KULTURGUIDE
Sommar 2019

Simrishamn på Österlen

Det börjar somras!
inte så egentligen?
Kanske för att det där med sommaren är
så subjektivt. När det våras kommer lärkor
och näktergalar och det blir grönt. Men
när blir det sommar? Kanske när man kan
börja bada i Östersjön, men det brukar ju
inte vara förrän i augusti, om vi inte får en
lika varm sommar som förra året det vill
säga. Kanske när jordgubbarna mognar,
men det gör de ju så tidigt numera, odlade
i tunnlar och sålda på torget redan i maj.
Eller när Österlen-begreppet börjar diskuteras i dagstidningarna och i de sociala
medierna, ja kanske då. För man vill ju
veta vad man säljer och köper och
Österlen är trots allt ett, om än mycket
ömt vårdat, varumärke.
VARFÖR SÄGER MAN

vid det här laget, var österlent (ja med litet ö) från början en riktningsbeskrivning som betydde österut.
Det var de som bodde söderlent och västerlent som använde begreppet för att tala
om vart de skulle. Men låt oss inte fördjupa oss mer i gränsdragningen just nu.
Tids nog blir det anledning att återkomma. Låt mig istället slå ett slag för att
stanna hemma och titta sig omkring i närområdet. Det finns mycket att lära om
man vill föra Österlen till torgs på ett förtroendeingivande sätt. Och så är det ju så
roligt också och kan till och med vara
underhållande. Och miljövänligt – inte att
förglömma.
SOM ALLA VET
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den vetgirige och
miljömedvetna? Ja förutom alla konserter,
föreläsningar, utställningar och loppisar
som anordnas av olika arrangörer här på
Österlen kan man få en hel del tips i
Kulturguiden, som du nu håller i din
hand. Här finns aktiviteter för alla åldrar,
alltifrån traditionella stadsvandringar och
visningar till digital vägledning och en ny
app ”Simrishamn 900 år” som går att
ladda ner gratis. Sommarens utställning
tror vi blir ”Ellen Trotzig och landskapet”
som öppnar den 15 juni på Österlens
museum. Det blir en minnesutställning
över konstnärinnan som gick ur tiden för
70 år sedan men som är mer aktuell än
någonsin. För tredje året i rad arrangeras
också Berättarfest på Österlen strax efter
midsommar. Missa inte tillfället att höra
sagor, sägner, berättelser om snapphanar
och ormar. Sorgligt, humoristiskt och
österelenskt.
VAD KAN DÅ ERBJUDAS

Lena Alebo
Museichef
Österlens museum/
Simrishamns
kommun

Återkommande arrangemang under sommaren
Onsdag 17/7, 24/7 och 31/7 kl. 16,
Vilhelmsbergsvägen mellan Järrestad
och Gladsax:

Torsdag 11/7, 18/7,
25/7, 1/8 kl. 18–19.30,
Österlens museum:

Visning av Dansarens häll

Simrishamns gator
och torg

Dansarens häll är
Österlens största
hällristningsplats
med 1200 inristade bilder och
tecken. Här finns
också den
berömda Dansaren
som tolkats som en shaman eller rituell
dansare. Andra motiv som förekommer
flitigt är fotsteg, skepp, ryttare och skålgropar. Österlens museums pedagog
Veronica Jeppsson visar och berättar.
Pris 60 kr från 18 år. Kontant eller swish.
Samling nedanför hällen vid Vilhelmsbergsvägen mellan Järrestad och
Gladsax. Liten parkeringsficka finns och
man få parkera på trädan innanför.
Onsdag 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8,
14/8, 21/8 kl. 14–14.30, Österlens
museum: Guidad eftermiddagsvisning av
utställningen Ellen Trotzig och landskapet. Pris: 50 kr. Ingen föranmälan.
Onsdagar och torsdagar 3/7, 4/7, 10/7,
11/7, 17/7, 18/7, 24/7, 25/7, 31/7, 1/8
kl. 13–15, Österlens museum:

Verkstad i Skrabban
Kom och prova på olika hantverk i vår
pedagogiska avdelning Skrabban.
Materialkostnad 25 kr/deltagare. Ingen
föranmälan.

