
 
 

Välkomna till Blekingepärlornas Höstrunda 2018 
15-16 september, kl. 11 – 16 

 
På följande platser är flera utställare samlade: 

Majas Klostercafé på Torkö, Johannishus Gods och 
Hjortahammar skola 

 
Majas Klostercafé på Torkö  

På Torkö kan du förutom att besöka Maja´s Klostercafé och Konstbutik (8) också 
besöka Lilla Klostergalleriet (2) som har flyttat ner till Konstbutiken. I 

konstbutiken kan man handla konstnärsmaterial men även maritima presenter. 
Där visar Helen och Maja sina akvareller, oljemålningar, kort och muggar.  

Majas café erbjuder Belgiska våfflor och läckra smörrebröd. 
 

Caspar Stubbe (47) visar sina skulpterade djur, utförda med motorsåg, i 
trädgården hos Maja´s Klostercafé. 

 
Ted Johansson (3) med sina slöjdade bruksföremål finns på plats hos Maja, 

 
liksom Jörgen Landehag (11) och Lillie Felicia Landehag (23) med 

sina tavlor 
 

Johannishus Gods 
Johannishusgodsförvaltning AB (28) har försäljning av  viltkött och honung.  

 
Eva-Lena Bayer (31), Ulla Andersson (13), Monica Muller Ljungberg (9) och Cissi 
Cronström (51) ställer ut sina tavlor i Johannishus. 
 
Mia Sjösten (18), med Änglakeramik. Alster till glädje och lust, att ha 
både ute och inne finns också i Johannishus. 

  
Hjortahammar skola   

Skolan ligger 3 km in på Hasslövägen. 
 

Hos Hemgjort, Hantverk från Hjortahammar (37) hittar du hemstickade sockor, 
mössor, vantar och lite annat smått och gott stickat och tovat. Där finns också 
sylter, marmelader och ostkaka till försäljning. Dagen till ära serveras kaffe och 

hemlagad ostkaka i Caféet. 
Korgmakaren och dragspelaren Mikael Svensson (35) visar korgar och dragspel  

 
Eva Ljunggren Påtorps Gård (39) finns på plats med bland annat sydda alster 
med återbrukstema. Du kan också köpa ägg från Påtorps Gård. 
 
Även Tickaboo-of Sweden (22) finns på plats med kläder, accessoarer och 
heminredningssaker sydda i ekologiska och giftfria tyger. 

 
Även honung och viltkorv från Johannishus Godsförvaltning AB (28) finns att 

köpa på plats. 



Från Listerbyrondellen kör man norrut till Djurtorp och Gerds vävstuga. Gerd 
Jacobsson (7) tar emot och bjuder på förfriskningar och  

visar sina vackra vävnader bland vävstolarna i den gamla gården. 
 

I Äggaboden i Gärestad har Anna-Lena och Peter Frannson (12) öppet från kl 
11 båda dagarna både i restaurangen och gårdsbutiken. 

 
I Björketorps lada (38) finns ett bildspel som visar vilka som ingår i Blekinge 

Pärlor. 
Här kan man köpa mjölk och prova på 

 Björketorps äkta glass, gjord på ekologisk mjölk från gårdens kor. 
 

 
På vägen ut mot Yxnarum till Kartorp tar Bengt Grahn (6) och Form & Fantasy 
emot i Trädgårdsgalleriet bland sina skulpturer, akrylmålningar och smycken av 
div. material.  

 
 Vid skolan i Kuggeboda visar skyltar vägen till Sörgårdens konstateljé och 
Pia och Luigi Marcolins (1) fantastiska konstverk av glas och silver. Där finns 

också dottern Hannas konstfoton och tavlor. Även dottern Emilia medverkar.  
 

 
Vidare i Milligarne hittar ni Helen och Bertil Johannesson och Hantverk 
Milligarne (5). Egen tillverkning av hyllor, bord, bänkar och hästar efter 
gammal modell, målade i äggoljetempera. Egen ateljé med nydesignade 

artiklar. 

Söder om Bräkne-Hoby vid vägen ner mot Järnavik tar Carina Karlsson (27) 
med Studio Paradiset emot i sitt galleri och visar vackra och spännande tavlor i 

olika tekniker. 
 

Vid Bräkneån i Björstorp tar Lena Stigsson ( 50) mot i sin ateljé och 
visa sina porträtt av djur och mycket annat. 

 
 

Norr om Bräkne-Hoby, på Backarydsvägen 33, finns Berith Lindblad (21) och 
Svenstorps Konst och Dekor. Förutom sin retrokonst, akvareller och 

akrylmålningar har hon även målade träsaker att visa upp. 
Hos Berith finns också Ingela Lindblom (14) Ateljé Backstigen, och visar 

sina vackra akvareller.  
 

 
Hos Lilla Köksgården (41) i Röaby finns egentillverkade delikatesser 
från Blekinge. Höstrundans helg serveras t.o.m. en unik tallrik och annat 
gott från andra deltagande mathantverkare. Till underhållning finns lek, 
dragspelaren och en tipsrunda med fina priser. Ullhantverk säljas och 
visas. 

 
I Hallabro kan man ta en paus och äta eller ta en fika hos Resturang 
Golden Thai. Där tar Sven och Rungnapa Kengnok Strandberg (24) 
emot med alltid färska råvaror och kunden i centrum. 
 

 


