
Stuva in vännerna, familjen, farmor och morfar, plastpappa, ja, hela
högen i bilen eller upp på cyklar. Det blir det en helkväll med mysiga
möten utmed vägen.

Du hittar ljus, eld, konstutställningar, trädgårdsinstallationer, pumpor,
kulturmiljöer, öppna ateljéer, butiker, musik, mat och happenings utmed
ungefärligen 2 mil. Från Bölse via Glommen, Stranninge, Morup,
Björkäng  och bort till Askhult. 

Vi korar Ljusfestens Pumpa och bästa inlägg på vår hashtag!
Under kvällen pågår en Pumpatävling där Du bestämmer vem av oss
deltagare som har  den finaste Pumpan.  Vi har även en Hashtagtävling
där du kan vinna priser från våra deltagare i Ljusfesten. Priser och regler
kan du läsa om på hemsidan www.ljusfestmorup.se

Välkommen till oss!

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!
För nu är det dags för en av årets mysigaste kvällar

http://www.ljusfestmorup.se/
http://www.ljusfestmorup.se/


"Det mörka får det utsparade ljuset
att komma inifrån. " Ikväll visar jag
akvarellmåleri i mitt växthus som
du når via min ljusatta trädgård. Jag
visar även störe målningar på
logeni Stranninge. Välkommen!
Margareta Jonsson - Konstnär

KONST & TRÄDGÅRD

Höstmys i museet i Bölse Bygdegård.
Se vår utställning med gamla
köksredskap. Under ljusfesten hittar
du också hembakade småkakor efter
gamla recept.
Varmt välkomna!
Hanna och Eric Larssons stiftelse

KÖK & SMÅKAKOR

Välkommen till Gårdsbutik
Thuresson. Under ljusfesten har vi
grytinspirationer och fyllda
köttdiskar som du kan handla
läckerheter ifrån. Utanför grillar vi
våra Högrevsburgare,
Lammfärsburgare och olika sorters
korvar för hungriga besökare.
Varmt välkomna! Janette Högberg -
Gårdsbutik Thuresson

MAT & INSPIRATION

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

ANNIES STUGA

HULE TRÄDGÅRD &
MUSTERI 
Välkomna till ljusfest i
växthuset! Vi bjuder på varm
äppelmust och höstpyssel för små
och stora! I butiken kommer ni
kunna hitta vackra gravsmycken
och ljuslyktor till att ljusa upp
kyrkogården med i höstmörkret. 
Välkomna! Ingrid Carlsson
Lervik - Hule Trädgård & musteri

PRICKIGA HÄSTAR

I mörka Novemberkvällen har jag
smyckat uterummet i Glommen med
mina bonadsmålningar i tempera,
tänt lyktor och värmt upp. Här möts
du av prickiga hästar och prunkande
allmogeblomster och det doftar äpple
och kanel.  Välkommen! Malin Lilja -
Bonadsmålare

KONST I STRANNINGE

Kom och njut av fyra konstnärer
inramade av stjärnor, eld och ljus på
min loge i Stranninge. Parkera vid
Handlarn i Rosendal och följ ljusen
och kanske musiken in till den
magiska trädgården! Välkomna!
Irene Collin - Galleri/sommarboende

ART BY TURI 

Jag visar denna kväll i ljusets
festiviteter min passion för "Hästen"
samt en blanding av humoristiska
motiv av djur & barn. Ikväll ställer
jag ut på  logen i Stranninge, kort
och bilder. Välkomna! Turi Everett
- Konstnär/illustratör

SMEDJA MORUP

Det bankar och slår, titta in hos
Smedjamorup där jag ordnar
kurser,"prova på" smide . Ikväll är
ässjan tänd och smeden smider. Jag
har även med mig en gästande
smed i det nya galleriet.
Välkomna! Kjell Carlsson - Smed

KRONMAKAREN

Ljusfesten förvandlar ateljén till
en glittrig skattkammare där
kunglig grannlåt och brudkronor
visas upp. Utanför hittar du min
lilla "kiosk" med varm choklad,
kaffe, te och godis för den sugne.
Välkommen! Britten Toftarp
- Konsthantverkare

