
LJUSFEST HOS OSS I MORUP MED OMNEJD
ANNIES STUGA SMEDJAMORUP KRONMAKAREN

Välkomna till ljusfest i Annies Stuga
i Glommen! Under kvällen kommer
ni att få provsmaka julkaffe från
Bergstrand kafferosteri och Julte
från Grans och till detta goda
tryfflar, fudge, marmelader och kex.
Välkomna! Malin & Lars - butik

Ässjan är tänd!  Titta in i Morups
Smedja där jag har kurser,
företagsevent och tar emot
beställningar samt säljer mitt smide.
Välkommen! Kjell Carlsson - Smed

Hos mig vankas varm choklad och
popcorn vid eldkorgen och du kan
prova hårsmycken och Brudkronor i
vacker ateljé med butik och kaffebar i
Morup. Jag kallar det bärbar konst.
Välkommen! Britten Toftarp -
Konsthantverkare

TÄVLING:  ANVÄND #LJUSFESTMORUP PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM OCH VINN FINA PRISER . 
LÄS MER OM TÄVLINGEN OCH OSS PÅ: MORP.FLAVORS.ME OCH GILLA VÅR FACEBOOKSIDA!

POP UP UTSTÄLLNING

Välkomna till Morups Marknads
plats, där ställer jag ut mina bilder
och skulpturer! Följ ljusen från
infarten till Morup från kustvägen.
Öppet lördag 31/10 17 - 23 samt
söndag 1/11 11.00 - 15.00. Ni är
varmt välkomna! Ann-Beathe
Bengtsson - Konstnär

ANNAS KRUKOR & FAT

Saltugnsbränning pågår!
Den vedeldade ugnen i Morup är
tänd sen tidigt på morgonen. På
kvällen "saltar" vi godset i den 1280
grader varma ugnen.
Butiken är öppen kl 17-23. Varmt
välkomna! Anna Leandersson -
Keramiker

RUNEVADS TRÄDGÅRD

Om kval̈len kan trad̈gar̊den
bjuda pa ̊magi. Jag tan̈der lyktor
och visar konstbelysning i
besöksträdgården i Askhult. Butiken
är öppen denna kväll, vilket är ett
bra tillfälle att boka
in en trädgårdsrådgivning.
Välkommen! Camilla Runevad -
Trädgårdsmästare/-designer.

En mysig ljuskväll utmed stråket mellan Glommen och Askhult
där du hittar kvällsöppen utställning, konsthantverk, trädgård och butiker

#ljusfestmorup



Välkommen till Ljusfesten i Morup med omnejd. Använd vår #ljusfestmorup när du hälsar på och åker runt så kan du
vinna fina priser på ditt inlägg på Facebook och Instagram. Här hittar du vår karta på Google >>

Annies Stuga

Smedja Morup
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Annas Krukor & fat
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zxUOhMQhB5dY.klEqvV-tNOJk&usp=sharing

