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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:
2016: 31/1, 28/2, 20/3, 24/4, 
29/5, 26/6, 24/7, 28/8, 25/9,
30/10, 20/11, 18/12

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

Mars

Frosta Innebandy  Höörs Idrottshall

Damer Elit
5 mars kl. 15.00 H 65- IK Sävehof
Herrar div.1
6 mars kl. 15.30 H 65 - Hisingen/Torslanda
20 mars kl. 15.00 H 65 - GF Kroppskultur

4 mars kl. 19.30
Frosta IBF-Munka Ljungby IBK Akademi H4
19 mars kl. 12.00
Frosta IBF-IBK Helsingborg

Frosta HC Div 3  Färs & Frosta ishall

Inga matcher enl. hemsidan

Wärdshusluncher tisd-fred kl 11.30-14.00

Boka för luncher, helgbesök, fester, 
kalas, konferenser, bröllop och boende.

Öppet under Påsken med vårt Stora Påskbord, 
vår lokala Meny och Konstutställning.

Se mera information på www.ringsjowardshus.se
Välkommen önskar Lena och Boris Levin med personal.

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

Följ oss på 
Facebook.

Våren är på väg ...!
Välkommen ut till oss.

6 mars 16:00  Höörs IS - Ovesholms IF 
13 mars 12:00  Höörs IS - Sösdala IF 
 

HIS Herrar   Färs & Frosta Arena

Maglasäte Svanvallen I Maglasäte
Inga matcher i mars



Det går mot ljusare tider
förvåren är mager, vi söker intensivt efter tecken som leder mot högvår och andas 
en försiktig hoppfullhet, vinden visar en lekfullhet bland gamla höstlöv, isvatten 
droppar från takskäggen, talgoxen visar upp sin nya rytmik med vingdarr, vattnet 
på ängarna står högt och är slammigt, sångsvanar skriver klena skrivtecken, snö-
dropparna kan beveka kölden, den gröna kalligrafin på de inre kalkbladen visar en 
överlägsenhet tillsammans med blommornas luftighet

jag är inte ensam, jag är både tillsammans med en aning av vår och en vårkänsla

idag är det en gråkall dimma, allt är grått, riktigt grått, det finns andra färger i ljus-
bruna fält och svartbruna åkrar,
jag tänker bakåt på en klar morgon med iskristaller på kvistar och gräs och frostro-
sor på ängsladans fönster,
jag tänker framåt på den första lärksången över tjälmarker, det är en tvekande och 
trevande början, men efter några dagar växer allt, stigandet, fallandet, tillrandet och fallandet, de första försöken, 
växer till sig och fullbordas, allt av vårens försångare,

rödhaken överger nu det vanliga knäppandet i vårens genomskinlighet, men han visar en påtaglig förströddhet i sitt 
broderande, från ofärdiga småljud till en skälvande och dallrande koloratur,
i en gammaldags stillhet sveper kyrkklockornas ljud över ängarna, mörkret suddar ut allt; tidigt på morgonen visar 
det sig att natten gömt ett blått träd och att Inger satt upp nya gardiner i sitt kök,

skogen ruvar med nakna stammar, det är något särskilt bortom trädridåerna, just idag …. kommer staren, det är 
den 16 mars 

Bo Bjelvehammar



   
PÅ GÅNG I HÖÖR  Mars

   

