmust, höstblommor, 
gravdekorationer och lyktor att 
köpa i gårdsbutiken. 

Adress: Morups-Hule 114, 311 98 
Glommen (finns i Hule) 

Välkomna! Ingrid Carlsson 
Lervik - Hule Trädgård & musteri

5) BÖLSE BYGDEGÅRD

Gammaldags kafferep och Höstmys i 
museet i Bölse. Se årets utställning 
med målningar av H J Pålsson. Lyssna 
på Ejves radiogrammofon!  

Adress: Gamla bygdegården i Bölse, 
Bölse 422, 311 98 Glommen 

Varmt välkomna-  Hanna och Eric 
Larssons stiftelse 

6) KONST I STRANNINGE

Eldarna flammar på innergården och 
gallerit visar vi naturbilder, fantasier  
i klara färger och modellstudier. 
Glänsande Himmelis snurrar från 
taket och förgyller vår ljusfestnatt. 
Parkera vid affären i Rosendal och följ 
ljusen in till den magiska trädgården! 

Adress: Stranninge 101, Stranninge 

Välkomna! Irene Collin - 
Galleri/sommarboende 

7) ART BY TURI 

Jag ställer ut med mina hästar och 
har naturligtvis med mig kort & lite 
tryck till försäljning.  

Adress: Stranninge 101, Stranninge 
(hos nr 6) 

Varmt välkomna! 
Turi Everett - Konstnär/illustratör

8) KREATIV BONUS

Utställning, vintage, varm dryck 
och en öppen scen för den hugade... 
Ståuppare, trubadurer, 
poeter..välkomna att delta! 

Adress: Lynga Mikkeles 132, 31198 
Glommen (Finns i Lynga utmed 
kustvägen) 

Välkomna! Gunnel Hillerström- 
Bengtsson - Konstnär 

9) KRONMAKAREN

Bollywood extra allt! Visar min 
nya kollektion av hårsmycken 
som glittrar fint i alla stearinljus. 
Ikväll är ateljén smyckad för fest, 
inne och ute... 

Adress: Morup Stenslyckan 204, 
311 90 Morup (utmed kustvägen) 

Välkommen! Britten Toftarp 
- Konsthantverkare

10) FARMING TOYS

Leksaksaffären mitt i byn! Här 
hittar du nya och gamla leksaker i 
en mysig miljö - den gamla 
Gästgivaregården, kallad "Gästis". 

Adress: Långåsvägen 3, 311 90 
Morup ( i Morup) 

Välkommen!  
Kalle Karlsson - leksaksbutik

11) ANNAS KRUKOR & FAT

Saltugnen är laddad med 100 kilo 
keramik. 2 kubikmeter ved ska 
eldas upp i 1300 grader. 
Välkommen att se spektaklet. Vi 
eldar i ugnen från gryning till 
midnatt. 

Adress: Tobiasa gård Morup 517. 
31190 Morup ( i Morup) 

Välkomna! Anna Leandersson - 
Keramiker



14) RUNEVADS TRÄDGÅRD 15) JUL HOS LENA

Kör upp genom allén till mysiga 
Munkagårds Magasin Second 
Hand som är en spännande 
Second Hand där du kan hitta fina 
saker från förr.  Glas, porslin, 
keramik, textilier, plåtburkar, 
trälådor m.m. 

Adress: Munkagård 105 
31190 Morup  

Välkomna! Sylvi Andersson - 
Munkagårds Magasin Second 
Hand

13) SECOND HAND

I kväll är besöksträdgården extra ljussatt 
för att inspirera er. I orangeriet finns 
'Mors omtalade soppa' på egenodlade 
jordärtskockor till den sugne. 
Butiken är fylld med lyktor, kransar och 
fina erbjudanden! 

Adress: Askhult 130, 311 90 Morup (Kör 
förbi kyrkan i Morup mot Tvååker) 

Välkomna!  
Camilla Runevad - Trädgårdsmästare/ 
designer

Välkomna in på vår innergård, 
upplyst av lyktor och ljus. Få en
försmak av Julen, i butik och 
utställning. Här bjuds det på glögg, 
pepparkakor, tomtar, mys och 
julmusik. 

