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Alla är hjärtligt välkomna till Skånes i dag äldsta 
natursköna utedansbana med anor från mitten av 1800-talet.

Söndagen 

den 22 juli 

kl. 20.00-24.00

Entré 150:-

Dans till

Försäljning av kaffe med kakor,
smörgåsar, öl, korv, glass och godis.

Barn under 15 år endast
i föräldrars sällskap.
OBS! Leg. kontroll.

http://www.osterlen.com/kulla/

Söndagen den 29 juli kl. 20.00-24.00
Dans till Fernandoz

Lördagen den 4 aug. kl. 20.00-24.00
Dans till Wizex

Perikles

Vi samverkar för en levande landsbygd!
utmed väg 1570, mellan Gärsnäs och Skåne Tranås.

Kläder, trädgård, inredning, hantverk, konst, boende, mat café, design, m.m.

NIKLAS ARONSSON
Måleri

5-29 juli
onsd - sönd kl 13–17

Calamusgården
i Skåne-Tranås (vid torget)

V ä l k o m m e n ! 
w w w.nik la sa ronsson.com

Varor
med kvalitet
& tradition

Saint James

Vardagsrum
i Skillinge

Affären

Fruns 

Kyhlsvägen 17, SKILLINGE
vid scoutstugan

0414-305 08

Sommaröppet 
dagligen13-18

Just nu pågår vår stora

Välkommen till Modehuset på Österlen

SOMMAR-REA

lördag–söndag 21–22 juli
SKILLINGE KERAMIK 

Kaptensgatan 20 Skillinge
Eva Gernandt, tel 0708-491496

  UNIKT TILLFÄLLE!
Försäljning av By Muttis blåvita

ostindiska porslin, andra sortering! 

  30–70%

Jazz under stjärnorna
Den 25 juli får Jazz Under Stjärnorna finbesök av Janne 
Schaffer  som gästar evenemanget för första gången. Alf 
Grön & hans Primörer inleder kvällen med svängig mu-
sik. Ta med picknick och fällstol eller låt dig väl smaka 
av det som finns att tillgå. Plats: Branteviks idrottsplats 
kl 18. 

Slalom på gräs
Sveriges första slalomtävling på gräs, Ornahög-Derby, 
går av stapeln fredagen den 20 juli. En derbyklass för 
lag och en allmän klass för individuellt tävlande. Segrare 
i respektive klass vinner ett par FIS-godkända grässki-
dor tillverkade av den tiofaldige gräsvärldsmästaren 
Christian Balek. Tävlingen, som blir ett slags inofficiellt 
grässlalom-SM, startar klockan 14.00 och är öppen för 
alla. Mellan 11.00–13.00 finns möjlighet att teståka 
grässkidor, för att därefter besluta om medverkan. Ban-
besiktning klockan 13.30. Prisutdelning och grillning 
från klockan 16.00. Anmälan senast klockan 13.00 på 
tävlingsdagen.
Slalomslaget hålls i Ornahög skidcenter i skånska Brö-
sarp på Österlen, i samma skidbacke där en traktorkon-
sert lockade tusentals åskådare för tio år sedan. Arrang-
ör är Brösarps Alpina Skidklubb.

I Piratenmuseets trädgård i Vollsjö anordnas litterär och 
musikalisk matiné söndagen den 22 juli klockan 15.00 
med Peter Harrysson, Bengt Magnusson och Sigge Ce-
derlund. Temat är ”Goettemidda med Piraten”, det blir 
en lättsam litterär och musikalisk matiné på några tim-
mar. Vid dålig väderlek flyttas det hela till Ågården i 
Vollsjö. Fri entré.

Litterär och musikalisk matiné

Sommarloppis!
Lörd. 21/7 kl. 10.00

Obs! lokalen vid järnvägsstationen.
Visning fr. 9.30

Servering

Varmt välkomna!


