Evenemang sommar
Är din affärdidé samhällsmart?

Språkcafé

Weekend-vävkurs

Musik i byn - Visor vid havet

Fredag 1 juni 07.45-09.00
Handfasta råd och information till företagare om hjälp de kan få med affärsutveckling och finansiering. Plats: EC
Kävlinge, Nygatan 8C Kävlinge

Onsdag 13, 20 och 27 juni 10.30-11.50
Mötesplats där vi samtalar på lätt svenska över en fika. Alla är välkomna. Dropin. Plats: Bassängen, Kävlinge bibliotek

Fredag 3 augusti 19.00
Berndth Hammarlunds sista konsert på Stenbocksvallar Barsebäcks strand. Ta med varma
kläder, sittunderlag och gärna picknick. Plats:
Stenbocksvallar

Bokcirkel (barn 6-9 år & vuxen tillsammans)

Onsdag 13 juni, 18 juli och 15 augusti
18.00-19.00
Ta med sångglädje, penna till melodikrysset och gott humör. Kaffe serveras.
Plats: Gamla kyrkan i Kävlinge

Torsdag 5 juli- söndag 8 juli och torsdag 30 augusti- söndag 2 september
9.00-17.00
Du behöver aldrig ha vävt tidigare.
Vävningen pågår kl. 9-17 alla fyra dagarna. Vi pausar för fika på förmiddag och
eftermiddag och lunch mitt på dagen.
Plats: Södervidinge vävstuga

Lördag 2 juni 11.00-12.00
Inför tillfället kan deltagarna hämta ett ex
av boken på biblioteket. Anmälan i par,
senast 30 maj, plats för 5 par. Fika finns.
Plats: Folkets park i Kävlinge. Vid regn,
under taket vid scenen.
Gungande gospelmusik
Söndag 3 juni 11.00-12.00
Högmässa. På plats finns Kävlinge Gospel. Plats: Gamla kyrkan i Kävlinge
Dragspelsklubben med Maria Skogh
och LSS-kören underhåller
Söndag 3 juni 15.00-16.00
Dragspelsklubbens vårkonsert. På plats
finns också skönsjungande Maria Skogh
och LSS-kören. Plats: Korsbackakyrkan
Mer information
www.kavlinge.se/
evenemang

Klipp ut och spara

Fotokurs Gör din egen fotobok
Måndag 4, tisdag 12 och tisdag 19
juni 18.30-21.00
Olika förslag på Internet, hur böcker är
upplagda, bildöverföring och layout och
du arbetar med din egen fotobok. Plats:
Lilla kulturhuset Mejerigränden
Svenska Flaggans Dag på Lödde Centrum
Onsdag 6 juni 11.00-13.00
Vi firar med sång och musik av Liongapen, hissande av flaggan, nationalsång, tal
av Boriana Åberg och mycket mer. Plats:
Folkets Park, Löddeköpinge
Nationaldagsfirande i Kävlinge
Onsdag 6 juni 14.00
Bland annat musik, tal av kommunfullmäktiges ordförare Boriana Åberg,
utdelning av flaggor och priser och nya
svenska medborgare hälsas välkomna.
Plats: Kyrkparken, vid Hembygdsgården
Knattelopp och andra barnaktiviteter
Onsdag 6 juni 11.00-16.00
Kävlinge GIF fyller 100 år och det firas
genom olika aktiviteter. Knattelopp med
medaljer till alla. Hoppborg. 3kamp.
Spontanfotboll. Tipsrunda. Plats: Högalids idrottsplats
Bakluckeloppis
Söndag 10, 24 juni, 8, 22 juli samt 12
och 26 augusti 11.00-14.00
Försäljningen kl. 11-14. Insläpp för dig
som ska sälja kl. 10. För besökare är det
fri parkering och fri entré. (Säljare: 120
kr). VikingaTiders museibutik är öppen.
Kaffeförsäljning. Plats: VikingaTider
EKO-mässa med marknad och kaffe
Söndag 10 juni och 5 augusti 14.0016.30
Mässa, kaffe och marknad där det säljs
närproducerade varor. Plats: Virke kyrka
Ted Gärdestad hyllas på körkonsert
Söndag 10 juni 18.00-19.00
Kävlinge församlings kör Cantrices bjuder en finstämd hyllning till Ted Gärdestad. Plats: Korsbackakyrkan