Stadsvandring med
museichef och berättare Lena Alebo. Vi
undersöker stadens infrastruktur i form av
gator och torg. Vad eller vem har gett
gatorna dess namn? Vilka personhistorier
och vilka speciella händelser och funktioner är kopplade till platserna? Samling på
Österlens museum, Storgatan 24, Simrishamn. Pris: 80 kr. Ingen föranmälan.
Fredag 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8
kl. 12–12.30, Österlens museum:

Guidad lunchvisning av
utställningen Ellen Trotzig och
landskapet
Museichef Lena Alebo guidar i utställningen. Tips: ta med egen lunch och avnjut
den i museets blommande trädgård.
Pris: 50 kr. Ingen föranmälan.
Bokbingo 3/6–30/8,
Simrishamns bibliotek:

Bokbingobricka
Läs eller lyssna på ett gäng böcker som
matchar beskrivningarna på sommarens
bokbingobricka. Utmana dig själv och läs
böcker du inte brukar läsa. Tanken är att
du ska få fem i rad (vågrätt, lodrätt eller
diagonalt). Hämta brickan i lånedisken på
biblioteket eller på bokbussen. Massor med
läsinspiration och fina prisböcker utlovas!
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Forts. Återkommande arrangemang under sommaren

Digital vägledning,
Simrishamns bibliotek:

Sommarboken 17/6–31/8,
Simrishamns bibliotek:

Läs fem böcker – få en!

Behöver du hjälp med att använda
din bärbara dator, surfplatta eller
telefon? Vill du ladda ner en e-bok
eller kanske skaffa en e-postadress?
Tjänsten Digital vägledning erbjuder
en halvtimmes personlig vägledning
med en av våra bibliotekarier.

Från och med 17 juni kan du hämta ett
sommarbokshäfte på Simrishamns bibliotek eller på bokbussen. När du lämnat in
ditt häfte får du en bok i present av oss.
Du kan även recensera böckerna på
www.biblioteksso.se. Du kan vara med
i sommarboken två gånger och har
fram till 31 augusti att lämna in
dina recensioner. Vi önskar er
en trevlig lässommar!

Ditt bibliotek!

Biblioteket är till för alla och biblioteket
är ditt! Vill du hålla en bokcirkel, visa vad din
förening gör, hålla föredrag, läsa poesi eller
ha en barnboksträff med föräldragruppen?
Gör det på biblioteket!
Hör av dig till oss på
Simrishamns bibliotek med dina idéer.
Kontakta Jakob Haväng, tel: 0414-81 93 07,
e-post: jakob.havang@simrishamn.se
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Juni
Lördag 15/6 kl. 13,
Österlens museum:

Invigning av utställningen
Ellen Trotzig och landskapet
I år är det
70 år sedan
Ellen Trotzig
gick ur tiden.
Detta vill
Österlens
museum
uppmärksamma
genom en
utställning av
de verk som
finns i Föreningen för fornminnes- och
hembygdsvårds samlingar på museet samt
i kommunens ägo. Ellen Trotzig (1878–
1949) föddes i Simrishamn, och bortsett
från studieperioder vid Valands konstskola i Göteborg (för Carl Wilhelmsson),
Köpenhamn och Paris kom hon att stanna
i staden livet ut. Hon levde tillbakadraget
och hade bara ett par utställningar. Med
tiden har hon med sina dunkla, monumentala landskapsbilder alltmer framstått
som en mästare inom det som brukar kal�las det nationalromantiska skymningsmåleriet. De senaste åren har hon åter uppmärksammats och intresset för hennes
konst är stort. Pianist Elise Einarsdotter
improviserar till uppläsningar av konstnärens dagböcker. Fri entré. Utställningen
pågår året ut.

Torsdag 20/6 kl. 12–15,
Österlens museum:

Förbered midsommar på
Österlens museum
Kom i stämning inför
midsommar! Vi binder
kransar till håret, lyssnar till levande folkmusik och äter midsommartårta i museets
trädgård. Pris för att
göra krans: 40 kr. Krans och tårta: 75 kr.
Ingen föranmälan.
Fredag 21/6 kl. 16–17.30,
Yxornas häll i Simrislund:

Sommarsolståndet på Yxornas
häll och Stenkilsristningen
Österlens museum uppmärksammar sommarsolståndet med en hällristningsvandring från Yxornas häll genom hagarna
upp till Stenkilsristningen. Museipedagog
Veronica Jeppsson visar hällristningarna
och berättar om den spännande brons
åldern. Medtag egen kaffekorg. Pris: 60 kr
från 18 år. Kontant eller swish. Ingen
föranmälan.
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Torsdag 27/6 kl. 18–20,
Österlens museum:

