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Annonsera i Höör & Häpna kontakta
Jan Malmström tel. 0413-20062 E-post: jan @malmac.se

Höör & Häpna
är en annons och informationstidning som utkommer en 
gång i månaden året runt. Utdelning sker med SDR i Höör 
och Tjörnarp sista söndagen i månaden före.
Tidningen presenterar bl.a nästkommande månads evene-
mang i kommunen. 
Tidningen innehåller också information från kommunen, 
presentation av smultronställen i kommunen. Dessutom 
innehåller tidningen annonser från lokala företag och 
föreningar.
Höör med omnejd har mycket att 
erbjuda och det vill vi lyfta 
fram med denna tidning.

Höör & Häpna 
utkommer i ca 6300 
ex i Höörs kommun.
Utgivningsdatum:
Våren 2015: 25/1, 22/2, 
29/3, 26/4, 31/5, 28/6
Hösten 2015:  26/7, 30/8, 
27/9, 25/10, 22/11, 20/12

Sportarrangemang - tävling? 
Meddela oss så kan Ni få med en rad här!

September
HIS Hemmamatcher

Maglasäte Hemmamatcher 
Spelas på Svanvallen I Maglasäte

12 sept  kl 15 MIF - Linderöds  IF
18 sept kl 19 MIF - Sösdala IF

5 kl. 14.00 Höörs IS - Asmundtorps IF 
22 kl.14.00 Höörs IS - Marieholms IS

Höör  • Tel 0413-33255  •  info@ringsjowardshus.se

Vi har öppet alla dagar med luncher, 
á la carte, söndagssillbord.

After work / After school 4 september
En smakfull frikväll med vänner, arbetskamrater 

och familj. Välkommen från 18.00.

Höstfest 10 oktober med buffé av höstens grönsaker. 
Leif Carlsson underhåller. Boka bord!

Boka din fest, kalas, bröllop eller konferens redan nu.

Hotellet är alltid öppet. Se mera på ringsjowardshus.se

Välkommen önskar Lena och Boris Levin med personal.

Kom till oss 
och koppla av!

Kom till oss 
och koppla av!

H65 Damer Elit
26/9 kl. 15.00 H 65- Skövde HF



”Mickelsmäss 29 september”
Mikaelidagen är en kyrklig högtid till ärkeängelns Mikaelis ära. I bondesamhället var det 
en av de viktigaste högtiderna, åtminstone fram till 1800-talet. Den hade betydelse som 
markering av skiftet mellan sommarhalvår och vinterhalvår, vilket styrde arbetet. Skörden 
skulle nu vara bärgad, djuren tas hem från fäbodarna.

Vinterhalvårets första dag
På Mikaeli, Mikaeldagen, började höstens ”räpp”, en benämning som kan översättas med 
ett kvartal. Dagen räknades som vinterhalvårets första dag och tillägnades ärkeängeln S:t 
Mikael som på medeltida kyrkmålningar ofta framställs som drakdödare och själavägare 
med sina attribut svärdet och vågen. Med svärdet stred han i det godas tjänst mot Djävulen 
och ondskan. Med vågen för han själarna till Gud efter döden eller väger dem på sin våg vid 
domedagen. På runstavar – kalenderstavar – symboliseras ofta Mikaelidagen med en våg.

I bondesamhället tillmättes dagen stor betydelse och mickelsmäss var en av de viktigare 
högtiderna på året. Det var då man åter fick tända ljus om kvällarna. Det var också den dag 
då boskapen togs hem från fäbodarna och skörden skulle vara avklarad. Nu inföll årets enda 
möjlighet för tjänstefolk att flytta och byta anställning. Dagen är också känd som höstens 
stora marknadsdag.  

I norra Sverige, där fäbodväsendet präglade årets växlingar, innebar Mikaelidagen fest. Det omvittnas att när korna togs hem, pryddes 
de med blommor, färggranna tofsar och vallpigorna blåste vallåtar i hornen.