Allsångskvällar vid Gamla kyrkan

IF Lödde arrangerar Sommarfotboll
och Lilla VM under midsommarveckan
Lördag 16 juni - torsdag 21 juni
Vill du vara med och spela i Lilla VM?
Plats: Tolvans IP
Musik i sommarkväll
Söndag 17 juni (Lilla Harrie kyrka) 24
juni (Södervidinge kyrka) 1 juli (Virke
kyrka) och 15 juli (Stora Harrie kyrka)
18.00-19.00
Sommarkul på Galleri Transformatorn i Lödde

Pegasus Family Internationell Festival i Hög
Lördag 7 juli-söndag 22 juli
Internationell Interaktiv Visuell Teaterfestival för barn och vuxna. Sommarens
stora Dockteaterhändelse. För datum,
tider och info: www.staffansteater.se.
Plats: Pegasus Trädgård
Musik vid ån i Kävlinge
Söndag 8, 22 juli, 5, 19 augusti 19.3020.30
Första datumet i Gamla kyrkan, resterande tillfällen är i Korsbackakyrkan.
”Skepp ohoj” – Ett musikaliskt båtäventyr på havets vågade våg med
MEDIDUO

Måndag 18 juni - torsdag 21 juni 9.0012.00 och 13.00-16.00
För barn 6-12 år. Barnen får prova
på olika kreativa skapanden såsom
akrylmålning på duk, textiltryck och pyssel av varierande slag. Anmälan senast 1
juni. Plats: Galleri Transformatorn

Måndag 9 juli 16.00-17.00
Konsert för hela familjen. Barnen får
sjunga och spela med och fritt fantisera
vidare kring havets alla andra (fantasi)(
o)djur. Plats: Granstugan i Dösjebro

Midsommarfirande med Lödde Centrum

Tisdag 10 juli 19.00-20.00
Vox Musarum består av: Noora Karhuluoma, sopran, Hanna Thiel, viola da gamba, Marco Bonacci, cembalo
Resan från Italien till England under
Stormakts- och Frihetstiden. Utrycksfulla
och virtuosa sånger. Plats: Dagstorp
kyrka

Fredag 22 juni 11.00-14.00
Ta med picknickkorgen, filt och blommor. Tillsammans hjälps vi åt att klä midsommarstången innan det blir klassisk
midsommardans kring stången. Aktiviteter och lekar för vuxna och små. Plats:
Folkets Park, Löddeköpinge
Själslig och andlig spis i det fria

”Il Viaggio – Resan” - barockkonsert
med Vox Musarum

Konsert: Serenade in blue

Lördag 23 juni 15.00-16.00
Friluftsgudstjänst. Kävlinge församling
bjuder på kaffe och kaka. Vill du ha nåt
matigare, ta med egen picknickkorg.
Plats: Stora Harrie kyrka

Onsdag 11 juli 19.00-20.00
En konsert med jazzklarinettisten Bo
Ingemarsson och organisten Per Jarring.
Medverkar gör också sångerskan Eva
Hallberg. Innan konserten kl. 18 är det
kyrkvisning. Plats: Västra Karaby kyrka

Saxofoner, gudstjänst och picknick i
det gröna

”Drömsk minimalism” - Konsert med
Tegla

Lördag 23 juni 15.30-16.00
Svängig saxofonmusik med “Swing and
sweet” i Granstugans trädgård och uppleva en gudstjänst i det fria. Ta med
picknickkorgen. Plats: Granstugan i
Dösjebro
Tillsammanscafé
Söndag 24 juni 14.00-16.00
Vill du träffa nya och gamla Kävlingebor?
Tror du att sammanhållning och möten
är bättre än splittring och fördomar? Då
är du hjärtligt välkommen på Tillsammanscafé. Kom och fika, lär känna nya
och gamla Kävlingebor, spela spel, läs en
barnbok eller pyssla. Under Tillsammanscaféet har vi en freeshop med barnkläder och barnböcker för olika åldrar.
Hittar du nåt du vill ha så får du ta med
det hem, och det kostar inget. Plats: Lilla
kulturhuset Mejerigränden
Tusen Trädgårdar 2018
Söndag 1 juli 10.00-17.00
Riksförbundet Svensk Trädgård, tillsammans med Gunnel Carlssons Trädgårdsriket och Studiefrämjandet. Du som vill
besöka trädgårdarna kan med hjälp av
www.tradgardsriket.se lägga upp en lista
som du vill besöka. Tusen Trädgårdar
skyltas med affischer och vimplar.