Kulturhuset Anders
•  2 mars kl 18.30 Ringsjö Trädgårdsvänner. Årsmöte med Hannu  
 Sarenström : Våra underbara trädgårdsdrömmar. Entré ej med- 
	 lem-	100	kr	inkl	fika.	Anmälan:	else.haugaard@hotmail.com
•  5 mars bjuder	Biovision	på	Matiné	kl.	15.00	och	film	kl.18.30
	 Matiné	kl.	15.00	med	fritt	inträde,	se	hemsidan	vilken	det	blir!
		 Filmen	kl.	18.30	blir	”Suffragette”
•  12 mars kl.18.30	Biovision	presenterar	”Taxi	Teheran”
•  13 mars kl 16	Trio	Fagéus.	Program	med	tre	svenska	toppmusiker.		
	 Kjell	Fagéus	klarinett,	Niels	Ullner	cello	och	Love	Derwinger	piano.		
	 Trios	av	Beethoven,	Nörgård	och	Brahms	Arr.	Höörs	Musiksällskap
•  18 mars kl. 19.30	Höörs	Jazz	presenterar	Amiralens	Storband	
	 Mer	info	på	www.hoorsjazz.se
•  19 mars kl. 18.30	Biovision	presenterar	”Carol”	
•  21 mars kl. 19.00	Musikskolans	Månadskonsert
	 Musikskolans	duktiga	elever	visar	upp	sina	kunskaper.
Konsthallen i Kulturhuset Anders
•  20/2 - 13/3 Paul Ström Fotografier
•  19/3 - 10/4 Birgit Lenkler-Sunesson.	Min	utställning	i	Höör	kom	
	 mer	att	innehålla	arbeten	i	raku	och	stengods.
Höörs Bibliotek
•  10 mars kl.16.00 -18.00 IT för ovana Drop-in	Kom	och	få	hjälp		
	 med	hur	man	laddar	ner	en	e-bok,	skapar	en	e-postadress,	
	 hanterar	en	surf-platta,	mm.
•  17 mars kl. 16.00 AFTER DAGIS	-	kul	för	de	små	efter	förskolan		
	 Min	pinne	med	Ida	Karlsson	och	Emeli	Ek.	För	barn	1	-	3	år.	
	 Biljetter	på	biblioteket	fr.	19	febr.
•  31 mars kl. 16.00 -17.30 AFTER SCHOOL PYSSEL	-	kul	på	bibliote-	
	 ket	efter	skolan.	Stämplar	och	mönster.	Kom	gärna	barn	och		
	 vuxna	tillsammans.
Bosjökloster Slott 
Program 2016:	Se	hemsidan	www.bosjokloster.se.	Följ	de	
senaste	uppdateringarna	på	facebook/bosjokloster!
Kungshällan i mars 2016
Hur fungerar ärldreomsorgen?
Informationsmöte för dig som är anhörig.
•  3 mars kl. 17.30-19.00	Hemsjukvård,	hälsoråd,	medicin.
•  10 mars kl. 17.30-19.00	Hemtjänst,	omvårdnad	och	service.
Övrigt program Kungshällan
Tisdag
Tisdagsfrukost i Blå rummet, kl. 9.30-11.00 Medarr:	ABF	
Caféprogram tisdagar kl 14.00-16.00, fika 25:-
•  1 Vänskapscafé:	”Lina	Sandell		i	ord	&	ton”	med	Madeleine
			 Nyberg	och	Christina	Lenander	Arr:	Höör´s	församling	&	SV
•  8 Musikcafé:	”Sånger	vi	minns”	:	Bebbe´z	orkester	med	Bertil		
				och	Berit,	en	keyboard	&	ett	dragspel								
•  15 Bokcafé:	”Skånska	textilskatter”-Bildvisning	
•  22 Bildvisning:	”I	vår	natur”	med	Jan	Elmelid
•  29 Bild & Berättarcafé:		Thomas	Rosendal	berättar	om	sin	far:											
			 ”Fader	Gunnar	–	Min	Fader”
Onsdag     
Onsdagsträffen kl 14.00-16.00 Medarr:	ABF	&	SV.	FIKA	25	kr.
Ett	samarbete	mellan	Studieförbundet	Vuxenskolan,	Höörs	kom-
mun,	Ringsjö	församling	och	Sensus
•  2 Café 14 Bosjökloster:	Allsång	med	Sofia	Lögdberg
						Omid	Mahmoudi,	själv	ensamkommande	flyktingbarn	som
					skrivit	boken”Oskyldiga	brottslingar”,	berättar	om	sitt	liv
•  9  ” I Afton Dans” på Älvkullen kl. 18.00 – 20.30.	Dans	till	Donne
			 och	Sweed´s	orkester.	Vill	man	inte	dansa	går	det	bra	att	lyssna.		
	 Kaffe	&	kakor.	Kostnad	100	kr.	Anm.lista	på	Kungshällan	fr.o.m	8/2
•  16 Vårsånger	med	barnen	från	Eden	skolan										
•  23 Glada Sångarna	sjunger	upp.		
•  30 ”En salig blandning”:	Sång	o	musik	med	Henrik	Feldt	
Torsdag       
•  10.00-12.00 Äldreinformatörerna i Röda rummet 
•  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 mars Kl. 14.00-16.00 Lördagsträffen Ett	samarbete	mellan	