Invigning av Berättarfest på
Österlen 2019
För fjärde året i rad drar berättarfesten
igång på Österlen. Årets tema är saga och
sägen. Berättarfesten invigs traditionsenligt på Österlens museum med muntligt
berättande, musik, mingel, snacks och försäljning av festivalband. Korta presentationer av berättarevenemang som ska äga
rum. Kl. 18.30 berättar museichef Lena
Alebo om den österlenska skatten av sagor
och sägner. Ett samarrangemang med föreningen Österlen Berättar. Festivalband
gäller (finns att köpa på Österlens
museum och gäller för alla evenemang
inom Berättarfest på Österlen 2019,
pris 20 kr).

Pris: Festivalband gäller (finns att köpa på
Österlens museum och kontant på plats
och gäller för alla evenemang inom
Berättarfest på Österlen 2019, pris 20 kr).
Fredag 28/6 kl. 14,
Österlens museum:

Ormar, ormar, ormar
”I en spricka i den
uråldriga lindens stam
kunde man ana något
som slingrade sig…”
En berättarföreställning med Helena Heyman om ormarna i
folktron. För vuxna och barn över 5 år.
Evenemanget ingår i Berättarfest på
Österlen 2019. Pris: Vuxna 50 kr + festivalband, barn under 12 år 30 kr. Festivalband finns att köpa på plats.
Begränsat antal platser.
Lördag 29/6 kl. 15,
Österlens museum:

Afternoon tea och
skånska skratt

Fredag 28/6 kl. 11.30–12.30,
Blodboken i Bergengrenska trädgården:

Lunchberättelser under
blodboken
Österlen Berättar delar med sig av berättelser med utgångspunkt i saga och sägen.
Medtag egen lunch. Evenemanget ingår i
Berättarfest på Österlen 2019.
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Te och skånska skratt under ledning av
berättarna Helena Heyman, Henrik Bergkvist, Cecilia Granquist Dahmén med
flera. Evenemanget ingår i Berättarfest på
Österlen 2019. Pris 100 kr + festivalband.
I priset ingår te, scones och kakor. Festivalband finns att köpa på plats. Förbokas:
osterlens.museum@simrishamn.se eller
0414-81 96 70.

Lördag 29/6 kl. 17,
Österlens museum:

Stadsvandring för barn
Följ med museipedagog Veronica Jeppsson på en annorlunda vandring genom
Simrishamn och spana efter de väsen som
sägs hålla till här. Efter stadsvandringen
tovar vi egna väsen i Skrabban på Österlens museum. För barn. Evenemanget
ingår i Berättarfest på Österlen 2019. Pris
40 kr för alla medvandrare + festivalband
för vuxna. Festivalband finns att köpa på
plats. Ingen föranmälan.
Lördag 29/6 kl. 19,
Österlens museum:

Bland snapphanar och
slottsfruar

Erik Ask-Upmark på harpa, nyckelharpa,
viola da gamba, historiska säckpipor samt
sång. Programmet sträcker sig från engelska lutsånger och country dances till tyska
reformationspsalmer och fransk högbarock. Och självklart får även de svenska
1600-talspoeterna Lasse Lucidor och Lars
Wivallius vara med på ett hörn. Evenemanget ingår i Berättarfest på Österlen
2019. Pris: 150 kr + festivalband. Kaffe och
tilltugg ingår. Festivalband finns att köpa
på plats. Förbokas: osterlens.museum@
simrishamn.se eller 0414-81 96 70.
Söndag 30/6 kl. 10–14,
Österlens museum:

Busstur: Sägner på Österlen
Turen tar oss med till de sägenomspunna
platserna Stenshuvud, Kronovall, Baskemölla, Rörum, Glimmingehus och Branbostenen. Lena Alebo och Maria Heijbel
guidar längs vägen och berättar sägner
från de olika platserna. Stensogubben,
Branbokittan, snapphanar, milkaharar,
pysslingar, kyrkogrimmen och gengångare förväntas korsa vår väg. Evenemanget
ingår i Berättarfest på Österlen 2019. Pris:
250 kr + festivalband, medtag kaffekorg.
Festivalband finns att köpa på plats. För
bokas: osterlens.museum@simrishamn.se
eller 0414-81 96 70.