Ansvarig utgivare:
Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • www.kavlinge.se • kontakt@kavlinge.se

Torsdag 12 juli 19.00-20.00
Klassiska stråkar möter jazzmusiker
och skapar en hypnotisk stämning med
egenskriven musik och kompositioner av
Philip Glass, Arvo Pärt och Erik Satie. Innan konserten kl. 18 är det kyrkvisning.
Plats: Dagstorp kyrka
Jussi Björling In Memoriam
Fredag 13 juli 19.00-20.00
Välklingande operaröster bjuder på kända pärlor ur Jussi Björlings repertoar
Plats: Västra Karaby kyrka
Vikingamarknaden Fröja Thing
Lördag 14 och söndag 15 juli 11.0017.00
En helg för hela familjen fylld med handelsmän, hantverkare, bågskytte och
kämpalekar, musik, gycklare och sagor,
mat och dryck. Och barnens verkstad.
Öppen museibutik. Plats: VikingaTider
Musik i byn - Kultbandet Grus i dojjan
Lördag 28 juli 16.00
Musik i byn vid gröningen vid kyrkan i
Barsebäcksby. Åhörarna uppmanas att
ta med sittunderlag och gärna picknick.
Plats: Gröningen vid Barsebäcks kyrka

Trio Wolski - nordisk folkmusik i egen
tappning
Torsdag 9 augusti 19.00-20-00
En blandning av egna kompositioner och skandinavisk folkmusik. Plats: Hofterup kyrka
Sensommarfest i Södervidinge med musik
och annat
Söndag 12 augusti 16.00-17-30
Grillgott, lotterier, tipsrunda och lekar. Maria
Skogh och Kenneth Thomasson underhåller.
Plats: Södervidinge kyrka
Motormässa
Söndag 19 augusti 14.00-15-30
Matz-Kennethz spelar. Fina veteranbilar finns
till beskådan vid byagården. Plats: Lilla Harrie
kyrka
Högs gästabud
Lördag 25 (11.00-18.00) - söndag 26 augusti
(11.00-17.00)
Ett medeltids event, med marknad, mat och ett
tournerspel med skånska björnens riddarsällskap. Plats: Företagsbyn Hög, gamla vikingabyn
Husdjuren extra välkomna
Söndag 26 augusti 15.00-16-00
Husdjursgudstjänst. Ta med hunden, katten
eller vad du nu har. Kaffe till husse och matte.
Plats: Gamla kyrkan i Kävlinge
Seniordans i Folkets Park
Torsdag 30 augusti 14.00-17-00
Eftermiddagsdans med härlig musik från dansbandet Reflex. Fri entre. Lotter, kaffe med bröd
eller varmkorv finns. Alla seniorer är välkomna.
Plats: Folkets Park Kävlinge

Återkommande evenemang
Sommarläsning för alla
Måndag 11 juni - fredag 31 augusti
Minisommarboken, Sommarboken och Sommarläsning. Alla får bokpresenter och chans
att vinna priser. Kontakta biblioteken för mer
info. Plats: Kävlinge bibliotek och Löddeköpinge bibliotek
Sagostund i parken
Måndagar 4-25 juni och 27 augusti (Folkets
park, Kävlinge) och fredag 31 augusti ( Folkets park, Löddeköpinge) 10.00-10.30
Lyssna på sagor i naturen. Ingen föranmälan
behövs. Om grupper från förskolorna vill komma och lyssna tar vi gärna emot en bokning så
att vi är säkra på att alla får plats.
Vikingasommar
Torsdag 28 juni 4 - söndag 26 augusti 11.0016.00
Delta i det dagliga arbetet på den vikingatida
gården, prova på olika hantverk, vikingatida
spel och lekar. Öppen museibutik. Guidning på
svenska och engelska. Varje torsdag-söndag
under juli och augusti. Plats: VikingaTider
Tisdagsträffar för motorentusiaster
Tisdagar 17.00-20.00
Motorintresserade, med eller utan eget fordon träffas. Här finns allt som går med motor;
Veteranfordon, motorcyklar, traktorer och
sportbilar. Museibutik och mat/kaffeservering.
Föreningar och företag ställer ut. Knallar 120
kr. Betalas på plats. Ingen förbokning. Frivillig
entré och parkering. Bidrag mottages tacksamt. Allt överskott går till VikingaTiders verksamhet. Plats: VikingaTider