Adress: Utteros 1, 432 76 Tvååker 
(Utmed kustvägen 6 km norr om 
Morup.) 

Varmt välkomna! 
Lena Petersson - Konstnär

Tävling: Finaste pumpan?

Alla vi som deltar har varsin pumpa utställd hos oss. 
Vem som har finast avgör du med din röst. Vinnare 
får den "gyllene pumpan". 

Vi lottar ut priser bland alla som röstat och rösta kan 
du bara göra exakt mellan kl. 17.00 - 23.00 den 4 
november.  

Årets tema för tävlingen är "Mönster" 

Så vem av oss har skurit/ritat/dekorerat pumpan med 
finast/bäst/roligast mönster? 
Rösta och vinn på 
www.ljusfestmorup.se/pumpatavling.html

Läs mer och rösta på www.ljusfestmorup.se/pumpatavling.html

Ljusfesten finns i din mobil. Här röstar du på finaste 

pumpan, laddar ner programmet och kör med hjälp av 

vår egen Ljusfest-karta på Google maps som är länkad 

från kartan på nästa sida.. 

Använd #ljusfestmorup i social medier. :-)

Använd mobilen och #ljusfestmorup

OBS! Vintage/Fik i Sik utgår ur programmet

http://bit.ly/pumpat%C3%A4vling
http://bit.ly/pumpat%C3%A4vling
http://www.ljusfestmorup.se/
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Projektledning och grafisk produktion Signatur Britten Toftarp. Foto: Britten Toftarp, Pixabay samt Fröken Foto

1) Malin Lilja - Bonadsmålare 
2) Annies Stuga i Glommen 
3) Gårdsbutik Thuresson i Bölse 
4) Hule Trädgård & musteri i Bölse 
5) Bölse Bygdegård i Bölse 
6) Konst i Stranninge vid Rosendal 
7) Art by Turi 
8) Kreativ Bonus i Lynga 
9) Kronmakaren 
10) Farming Toys 
11) Annas Krukor & Fat 
12) Ann-Beathe Bengtsson Art 
13) Munkagårds Magasin Second Hand 
14) Runevads Trädgård 
15) Lena Petersson - Butik & Ateljé 

Hitta rätt!
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Den här kartan finns även digitalt som gps på Google maps som du kan ladda ner gratis som en app i din mobil. Då 
kan du enkelt få en guidad vägbeskrivning genom att klicka på våra kartpluppar i appen. 
Kartan hittar du på: http://bit.ly/ljusfestkarta 

P-platser är knivigt på landet, likaså gatubelysning 
som kan vara bristfällig eller inte alls. Förra året var 
det storm och ösregn men ändå trångt överallt i 
mörker och riktigt ruggväder. 

Vi rår år inte på väder men vi skyltar och tänder upp 
utmed vägen. Det kan bli trångt här och var. Så ta 
det lugnt, ̊reflexa dig" och ta med ficklampor/lyktor, 
så både syns du och ser du på landet!

Ljusfest i Morup med omnejd arrangeras av Smultronställen i 
Morup med omnejd - ett nätverk och där företag, konstnärer, 
butiker, föreningar och kulturmiljöer gått ihop för att ta fram 
en karta och webbsajt  som gör det lättare att hitta till oss. 
Du hittar den på www.visitmorup.se 

Ljusfesten arrangeras nu för 3:e året i rad och vi gör det för 
att det är roligt! 

Vi finns på Facebook, så gilla och dela gärna 
vår sida med dina vänner! 
www.facebook.com/morupvidkattegattleden 

http://bit.ly/ljusfestkarta
http://www.signaturbrittentoftarp.se/
http://bit.ly/ljusfestkarta
http://www.visitmorup.se/
https://www.facebook.com/morupvidkattegattleden/