Välkommen till 1600-talet! Århundradet
när Skåne blev svenskt väcks till liv med
ord och ton i denna humoristiska och
stämningsfulla musik- och berättarföreställning med riksspelmansduon Dråm.
Gruppen består av Anna Rynefors och
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Jakob Haväng vill
se mer av det lokala
på biblioteket
Jakob Haväng är, vilket namnet skvallrar
om, en äkta österlening. Han är också
bibliotekarie och bibliotekets senaste tillskott med ansvar för alla publika aktiviteter på biblioteket. Aktiviteter som han
hoppas ska kunna präglas mer av det
lokala framöver.
Vem är du?
Jakob, uppvuxen här men utflyttad för att
plugga till bibliotekarie och jobba på folkbibliotek i Köpenhamn, men nu åter på
plats på Österlen!
Varför alla dessa aktiviteter på biblioteket?
Det är viktigt att få hit människor som
kanske inte älskar böcker, men som vill ha
inspiration av något slag. Biblioteken är en
av få kulturinstitutioner som har en egen
lag, och den ålägger oss att främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning, forskning och kulturell verksamhet. Detta görs inte bara
genom att förse hyllorna med böcker,
utan genom att bjuda in intressanta föreläsare, genom att hålla experimentverkstad för barn eller genom underhållande
kunskapsquiz.
Du som nu har ansvar för bibliotekets
aktiviteter, vad vill du se mer av framöver?
Jag vill gärna belysa det lokala, författare
och andra kreativa och kunniga
människor som finns här. Det ska vara ett
brett utbud som tilltalar så många så möjligt, men inom ramen för vår verksamhet.
Det är också av stor vikt att de som kom8  Kulturguide sommar 2019

mer är kunniga inom sitt område. En
dröm vore att få hit Lars Yngve, lokal
profilen och skribenten som nyligen kommit ut med en österlensk-svensk ordbok.
Simrishamns bibliotek har ett förhållandevis
stort fokus på aktiviteter som förklarar och
hjälper folk att använda sina telefoner, datorer
eller surfplattor. Varför hjälper biblioteket folk
med sina mobiltelefoner och datorer?
Även här är det för att lagen säger det, att
vi ska öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas. Och det är i
slutändan en demokratisk fråga då allt
fler myndigheter och privata aktörer hänvisar medborgarna till digitala tjänster.
Vad händer på biblioteket i sommar?
I sommar är det fokus på läsning. Barn
och unga kan läsa sommarboken vilket
betyder att de läser fem böcker och får en,
och vuxna kan spela bokbingo eller gå på
högläsning i sommarkvällen. Bokbussen
poppar dessutom upp lite här och där
utanför ordinarie schema för att visa på
vilka bibliotekstjänster som finns tillgängliga för kommuninvånare som inte är så
bekanta med biblioteket. Men det händer
så mycket annat på Österlen till sommaren, så biblioteket brukar ligga lite lågt
med aktiviteter då och storsatsar istället
på höst, vinter och vår.

Juli

Augusti

Onsdag 10/7 kl. 11–12 & 17–17.45,
Simrishamns biblioteks bokbuss:

Onsdag 21/8 kl. 18.00–19.30 cirka,
Simrishamns bibliotek:

Pop-up på Baddaredagen i
Borrby, busstorget

Högläsning i sommarkvällen

Bokbussen poppar upp i Borrby både på
förmiddagen och eftermiddagen för att
låta både bybor och ditresta bekanta sig
med Simrishamns bibliotek. Lånekort går
att skaffa ombord!
Lördag 20/7 kl. 11.30–14.00,
Simrishamns bibliotek:

Välkomna till en annorlunda högläsning i
sommarkvällen. Vi träffas på biblioteket
och går gemensamt till platsen för läsandet. Medtag gärna något att äta och dricka
samt något att sitta på. Glöm inte solglasögon, keps eller solhatt! Vid regn sker
högläsningen inomhus. Samling:
Simrishamns bibliotek.

Dator-drop in
Har du bekymmer med din dator?
Behöver du hjälp med något program?
Behöver du lära dig något program?
Mikael Therén finns på plats på biblio
teket. Ingen föranmälan, drop-in.