Höörs	kommun,volontärer	och	ABF.	Varierande	aktiviteter	till-
sammans	med	Helene	&	Anita.	Kaffe	&	kaka	25	kr.
SÖNDAGSÖPPETS PROGRAM KL. 14.00-16.00
Ett	samarbete	mellan	volontärer,	pensionärsföreningar	och	ABF.	
Varierande	underhållningar	och	aktiviteter,	där	alla	är	välkomna.	
På	Kaffestunden	bjuds	det	på	fikan.	
Våffelsöndagarna:	Pris	20	kr	för	våffla	med	grädde,sylt	o	kaffe.
•  6 Våffelsöndag med PRO.
•  13  Kaffestund med SPF
PROGRAM FÖR VÅFFELTRÄFFARNA
Höörs	Kommun	och	Höörs	församling	anordnar	våffelträffar	i	
församlingshemmen	i	Munkarp,	Norra	Rörum	och	Tjörnarp
Kl	14.00-15.30.		Våffla	o	kaffe	25:-.	Hjärtligt	välkomna!
Munkarp: Tisdag 8 mars kl. 14.00-15.30
Norra Rörum: Ingen våffelträff i mars
Tjörnarp:  Måndag 21 mars ”Allsång m. Anne o Lars”    
TJÖRNARPS PRO MEDLEMSMÖTEN VÅREN 2016
•  1 APRIL	TRIVSELKVÄLL	18-21	• 27 MAJ		
Sammankomsterna	är	klockan	14-16.	Öppet	hus	onsdagar	14-16
Danslistan för mars 2016
• 1 Liljas	orkester
• 8 Krister	Lundgens	trio	med	Berit	och	Ola
• 15 Stardust
• 22 Memorys
• 29 Tuboys
Dans	i	Granbacken,Löberöd	om	tisdagarna.	Entré	140	kr.	Serve-
ras	varmrätt	med	kaffe	och	kaka	i	pausen.	Alla	pensionärer	är	
välkomna.	Medlemskontroll.	Utlottning	på	entrébiljetterna
Höörs Församlingshem
Babycafé: 1, 8, 15, och 29 mars KL 09.45			Öppen	verksamhet	för	
föräldrar	med	barn	0-5	månader.	Församlingshemmet,	1:a	vån.
Tisdagslunch i församlingshemmet. 1, 8, 15, 22 o 29 mars feb kl. 11.30
Tonårscafé i församlingshemmet, 1:a våningen. 4 o 30 mars kl.15.00
Träffpunkten,	öppen	verksamhet	för	barn	i	vuxet	sällskap.	Sam-
arbete	Höörs	kommun,	BVC	Lillefot,	Vårdcentralen	och	Höörs	
församling.	Träffas	i	församlingshemmet,	första	våningen.
3, 10, 17 o 31 mars kl.09.00
Vandring i ord och bild.	A.	Ekelin	och	G.	Sörensen.	En	studiecir-
kel	där	vandringstankar	presenteras	i	ord	och	bild.	Fristående	
träffas	i	församlingshemmet.	Anmälan	till	Gullbritt		0413-249	12	
senast	fredag	före	varje	träff.	2 och 16 mars kl. 19.00
Höörs församlingskårs studiecirkel	”Vandra	vidare”	-	med	all	ti-
ders	bok.		Tillsammans	läser	vi	bibeltexter	och	samtalar	om	livet.	
Studieledare	kh.	M.	Johansson.	9 mars kl 19.00
Kyrkliga kvällssyföreningen	Församl.hemmet.	21 mars kl. 18.00
Onsdag 2 mars KL 18.30	Höör	Jazzmässa,	G.	Sörensen.	10	min	
samlingsmusik	från	kl.	18.20.
Lördag 19 mars KL 10.00	Höör	Höörsloppet,	ett	välgörenhets-
lopp	på	trottoarer	genom	Höör.
Onsdag 30 mars KL 19.00	Höör	Församlingsafton	i	förs.hemmet.	
”Livet	gryr”	-	förväntningar	vid		början.	Maria	Ekelin,	barnmor-
ska,	vårdlärare	och	forskare	med	fokus	på	fosterdiagnostik.
Betelkyrkan 
•  Ons 2 mars kl. 15.00-18.00	StickCafé	
•  Sön 6 mars	En	konsert	med	sånger	från	Kristina	från	Duvemåla		
	 med	Christina	Lind	och	Rune	Lindkvist.
•  Ons 9 mars kl. 15.00-18.00	StickCafé	
•  Ons 9 mars kl.19.30	Kvällsmacka	för	män	med	Sven-Ove	Svensson.
•  Fred 11 mars kl. 10.00 Tiekaffe.	Humor&hälsa	med	Krister	Glader.
•  Ons	16	mars	kl.	15.00-18.00	StickCafé	
•  Ons	23	mars	kl.	15.00-18.00	StickCafé	
•  Ons	30	mars	kl.	15.00-18.00	StickCafé	
Höör & Hörby-Frosta GDF
11 mars kl. 19.30-24.00 Dans	till	RemlénZ,	Granbacken	Löberöd
Övrigt
•  5 mars kl. 10-13 Loppis Nya Torg
•  Orupstipset startar i mars
Mötesplatsen Tillsammanscaféet har öppet varje tisdag (1, 8, 
15, 22, 29 mars) kl 19-21 på Eriksgatan 6 (Betelkyrkans café)