För att inte väcka de övernaturliga väsendena, till exempel maran, måste djuren föras in i ladan under tystnad. Om maran märkte att 
djuren kom in i lagården, fanns det risk att hon red djuren så att de blev sjuka och dog. Människor föreställde sig att maran var ett väsen 
som kunde rida både djur och människor om natten och göra dem sjuka. Härav kommer uttrycket ”mardröm”. Även skogsrået ansågs 
hotfullt mot djuren. 

Vid mickelsmäss skulle skörden vara bärgad. Dagen ansågs också vara bra för att ta väderspådomar och den kommande vintern kunde 
förutsägas: Om vinden blåser från ett visst väderstreck, kommer vinden också under vintern blåsa i samma riktning. Vädrets karaktär 
denna dag förutspådde även fodertillgången: Blåser den bort, blir det foderbrist. Om man vill förutsäga fodertillgången kan man lägga 
en halmviska utomhus. www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/mickelsmass







   
PÅ GÅNG I HÖÖR i SEPTEMBER
Kulturhuset Anders
•  5-27 sept Konstutställning med Magnus Larsson
•  13 sept kl. 14.00 Kaninkraschen - Familjeföreställning 
 Teater 23 i Malmö
•  18 sept kl. 19.30 Jan Allan Quintet
•  27 sept kl.16 Malmö Vokalensemble sjunger Hasse & Tage 
Bosjökloster Slott & Trädgårdar
• 1 maj-15 september (ej 27-30/8). John Stockwell, oljemålningar 
och Henny Kortenoeven Bronsskulpturer
•  27 sept kl. 16.00 Cohen på svenska
Skarhults Slott
•  1 Juli 2015 - 20 Sep 2015
Utställning: Den Dolda Kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott.
Kungshällan i september
Måndag kl 9.30-11.00 Måndagsfrukost i Blå rummet. Medarr: ABF
Tisdag kl 14.00-16.00 Café med varierande underhållning
•  1 Vänskapscafè : Musik med Christian Sturesson, sång &
 gitarr. Arr: Höör´s församling & SV.
•  8 Musikcafé: Nicklas Nyman och en gitarr
•  15 Bokcafé: ” Stringhyllan, Perssons kryddskåp och fugaskålen,
 60 – årsjubileum,” - en tillbakablick på H 55.
•  22 Musikcafé: Sångkören GeHöör delar med sig av sin sång.
•  29 Inget café idag
Onsdag kl 14.00-16.00 ONSDAGSTRÄFFEN Medarr: ABF & SV.
•  2 Café 14 Bosjökloster: ”Thore Skogman, rött hår & glest
 mellan tänderna” - Ann-Marie Svensson och Mats Larsson.
•  9 Kräftskiva 17.00 – 20.00. M&M spelar upp till dans. Max 75
 personer. Kostnad 150 kr. Anm. Kungshällan fr.o.m 12/8.
•  16 Rädda Barnen 95 år – Anders Davidsson berättar
•  23 Barbro & Lars (en av Göingeflickorna och hennes man)
 ”En god & glad stund med schlager från 40-talet”
•  30 Bengt Fonander: ”Bilder och berättelser om kända Höörsbor”
Torsdag 
•  kl 9.30-11.30 SY-STICKA-PRATA.
•  kl 13.30-16.30 Kortspel Arr: SPF
Fredag 
•  kl 09.30-11.00 Fredagsfrukost i Blå rummet Medarr: ABF
•  kl 14.00-16.30 BINGO Arr:SPF
Lördag 
• 12 kl 14.00-16.00 Lördagsträffen
Söndag kl 14.00-16.00 Söndagsöppet Arr: PRO & SPF
• 6 Våffelsöndag med PRO.
Betelkyrkan 
•  2 sept kl. 15.00-18.00 StickCafé i Betelkyrkan
•  4 sept kl. 10.00 Tiekaffe i Betelkyrkan. Margaretha Hedin Åkeby  
 berättar om Gorillor och fåglar i Uganda.
•  9 sept kl. 15.00-18.00 StickCafé i Betelkyrkan
•  16 sept kl. 15.00-18.00 StickCafé i Betelkyrkan
•  16 sept Kvällsmacka för män i Betelkyrkan. Sven-Ove Svensson.
•  18 sept kl. 10.00 Tiekaffe i Betelkyrkan. Präst på däck och  
 kaj med Anders Blomstrand.
•  23 sept kl. 15.00-18.00 StickCafé i Betelkyrkan
•  30 sept kl. 15.00-18.00 StickCafé i Betelkyrkan
Höörs Församlingshem  och Höörs Församling
Se www.svenskakyrkanhoor.se
Orupstipset Startar söndagen den 6 sept och därefter varje sön-
dag t.o.m. 22 nov Tid: kl.10-12
Övrigt:
•  4-5 sept Twin Lake Run Se sep. annons
•  5 sept kl. 10-13 Loppis på Nya Torg
•  6 sept kl. 10 -14 Aktivitetsdag i Holma Skogsträdgård
•  18 sept kl. 18-23 Kulturnatt i Höör
•  19 sept kl. 11-14 LOPPMARKNAD PÅ SVANVALLEN 2015
 Arr. Maglasäte IF
•  Berggrenska Gården 
 Öppet: Måndag Stängt, Tisd 11.00-16.00, Ons    
 16.00-20.00 Tors-fred 11.00-16.00, Lördag Stängt,   
 Söndag 11.00-16.00
	 Med	reservation	för	eventuella	ändringar.
	 Vill	Du	ha	med	ett	arrangemang	i	Evenemangskalendern	lämna	
	 in	uppgifter	senast	14	dagar	innan	kommande	utgivningsdag	till	
	 Höörs	Tryckeri,	Fredsgatan	3	i	Höör.		Följ	Mittskåne	på	Facebook