Faktaruta, biblioteket:
Antal aktiviteter: 2018 hölls 408 aktiviteter
på Simrishamns bibliotek. Mer än hälften
av dessa riktade sig till barn och unga.
Områden: Bibliotekets aktiviteter kretsar
kring litteratur, kunskap, bildning och kultur. Det sociala sammanhanget som aktiviteterna dessutom utgör ses som en positiv
bieffekt.
Samarbeten: Sker med Ungdomens hus,
gymnasieskolor, Kulturskolan, lokala föreningar och volontärer. Vissa aktiviteter sker
på biblioteket men hålls helt och hållet av
andra aktörer, exempelvis Läxhjälp.

Lördag 31/8 kl. 11–14.30, Simrishamns
biblioteks bokbuss:

Pop-up på Sillens dag,
hamnplan
Litteraturpedagogen
läser sagor
på havsoch fisketema för
barnen.
Bokbussen är extralastad med lokallitteratur om Simrishamn, fiskelägen och fiske.
Lånekort går att skaffa ombord!
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Utställningar på Österlens museum
Skrabban – aktiva och
interaktiva rum
Traditionella och digitala utställningar
och verkstäder i en hel våning för barn,
barnfamiljer och skolklasser. I utställningen finns plats för verkstäder och
andra program året runt med lördagsevenemang och lovprogram. Avgift tas ut då
verkstäder, teater m fl. program arrangeras. Verkstad i Skrabban 2 dagar/vecka –
onsdag och torsdag kl. 13–15 under juli
månad. Kom och prova på olika hantverk.
Materialkostnad 25 kr/deltagare.

Det ligger i tiden
I utställningen rör sig
besökaren i en miljö som
verkar både antik och
futuristisk på samma
gång, bland interaktiva
stationer med mekaniska
och digitala lösningar. Ett antal stämpelklockor håller reda på din tid och med
dem gör du ditt unika avtryck i utställningen. Med utställningen vill Regionmuseet Kristianstad få besökare att reflektera
över vad de gör med sin tid och inspirera
till att förhålla sig till tiden på ett bättre
sätt. Det är mycket nu – hur många gånger
har du inte fått det svaret när du frågar
någon om läget? Man skulle kunna säga
att tiden liksom ligger i tiden. Utställningen är en djupdykning i människors
relation till tiden. Svår att förstå men ändå
styr den våra liv. Mätbar och standardiserad och samtidigt något vi alla upplever på
vårt eget sätt. Ta del av många olika per-
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spektiv på tiden och hur vi använder och
förhåller oss till den. Låt dig inspireras till
att vara här och nu i en interaktiv utställning och spännande miljö formgiven av
Eric Langert och Per Petersson. Dra i nödbromsen och stämpla in! Läs mer om
utställningen på: http://detliggeritiden.se/
Utställningen är en vandringsutställning
från Regionmuseet Kristianstad och
pågår till 29/9.

Ellen Trotzig och landskapet
I år är det 70 år
sedan Ellen
Trotzig gick ur
tiden. Detta vill
Österlens
museum uppmärksamma
genom en utställning av de verk som finns
i Föreningen för fornminnes- och hembygdsvårds samlingar på museet. Ellen
Trotzig (1878–1949) föddes i Simrishamn,
och bortsett från korta studieperioder vid
Valands konstskola i Göteborg (för Carl
Wilhelmsson), Köpenhamn och Paris kom
hon att stanna i staden livet ut. Hon levde
tillbakadraget och hade bara ett par
utställningar. Med tiden har hon med sina
dunkla, monumentala landskapsbilder
alltmer framstått som en mästare inom
det som brukar kallas det nationalromantiska skymningsmåleriet. De senaste åren
har hon åter uppmärksammats och intresset för hennes konst är stort. I Rian visas
”Landskap”, ett avsnitt ur tv-produktionen
”Konsthistorier” från 2016. Den nutida
konstnären Simon Stålenhag fick möta

Ellen Trotzigs konst och reflektera över
landskapsmåleriets speciella utmaningar.
Filmen är 1 timme lång. Utställningen
invigs 15/6 och pågår året ut.

Särken först – om kläder och
människor
Särken först visar kläder från 1700-talet
fram till 1970 ur Föreningens samlingar på
Österlens museum.
Kläderna berättar
egentligen alla historier samtidigt – det
handlar om kommunikation, gemenskap, utanförskap, status
och ekonomi, öden, tradition och förnyelse. Därför blir utställningen en provkarta över mänskliga beteenden och ett
sätt att berätta vår lokala historia. Och
därmed också en utställning inte bara för
den redan intresserade.

