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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:
Hösten 2015:  26/7, 30/8, 
27/9, 25/10, 22/11, 20/12
Våren 2016: 31/1, 28/2, 
27/3, 24/4, 29/5, 26/6

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

December

H65 Damer Elit hemmamatcher 
30/12 kl. 19.00 H65 – Kristianstad HK

H65 Herrar div.1 hemmamatcher
6/12  kl. 15.30   H65 – Åhus handboll 
13/12  kl. 15.30   H65 – HP Alingsås

Frosta Innebandy hemmamatcher
Höörs Idrottshall
4/12 kl. 19.30   
Frosta IBF – Emmaljunga GOIF

18/12 kl. 19.30  
Frosta IBF – Perstorp  

Glöm inte boka bord!

                Vårt välkända Julbord
serveras 26 november till 22 december.

Söndagar speleman och tomte 
och julklappar till barnen.

Höörs Lucia besöker oss söndag
13 december vid båda sittningarna.

    

           Fester, kalas och konferenser
    Stora eller små! Boka den plats du behöver.

    Hotellet är alltid öppet för dig och dina gäster.

   Välkomna till Wärdshuset önskar 
   Lena och Boris med personal. 

Höör   Tel 0413-33255   www.ringsjowardshus.se

Glöm inte boka bord!

Följ oss på
Facebook

Kom och upplev ett gott svenskt julbord.



Runt Nya Torg
15.00 - 19.00  Julmarknad på Nya Torg 
15.00 - 18.00  Hälsa på tomten och lämna din önske-  
 lista till honom. 
15.00 - 19.00  Träffa brandmän från Räddningstjänsten  
 och titta på deras häftiga brandbil. 
14.00 -19.00  LIONS har julmarknad i MSK Krafts 
 lokalerTomte, glögg och lotteri. 
 Korvvagnen är på plats. 
18.30 -  Adventskonsert i Nya Centrumkyrkan.  
 Sång av Höörs luciakör samt musik 
 medverkan av alla kyrkorna i Höör.
Tågstationen
16.45 - 17.00  Samba
Luciakröning 
18.00 -  Anders Netterheim kröner Höörs Lucia.   
 Efter kröningen åker Lucia häst och vagn  
 runt torget 

JULSKYLTNINGSHELGEN 27- 29 NOVEMBER 2015
Fullständigt program på kommunens hemsida. 

Parkera gärna på pendlarparkeringarna kring järnvägen.

Navet
Har skylthelg fredag/lördag 27-28 november.

Tomten kommer och butikerna har fina julerbjudande. 

Frosta/Björnens center 
Har skyltlördag 28 november kl.10.00 -14.00.

Butiksgallerian har julkul och fina erbjudanden.

Centrala Höör skyltsöndag 29 november kl. 13.00 - 19.00 
(Variationer i butikernas öppettider kan förekomma).

Scenvagnen Nya Torg:
15.00 - 15.15  Höörs Danscenter.
15.15 - 15.45  Apollo 5
16.00 - 16.05  Elisabet Andersson inviger och tänder   
   granen.
16.05 - 16.30  Dans kring granen.
17.10 - 17.25  Samba - framför scenvagnen.
17.25 - 17.45  Nyblåset (blåsorkester).
18.00 - 18.20  Luciakröning med tal.
18.20 - 18.30  Luciasånger
18.30 - 19.00  Höörblåset (blåsorkester).

Musikskolan underhåller på olika platser i centrum.

Huvudsponsorer: 
Höörs Kommun, Sparbanken Skåne, Höörs Föreningsallians, Lokaltidningen, Företagarna i 
Höör, Höörs Fastighets AB, Höörs Musikskolan, Fotograf Bertil Björk, Larssons Ur & Optik, 
Olofsson Plåt, Fastighetsbyrån, Stiftsgården Åkersberg och Blomsterverkstan, Lloyds Apotek.
Stora sponsorer: 
Svenska Kyrkan, Smart Buy, Kvist & Knast, Caddex, Falkenklevs Mode AB, Länsförsäkringars Fastighets-
förmedling, Biltjänst i Höör, CHER Redovisning, CS Bygg, Hardys.