GAMLESTUGAN
Öppet i Gamlestugan där vi
belyser skulptör Axel "AXA"
Anderssons skulpturer i det som
en gång var hans ateljé och
bostad. AXA var samtida med
Carl Milles och i kväll berättar vi
om AXA. Välkommen! Morup -
Stafsinge hembygdsförening

POP UP ART I LOPPAN
På marknadsplatsen i Morup, i den
lilla Loppan visar Ann-Beathe
Bengtsson skulptur och måleri,
sparsamt och kraftfullt. Parkera på
marknadsplatsen och följ
marschallerna för en
konsthappening i det fria.
Välkommna! Ann-Beathe
Bengtsson - Konstnär



RUNEVADS TRÄDGÅRD

JUL HOS LENA 
Få en försmak av Julen i min butik
och utställning på Rit &
Målerigården. Gården välkomnar,
upplyst av brasa och lyktor. Här
doftar det av  jul ikväll och du får
smaka i butiken... Hjärtligt
välkomna! Lena Petersson -
Konstnär

Kör upp genom allén till mysiga
Munkagårds Magasin Second
Hand som är en spännande
Second Hand där du kan hitta fina
saker från förr.  Välkomna! Sylvi
Andersson - Munkagårds
Magasin Second Hand

SECOND HAND

Den vedeldade saltugnen är laddad
och tänd sedan tidig morgon. På
kvällen är det som finast att se ugnen
och elden i action! Vi visar och
berättar. Kom hit och värm dej vid
elden! I butiken hittar du min
keramik.
Välkomna! Anna Leandersson -
Keramiker

ANNAS KRUKOR & FAT

Inspiration/ Magi/ Trygghet.
Välkommen in i vår  visningsträdgård
där ni inspireras och njuter av ljusets
magi! I kväll: Ljussättningsinpo! Entré
till trädgården är 25 kr (barn går gratis).
Den mysiga butiken är öppen 
med nya lyktor och trädgårdspynt. 
Välkomna! 
Camilla Runevad - Trädgårdsmästare/
designer

Finaste pumpan?
Rösta och vinn på www.ljusfestmorup.se

Läs mer och rösta på www.ljusfestmorup.se

I dina inlägg från vår ljusfest på
Facebook och Instagram så är du med
och tävlar om fina priser från oss.
Tävlingskategorier, instruktioner och
regler hittar du på vår hemsida. Där kan
du även ladda ner karta och program till
Ljusfesten. 

Använd #ljusfestmorup

http://www.ljusfestmorup.se/
http://www.ljusfestmorup.se/
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Kustvägen

P-platser ar̈ knivigt pa ̊landet, likaså
gatubelysning som kan vara bristfal̈lig eller

inte alls. For̈ra ar̊et var det tran̊gt ov̈erallt då
vi aldrig kunnat tro att sa ̊man̊ga skulle

komma till oss. I ar̊ har vi for̈berett oss mer,

men det kan fortfarande bli tran̊gt har̈ och

var. Sa ta det lugnt,  ̊reflexa dig och ta med

ficklampor/lyktor, sa ̊syns och ser du på
landet!

Ljusfest i Morup med omnejd arrangeras av

Smultronstal̈len i Morup med omnejd - en

turismkarta dar̈ for̈etag, konstnar̈er, butiker,

for̈eningar och kulturmiljoër gat̊t ihop for̈ att

ta fram en karta som gor̈ det laẗtare att hitta

till oss. Ljusfesten arrangeras nu for̈ 2:a ar̊et i

rad och vi gor̈ det for̈ att det ar̈ roligt!

Du hittar till oss genom vår
onlinekarta på Google Maps.
Klicka här på kartan så kommer
du direkt online på Google
Maps.

Projektledning och grafisk produktion Signatur Britten Toftarp. Foto: Pixabay.com

https://drive.google.com/open?id=1XShaI5EkNk2Xk5yGvlXIkbwWgpo&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1XShaI5EkNk2Xk5yGvlXIkbwWgpo&usp=sharing
http://www.signaturbrittentoftarp.se/