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



Frosta Cen-
ter?

Boktips för barn! Bo Bjelvehammar 
Författare och kulturkritiker

Orden formar livet ”Morkels alfabet” 
Någon lägger ut papperslappar med ord på åkern framför Annas hus, det kan vara ett neutralt ord 
med tre bokstäver, men det kan även vara långa och vackra ord som tornseglare och lövsångare. 
Anna både undrar och tvivlar, vem är det som lägger ut orden och vem är de till för? Hon svarar, 
hon skriver på baksidan av lapparna, det är en pojke, som heter Morkel, som hon känner.

Anna följer en dag spåren, kommer till kojan i trädet och där finns Morkel, de fortsätter att 
träffas, de möts och ägnar sig åt ordlekar och Morkel talar både om gröngöling, fiskgjuse och 
rävens språk.
Anna får följa med i Morkels inre landskap och ta del av det, som tillhör hans liv, orden svävar 
i världar av drömmar och surrealistiska marker, det är sant; alla människor har ett eget alfabet, 
Morkels är säreget, han verkar så spröd, ensam och sårbar. Anna kan inte förstå allt, men hon 
känner plötsligt en stor sorg och saknad; en dag är kojan är tom och Morkel är borta. Han 
har visat på något stort, han har bjudit in henne i ett stort universum.

En dag kommer en vändning, Anna vandrar mot ljuset, hon följer kartan och går till det blå krysset!

Det är den bästa bilderbok, som jag läst och sett på länge, norrmannen Stian Hole är en mästare, en bild – och textkonstnär 
av högsta klass, han målar scener och väver små bilder, som är både gripande, ömsinta och som har drag av drömvärldar, den 
teknik han använder påminner både om collage och montage. Storslaget är ordet!

Bo Bjelvehammar

av Stian Hole 
Översättning av Barbro Lagergren

februarifynda hos

köp 3 par  betala för  2 
gäller  alla skor  för  1490:-

JUSTINAS SKOR

extrafynd!
Malaika

nu 1995:-
ord pris 2750:-

extrafynd!
Chakula gtx

nu 1995:-
ord pris 2650:-

Pumpvägen 1B (mittemot Citygross)  ͦ  Tel 0451-690 45  ͦ  www.justinasmbt.se

Nya lokaler
och adress!

Öppet: vardagar 11 - 18, lördagar 10 - 15

O
B

S!



nu total
lagerutförsäljning
av alla våra tyger
vi har i lager !

Möbeltyger från 100 :-/m
Kappor från 50:-/m
Gardintyger från 50:-/m

Pumpvägen 1B, Höör (mittemot Citygross)
Tel 0451-690 45     www.justinas.se

Öppet: vardagar 11-18, lördagar 10-15Utförsäljningen gäller de tyger vi har 
kvar i lager .  Kom och gör jättefynd!