Övriga sponsorer: 
DM Sound, Elbe Motortjänst, Bosses Bilservice, Alf Perssons Rör, Bildstudio 8, Kötthörnan, 
Coop, MiaCris, Crazy Disc, Modehörnan, East Import, Höörs Hälsokost, Höörs Restaurang 
& Pizzeria, Optikerhuset, Studio Saga, Svensk Fastighetsförmedling, Moster Fridas Ost & 
Delikatesser, XL-Bygg, Pelles Bilservice. Pojkbandet Apollo 5 

uppträder på Scenvagnen

Julens Färger
Kulturhuset Anders kl 12-12.30











  
vi kommer att flytta 250 meter till större lokaler . 

hjälp oss att tömma butiken så vi får mindre att bära!

25 % på alla tyger,
möbeltyger och färdigsytt.
Se alla tyger på justinastyger.se

Köp 3 betala för 2! 
Gäller alla MBT-skor som kostar 
1990 kr! Se mera på justinasmbt.se

flytt-rea
FLYTTFEST 
PÅ TYGER

FLYTTFEST 
MBT-SKOR

TYGER OCH MBT-SKOR
Dessa modeller kostar 1990 kr.
I butiken finns över 40 olika 
MBT-modeller av dam och herrskor.

Pumpvägen 2, mittemot Citygross i Höör, Navetområdet ◦ 0451-69045  ◦ www.justinastyger.se  och www.justinasmbt.se

Öppet: Vardagar 11-18, Lördagar 10-16, Söndagar 11-16     Nätet öppet dygnet runt!

Välkommen att fynda!



DOBSOM OUTLET SHOP
HOS LAGER 23 I HÖÖR!

HALVA PRISET!!!
NYA VAROR VARJE VECKA!

Några prisexempel:

ALLT 
TILL

Pumpvägen 2 • Tel 0413-234 94
ÖPPETTIDER:
Måndagar-fredagar 11-18
Lördagar 10-16 • Söndagar 11-16
www.lager23.se

VINTERJACKOR
(Ord.pris 799 kr)

399:-
VINTERTIGHTS

(Ord.pris 699 kr)

349:-
FLEECEFODRAD OVERALL
WALK AND RUN

(Ord.pris 799 kr)

399:-



   

PÅ GÅNG I HÖÖR  December

31.R

Kulturhuset Anders
•  4 dec kl. 19.30 Filip Jers Quartet Höörs Jazz
•  5 dec kl.15.00 Biovision visar ”Havets sång” 
•  5 dec kl.18.30 Biovision visar ÖNSKEFILMEN
•  13 dec kl. 19.00 Höörs Lucia med tärnor
•  14 dec kl. 08.00 Höörs Lucia med tärnor
• 16 dec kl.19.00 Höörs Musikskolas Julkonsert
• 19 dec kl.16.00 Julsångscafé med Frosta Kammarkör 
•  26 dec kl 18.30 Biovision visar; ”En man som heter Ove”

Konsthallen i Kulturhuset Anders
•  28 nov - 13 dec  Amatörutställning 2015  
Bojökloster Slott 
•  19 dec kl. 16.00 Julkonsert på Bosjökloster
Kungshällan i december
Måndag      
• 09.30-11.00  Måndagsfrukost Blå rummet för ALLA. Medarr: ABF
Tisdag        
• 1 dec Vänskapscafé: Musikprogram med anknytning till advent
 och jul - Helen Hansen, John Follin. Arr: Höörs församl. och SV
• 8 dec Bokcafé: ”Jultraditioner jorden runt”
• 15 dec Musikcafé: ” Gott & Blandat”- med Conny Nilsson
 från Matz Bladhs orkester.
Onsdag 
•  2 dec Julsånger med Inga Frostemark
•  9 dec Café 14 Bosjökloster: Julbord m. julmusik 13.00-16.00
 Mia och Marike spelar & sjunger för oss. Kostn. 150 kr.
•  16 dec Luciatåg med barnen från Edens förskola. 
 Torsdag       
•  10.00-12.00 Äldreinformatörerna i Röda rummet 
•  10.00-11.30 SY-STICKA-PRATA. 
• 13.30-16.30 Kortspel för ALLA. Arr: SPF                         
• 13.30-14.30 Kostnadsfri fika i Vita Rummet. Arr: SPF
Fredag 
• 09.30-11.00 Fredagsfrukost i Blå rummet för ALLA. 
 Medarr: ABF
• 14.00-16.30 BINGO för ALLA. Arr: SPF
Lördag        
•  5 dec 14.00-16.00 Lördagsträffen för ALLA
Söndag 
•  6 dec Våffelsöndag med PRO

Tjörnarp PROs spelningar i  December Granbacken, Löberöd.
•  1 dec Erik Arnold
•  8 dec Ingvar Fasth
•  15 dec  Liljas orkester                                                   
•  22 dec STÄNGT    
•  29 dec Krister Lundgrens trio med Berit och Ola
INTRÄDE  130 kr.Gratis kaffe hela eftermiddagen. I pausen mid-
dag med kaffe och kaka. Alla anslutna pensionärer är hjärtligt 
välkomna. ENTRÉN ÖPPNAR KL.1400. 
Dansen börjar 15.00-19.00.