lyckade 
byggresultat

3495:-
dörrar från

Dessa tre dörrar levereras inklusive karm med 
låskista A2002, STD gångjärn med bakkantsäkring 
och tröskel i trä/aluminium. 
Garantier: 5 år produkt/10 år form stabilitet. 
Exklusive trycke & cylindertillbehör.

GSR 18-2  Li är 2-växlad och ger 
38 Nm moment vid borrning och 
skruvdragning. Dessutom är den lätt, bara 1,3 kg. 
 Den har även Bosch Electronic Cell Protection (ECP) 
som skyddar batteriet mot överladdning, överhettning 
och djupurladdning och inbyggd LED-belysning. 
Väska och 2 st 1,5 Ah Li-ion 
batterier medföljer.

bosch

Skruvdragare

1895:-
för PrOffSEn!

3195:-

bosch

Kap- och gersåg
GCM 80 SJ från Bosch är stark med en 
mjukstartande motor på 1400 W, lätt 
och kompakt. Den har en sågkapa citet  
70x270 mm, gering hö/vä 47°/47°.  
48T Optiline wood klinga på köpet.

Att måla tar tid. När du ska byta 
panel på hela huset finns det valmöj-
ligheter, du kan köpa panel som 
redan är grundmålad. Nu finns dess-
utom panel som även är struken ett 
varv med slutfärg, så kallad mel-
lanstruken panel, du målar bara det 
sista lagret. I och med detta sparar 
du både tid och pengar. 

Grundmålad panel

14:90
PrIS från:

1995:-

använd sågbord
Arbeta som proffsen, använd sågbord. 
GTA3800 från Bosch blir nära fyra meter 
långt.

bosch

Sticksåg 
SDS-systemet gör dina sågbladsbyten 
snabba och bekväma. Motor på 650 W. 
Sågdjup i trä 90 mm.

1295:-
PrOffSMaSKIn

Kampanjerbjudandena gäller 20/8-7/9 2015.
Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 
Lokala avvikelser kan förekomma gällande sortiment och 
leverantör. Vissa kampanjprodukter kan vara beställningsvara 
på vissa orter. Våra rabatter och rek. ca priser baseras på
leverantörernas bruttoprislista och branschens riktpris.

Mer information om oss hittar du på xlbygg.se
Bangårdsgatan 17, Box 43, 243 21 Höör     

öppet: Måndag – fredag 7–18, lördag 9–13, www.byggland.xlbygg.se