Skörda regnvatten
”Skörda regnvatten” är
en installation i museets
trädgård skapad tillsammans med Eva Mathiasson, Sophia Callmer och
Susanna Widlundh. Här
visas hur regnvatten kan
samlas in, lagras och användas för att
skapa hållbara trädgårdar och en bättre
miljö för oss själva och kommande generationer. I samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen Gata & Park och med
medel från Sparbanken Syd.

Ladda ner gratis-appen
Simrishamn 900 år
2023 är det 900 år sedan
som Simrishamn som plats
uppmärksammades första
gången i skrift. Om man
får tro Kungasagorna i
Heimskringlan det vill
säga. Sigurd Jorsalafar
kom då till platsen som han
benämner Svimraros, med 300 skepp i
följe. Os betyder mynning och finns också i
andra ortnamn som t ex Västerås (västar
Aros) och Osby. Namnet Svimraros kan tolkas som ”Svimbers mynning”, det vill säga
Tommarpsåns utlopp.
Simrishamn är en av Skånes minsta städer
och har idag ca 7000 invånare. Som när
det gäller de flesta städer kan Simrishamn
visa upp perioder av uppgång och fall, av
pest och krig som minskat och plågat stadens befolkning. Här har skett ständig
inflyttning och utflyttning av personer och
grupper. Hit kom lübeckarna för att köpa
upp sill under medeltiden. Många stannade
kvar. Hit kom köpmän från hela södra Sverige för att sätta upp sina verksamheter och
flyktingar från Östersjöländerna i perioder.
Härifrån flyttade de som ville skaffa sig
högre utbildningar, de som for till Amerika,
Bornholm eller Tyskland för att skaffa sig ett
bättre liv och de som inte fann arbete under
rationaliseringstider. En stad i ständig
förändring.
Vi har plockat ut 16 platser som vi vill
berätta om och som går att besöka via
appen. Här får du veta mer om byggnader,
parker och människor, vardag och nöjen
och allt som hör en småstad som Simrishamn till.

Kulturguide sommar 2019

11

Österlens museum

Bokbussen

24 juni–31 augusti:
Tisdag–fredag kl. 10–17
helgfri lördag kl. 10–14
2 september–31 december:
Onsdag–fredag kl. 12–16
helgfri lördag kl. 10–14

Turlistan för bokbussen hittar du på
simrishamn.se. På bokbussen kan du alltid
skaffa lånekort, låna, lämna och reservera,
skriva ut och kopiera dokument, surfa gratis på
dina egna enheter och ställa frågor om digital
teknik. Bokbussen är handikappanpassad.
Vi tar gärna emot förslag på nya hållplatser!
Telefon: 0414-81 93 00 eller e-post:
bokbuss@simrishamn.se

Storgatan 24, Simrishamn
Tel: 0414-81 96 70
osterlens.museum@simrishamn.se

Simrishamns bibliotek
Måndag–torsdag kl. 10.30–19
Fredag kl. 10.30–17
helgfri lördag kl. 11–14
(Vid storhelg gäller särskilda öppettider)
Meröppettider på biblioteket:
(som kräver speciellt meröppetlånekort)
Måndag–torsdag: kl. 8–22
Fredag–lördag: kl. 8–18
Söndag: kl. 8–22
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 93 00
biblioteket@simrishamn.se

Bénka-dí/Ungdomens hus
(från och med 20 augusti)
Måndag–torsdag kl. 15–19
Fredag kl. 15–22
Verksamheten välkomnar ungdomar från årskurs
7 upp till och med 17 år. Verksamheten är gratis
och drogfri. Öppettiderna gäller ej under juloch sommarlov.
Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 98 65
ungdomenshus@simrishamn.se

Vi finns på
Facebook
– sök på Simrishamns kommun,
Simrishamns bibliotek,
Österlens museum och Bénka-dí

och på Instagram
@simrishamnskommun,
@simrishamns_bibliotek,
@osterlens.museum,
@benkadi.simrishamn
@tbosterlen (vårt nostalgikonto)

Kultur- och fritidsförvaltningen
272 80 Simrishamn
www.simrishamn.se
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Fri entré till utställningarna under 2019