Höörs Församlingshem
se www.svenskakyrkanhoor.se
Höörs Församling
• Fler evenemang och gudstjänster 
se www.svenskakyrkanhoor.se

Betelkyrkan 
•  2 december kl. 15-18 StickCafé
•  9 december kl. 15-18 StickCafé
•  13 december kl. 16 Julfest med Luciafirande
•  20 december kl. 10.00 Julens sånger
Se också separat annons

   

Övrigt
•  5 dec kl. 10.00 Loppis Nya Torg

•  12 december klockan 12.00 – 17.00 i Tjörnarps Försam-  
 lingshem Julkul med “Tjörnarparen”. 
 Sång, musik, försäljning, luciatåg.m.m.
 Välkomna önskar föreningarna och kyrkan i byn.
•  14 december 19.00-20.00 Julkonsert i Höörs kyrka
 Medverkar gör flera av Musikskolans körer och ensembler
•  16 december 19.00-20.00 Julkonsert i Kulturhuset Anders
 Medverkar gör flera av Musikskolans ensembler och 
 rytmikgrupper

Konstutställning med John Follin
1dec - 31 dec 2015 Tid: 08:00-18.00
Stiftsgården Åkersberg 

Jul på Fogdaröd 
Fredag 4 dec 2015 - söndag 6 dec 2015
Se tider ww.ahlsec.se

Jul i Skånes Djurpark 
Se www.skanesdjurpark.se

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



De tre först öppnade rätta lösningarna får: 
En Biobiljett var!

Skicka in svaret senast den 6/12 
2015 tillsammans med namn och 
tel.nr till Höörs Tryckeri, Box 99, 
243 22 Höör

Vinnarna meddelas per telefon 10-11/12 2015

Hitta annonsen! Till vilket företag hör de utklippta delarna?

Skriv företagets namn i rutan - och skicka in!







Kom in och 
låt dig inspireras 

Adventsstjärnor
från 75.-

Friluftsvägen 5 - Höör - Tel: 0413-27551
Mån - Fre 11.00-18.00 Lördag 10.00-13.00

Batteridrivna
LED-ljusslingor
med timer 



18.U

Frosta 
Center?

Julens Lästips!
Bo Bjelvehammar 
Författare och kulturkritiker

”Alla går iväg”
Eva Lindström

De svenska barnböck-
erna blir allt flera och allt 
bättre, en av våra främsta 
författare för barn är EVA 
LINDSTRÖM, hon är även 
en skicklig illustratör, hen-
nes senaste bilderbok heter 
ALLA GÅR IVÄG (Alfa-
beta). Den handlar om Frank 

som inte får vara med andra att leka. Det är svårt att 
räkna ut varför, hitta en orsak, det bara är så, han 
lämnas till en stor ensamhet och en övergivenhet. De 
andra, som Titti, Malin och Milan har kul, men inte 
Frank, han är utanför. Frank hittar på att göra marme-
lad av sina tårar och bjuder de tre, frågan är om det 
blir bättre? Det är en mycket angelägen bok, vi vuxna 
har ett stort ansvar att se, uppmärksamma och reagera 
när sådant händer.

På väg mot årets slut
Det har varit en mild november, en månad med stor tomhet och tystnad, det 
städas upp efter sommar och höst. Nyplöjda åkrar, vattensjuka fält, grå stubbåk-
rar, vi blir glada för den minsta händelse, bortskämda som vi är med sommarens 
mångfald av intryck; några blåmesar, en ettrigt knäppande gärdsmyg och en 
flock sidensvansar, som sirrar i ett träd vid järnvägen. Det är många flockar av 
fåglar, som tvekar om de ska lämna landet i detta milda väder. Det blir nog en 
sen vinter. På en påle i dammen sitter skarven för att snart utföra sitt patrull-
uppdrag.

