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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!

Januari

Frosta Innebandy hemmamatcher
Höörs Idrottshall

Damer Elit
5/1 kl. 18.30 H 65- Spårvägen HF
23/1 kl. 15.00 H 65- Önnereds HK
30/1 kl. 15.00 H 65- Team Eslövs IK
Herrar div.1
17/1 kl. 15.30 H 65- Kärra HF

15/1 kl. 19.30
Frosta IBF - IBK Lund H4
29/1 kl. 19.30
Frosta IBF vs Lomma FBC H4

Frosta HC hemmamatcher Div 3
Färs & Frosta ishall
10/1 kl. 16.00
Frosta HC - Halmstads HF 2
31/1 kl.16.00
Frosta HC - Rydaholms SK

Höör  • Tel 0413-33255  • ringsjowardshus.se

Boka ditt kalas, fest, konferens 
eller en romantisk middag hos oss!
Luncher och öppettider i januari 

- se vår hemsida eller följ oss på Facebook!

Välkommen önskar värdparet Lena och Boris med personal.

Vi tackar
alla våra gäster och vänner

för ett härligt 2015 
och önskar er alla
En Riktigt God Jul 

och Ett Gott Nytt År!

Följ oss på 
Facebook



Mot fredagen den 1 januari 2016
Nu ställs vi snart inför nya bryderier, det kommer ett nytt år och vi på-
minns, om hur vi ska säga. Tjugohundrasexton eller tvåtusensexton, de 
lärde i akademier och höga torn förordar det första, de bryr många sig inte 
om, utan säger vad de tycker. Det finns möjligen större bekymmer inför 
slutet av ett år och inför ett nytt år; hur har allt gått under det gamla, har 
vi gjort det, som vi tänkt, har vi ändrat på det, som vi lovade och vad ska 
vi nu verkligen ta itu med på det nya året. Det blir väl förmodligen det 
vanliga med kost, motion, tänka mera på andra och börja på ett nytt blad i 
livet, kanske sätta igång med kroppsscanning eller bergsmeditation. Alla 
de goda föresatserna och de avgivna löftena sträcker sig ända till tret-
tonhelgen. Efter detta blir allt som vanligt och vi konstaterar med glädje, 
att den bästa lyckan var under 2015 och vi skapade den alldeles själva.
För att nu hantera allt ätande och stillasittande, anbefalls dagliga pro-
menader i dagsljus, se uppmärksamt på blåmesar och nötväckor, om du 
känner för det kan du ta en sväng i en granskog, det finns alltid nya saker 
att se.
Bondepraktikan har goda recept som detta – det är gott att vandra. Långt och länge med ryggsäck med 
apelsin och varm choklad, krångligare behöver det inte vara.

Ett riktig GOTT NYTT ÅR 2016!
Bo Bjelvehammar

Vinterdag i Jularp
Foto: Ann-Kristin Freijd



   
PÅ GÅNG I HÖÖR  December

   
Höörs Församlingshem
se www.svenskakyrkanhoor.se
Höörs Församling
•  Onsdag 13 januari KL 19.00 Höörs församlingskårs 
 studiecirkel ”Vandra vidare”. Samtalsledare M. Johansson.  
 Fika.
• Fler evenemang och gudstjänster 
se www.svenskakyrkanhoor.se

Betelkyrkan 
• Onsdag 13 januari kl. 15.00-18.00 StickCafé
•  Onsdag 20 januari kl. 15.00-18.00 StickCafé
•  Onsdag 27 januari kl. 15.00-18.00 StickCafé

Höör & Hörby-Frosta GDF
8 jan kl. 19.30-24.00 Dans till Ingvar Fahst trio
Granbacken Löberöd

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.
E-post: info@malmac.se  
Följ Mittskåne på Facebook
Vinnare i Jultävlingen i decembernumret av 
Höör & Häpna:
• Mats Svensson, Höör
• Anette Saxell, Höör
• Aina Nilsson, Höör
Grattis!

Kulturhuset Anders
•  14 jan kl.18.00 Konsert S:t Sigfrids folkhögskola från Växjö 
•  20 jan kl 18.30 Ringsjö Trädgårdsvänner
 Trädgårdsåret inleds med vår medlemskväll där vi pratar   
 trädgård och tittar på egna eller andras bilder. Ingvar och 
 Carina Ernemyr som visar bilder från resor och kolonilotter!  
 Anmäl dig till Ingvar 076-883 04 95,  4840persson@telia.com  
 senast 17/1.
•  22. jan kl 19.30. Höörs Jazz Insläpp från kl 18.00.
 DWAYNE CLEMONS QUINTET
•  31 jan klockan  14. Höörs Musiksällskap
 Barnteater,  Obanteatern  med  ” En liten stackars haj”
 Familjeföreställning för barn   4 till 8 år 
Konsthallen i Kulturhuset Anders
9/1-17/1 Utställning av inköpta konstverk

Bojökloster Slott 
Program 2016: Vi arbetar nu med att utveckla nästa års program 
med evenemang, konserter och utställningar. Följ senaste uppda-
teringarna på facebook/bosjokloster!

Kungshällan i januari 2016
Måndag      
• 09.30-11.00  Måndagsfrukost Blå rummet för ALLA. Medarr: ABF
Tisdag        
• 12 jan Vänskapscafé: ” Överraskningsprogram med musik”
 Arr: Höörs församling och SV
• 19 jan Bokcafé: ” Kafferepets historia - ta med din egen kaffe 
 kopp och berätta om den !”
• 26 jan Musikcafé: Ingrid Savbrandt – Vår glada sångerska är åter
Onsdag 
• 13 jan Musikcafé: Rasmus från Liljas orkester spelar och sjunger.
• 20 jan Nyår i Wien: Kejsarbalen, Spanska Ridskolan,
 Nyårskonserten m.m – bildvisning med Lars Påhlsson
• 27 jan Kören från Hörby – Glada Gänget sjunger igen för oss
 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        
• 16 jan 14.00-16.00 Lördagsträffen för ALLA
 
TJÖRNARPS PRO MEDLEMSMÖTEN VÅREN 2016
•  29 JANUARI 
•  26 FEBRUARI  ÅRSMÖTE 
•  1 APRIL TRIVSELKVÄLL 18-21
•  27 MAJ  
Samtliga sammankomster är klockan 14-16.
Öppet hus onsdagar 14-16
Danslistan för januari 2016
•  6 jan Trettondagen CANDIX orkester
•  12 jan Candys
•  19 jan M O M
•  26 jan Sweedz med Fredric
Entré 130 kronor. Varmrätt med kaffe och kaka. Alla anslutna 
pensionärer är välkomna. Utlottning på entrébiljetterna.
Plats: GRANBACKEN, LÖBERÖD