En flock gäss är på väg bort, möjligen till gåsmarkerna vid Sjöbo och Sövde, gässen ger med sitt kacklade klang-
färgen åt vintern, som är på väg till Skåne.
Nu är det bara att vänta på julskyltningsnön, höra hur vinden växer på förmiddagarna och mot kvällen dånar 
det och slamrar runt knutarna, snön lägger sig där den får vara ifred och vi tycker nog om detta på ett sätt. 
Att få känna på en annan årstid och beklaga oss för formens skull över det arbetsamma skottandet och bilens 
sladdande på isgatan. Men vi tycker om det! Nu är det inte körsbärsträden, som blommar, det är flockar av 
snöflingor som drar genom trädens kronor, vi får möta nya färger och vi får se hur snön på ett milt sätt slätar 
över skavanker i naturen och döljer rester, som vi har glömt att ta reda på. Nu är det nytt, som gäller, klar och 
sval luft, pösiga domherrar och rök från skorstenar och så alla ljusen, i fönstren, det är en storslagen sak med 
december då tänds de många ljusen, både inne och ute och sticker hål på mörkret.

Nu bär många på en stor väntan, en väntan på något obestämt och svårfångat, en förhoppning, en förväntan eller 
en tro på att något ska bli annorlunda, möjligen händer det någonting, kanske inte.

Bo Bjelvehammar



Frosta 
Center?

Julens Lästips!
Bo Bjelvehammar 
Författare och kulturkritiker

”Axels tid”
Lars Lerin

LARS LERIN är en av våra allra 
främsta akvarellmålare, men 
även en god författare, det visar 
han nu i AXELS TID(Bonniers), 
en bok med otroligt fina bilder 
kring miljöer och människor. I 
bokens centrum finns fabriksar-
betaren Axel Florin, som föddes 
1907 och blev en äldre vän till 
Lars Lerin och även en inspira-

tör och mentor. Axel arbetade på järnbruket, men hade 
även tankar åt annat håll, han levde sina drömmar och 
blev med åren en driven skulptör. Inte utan att försaka 
och ge familjen stora påfrestningar. Lars Lerin berättar 
med en stark känsla och en stor lyhördhet om Axels liv. 
Det är en berättelse om en stor människa i det lilla sam-
hället, hos honom går det att diskutera och reflektera 
över både stora och små saker. Axel Florin har betytt 
mycket för Lars Lerin, särskilt när det gäller hans sätt 
att se på världen.









Frosta 
Center?

Julens Lästips!
Bo Bjelvehammar 
Författare och kulturkritiker

”Ishavspirater”
Frida Nilsson

För lite äldre barn, runt elva, 
vill jag ge ett tips om en spän-
nande bok, FRIDA NILS-
SONS ISHAVSPIRATER 
(Natur&Kultur), det är en 
bastant bok på 400 sidor, som 
räcker länge. Men den blir ald-
rig tråkig eller enformig. Siri 
och Miki är två systrar, som 
tycker mycket om varandra, de 
lever i ett kargt landskap med 

snö och is; det händer en förfärlig sak, tidigt i boken, 
Miki rövas bort av pirater och tvingas till hårt slavar-
bete i en kolgruva. Den som bestämmer allt är den onde 
pirathövdingen Vithuvud. Men Siri bestämmer sig för 
en sak, att befria Miki och föra henne hem igen, hon är 
många gånger rädd, men modet är större än rädslan och 
hon följer strängt sitt samvete. Frida Nilsson skriver 
lekfullt och flödande, men framför allt är det en kusligt 
spännande bok.



Veterinärgatan 2  Höör, 0413 – 205 52
Öppet: månd-tors 06-22, fred 06-21 helger 08-18

www.goodlifehoor.se

Good  ifeLHELHETSHÄLSA KROPP & SJÄL                         HÖÖR

GYM & MOTIONSCENTER

Köp Er julklapp hos oss!
Ge bort ett presentkort på en 

månadsträning till någon Du tycker om!

OBS! Erbjudandet gäller under december 2015!

Gymkort för

99:-/mån...
...de första 3 mån (ord. pris 369:-)

därefter ord. pris!

Juler
bjuda

nde

Allkort för

149:-/mån...
...de första 3 mån (ord. pris 425:-)

därefter ord. pris!

99:-/Månadskort








