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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!

Maj

Damer Elit se hemsidan www.h65.se
Herrar div.1se hemsidan www.h65.se

13 maj kl 19.00 HIS - Södra Sandby IF

27 maj kl. 19.00 HIS - Vittskövle IF 
 

HIS Herrar   Färs & Frosta Arena

Maglasäte IF HA Div.6 Västra 
4 maj kl.19.00 Maglasäte IF-Svalövs BK
20 maj kl. 19.00 Maglasäte IF-BK Fram
27 maj kl. 19.00Maglasäte IF-Billeberga GIF 

HR Div.3 Nordöstra C 
1 maj kl.17.00 Maglasäte IF-Everöds IF
15 maj kl. 12.00 Maglasäte IF-Yngsjö IF
29 maj kl.12.00 Maglasäte IF-Gärds Köpinge IF

Internationell fälttävlan i Rolsberga. 
• Lördag 14 maj 2016   - söndag 15 maj 2016
 Eketorps Gård, Rolsberga



Fågelvåren här igen – ut och njut!  

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Gransångare

Just nu stundar den allra bästa tiden på hela året – den tid då alla vårfåg-
larna kommer tillbaka! Det är fågelsång hela dagarna och det hörs nya 
stämmor i kören för varje ny dag som randas! Mesarna har redan filat 
på sina enkla och mycket välkända strofer ett bra tag, liksom koltrast 
och taltrast och inte minst den mycket folkkära rödhaken med sin lilla 
silverklocka i strupen! De talrikaste sångarna är annars bofink och löv-
sångare, den senare numera utsatt för hård konkurrens om tätpositionen 
här i Skåne av sin nära släkting gransångaren som invandrar söder ifrån 
och är på väg att bli den vanligaste sångfågeln i Skåne! Sången låter un-
gefär som ”sill salt salta sill salt” eller som engelsmännen säger, ”chiff 
chaff chaff chiff chaff”, vilket också har gett fågeln dess engelska namn, 
Chiffchaff. 
Jag hoppas att du har haft din fågelmatning i gång hela vintern och att du också har några väl rengjorda och fräscha fågelholkar 
uppsatta i din trädgård eller i ditt grannskap! Än är det inte för sent att sätta upp nya holkar! Då har du extra goda förutsättningar 
för att få njuta av både lite mer härlig fågelsång och även annat trevligt fågelliv också den här våren! Om du har möjlighet, så 
ordna med ett fågelbad åt dina småfågelvänner! Det är ingenting livsnödvändigt för fåglarna, men det skapar fina möjligheter 
för dig att få se lite extra trevlig drick- och badverksamhet på nära håll. Småfåglarna är helt förtjusade när de plaskar runt i en 
lagom grund fontän och då kan det också bli goda möjligheter till lite kul fågelfotografering! Om du har lite tur och håller ögonen 
öppna, så kan du få se en sparvhök komma farande som en blixt från klar himmel och göras en attack mot fågelmatningen eller 
vid fågelbadet! Då lovar jag att pulsen går upp på både hos dig och hos småfåglarna! Men missunna för den skull inte sparvhöken 
dess måltid! På annat sätt än att äta småfåglar kan inte en sparvhök överleva. Naturen har sina egna regler där det handlar om att 
äta eller ätas och ingen är mer ond eller god för det.



PÅ GÅNG I HÖÖR      Maj
Kulturhuset Anders
• 6 maj kl. 19.00 Susato – eller Johan kan inte dansa PREMIÄR. 
En teater av Höörs Musikskolas elever Kulturhuset Anders 
• 7 maj kl. 16.00 Susato – eller Johan kan inte dansa. En teater av 
Höörs Musikskolas elever Kulturhuset Anders.
• 16 maj kl. 19.00 Piano och flöjtkonsert med elever från Höör 
och Lund
Konsthallen i Kulturhuset Anders
• 16/4 - 8/5 Jan Olsson. Även om måleriet dominerar har tekni-
ker och material växlat till bland annat arbeten i trä och metall. 
Känslan av att förmedla mig i konst är för mig livet, jag målar inte 
av vad jag ser utan hur jag känner inom mig.
• Prel 10/5 - 12/5 Silon och Kvarnen. Arkitektstudenter från Lund 
visar förslag på hur Silon och Kvarnen i Höör kan tas om hand.
• 14/5 - 29/5 Magnus Sjöbleke. Arbetar med måleri och arte-
fakter i en tradition av komposition. Även med rock och konst. 
Utställningen är en jämförelse mellan min mormors (Ruth) och 
min mammas tillvaro och min egen. Det är en spännande resa 
vilken börjar 1908 med ett foto av en ung Ruth.

Höörs Bibliotek
• 10 maj kl.10.00 -12.00  IT för ovana Drop-in Kom och få hjälp med 
hur man laddar ner en e-bok, skapar en e-postadress, hanterar en 
surfplatta, mm.

Bosjökloster Slott 
• 1 maj - 24 augusti 2016. Öppet alla dagar kl. 11-17
 Aino Gate Glaskonst & smycken
  Micke Johansson, konstglas 
 Serguei Zlenko ’Skåne på georgiska’ oljemålningar 
•  10 mars kl. 19:00 Brutus Östling
•  15 maj, 11:00-16:00 Slöjdens Dag
•  29 maj kl. 16:00 Taubekonsert & allsång

Kungshällan i maj 2016
Tisdagsfrukost i Blå rummet, kl. 9.30-11.00 Medarr: SV 
Caféprogram tisdagar kl 14.00-16.00, fika 25:-
• 3  Vänskapscafé: Sång, musik & skoj med Helen Hansen
       Och John Follin Arr: Höörs församling och SV
• 10 Musikcafé:  ”Bellmans Värld” – Föreställning med
        Teo Törnkvist, sång och musik   
• 17 Bokcafé: ” De skulle fyllt 100 år i år” Med tonvikt på
        gastronomi och boktryckeri 
 • 24  Musikcafé: Ulla & Gert Haraldsson, sång och musik
 • 31  Bildvisning: ”På resande fot” – Dagmar Olsson            
Onsdagsträffen kl 14.00-16.00 Medarr: SV. FIKA 25 kr.
Ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Höörs kom-
mun, Ringsjö församling och Sensus
•  4  DaCapo sångkör från Hörby m. piano, saxofon o trumpet ?   
•  11 Bildvisning – Rose-Marie        
•  18  Inget café idag      
•  25  Café 14 Bosjökloster:  Utfärd     
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: SV
•  Kl  14.00-16.30 BINGO Arr: SPF
Lördag        
• 14 maj Kl. 14.00-16.00 Lördagsträffen Ett samarbete mellan 
Höörs kommun,volontärer och SV. Varierande aktiviteter tillsam-
mans med Helene & Anita. Kaffe & kaka 25 kr.
SÖNDAGSÖPPETS PROGRAM KL. 14.00-16.00
Ett samarbete mellan volontärer, pensionärsföreningar och SV. 
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.

• 1 maj Våffelsöndag med PRO
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 3 maj
Norra Rörum: Fredag 13 maj
Tjörnarp:  Måndag 30 maj

TJÖRNARPS PRO MEDLEMSMÖTEN VÅREN 2016
•  20 Maj Utfärd till Österlen.
• 27 MAJ  Månadsmöte kl. 14-16. Öppet hus onsdagar 13-16
Danslistan för maj 2016
•  3 maj Stämbandet
•  10 maj Candix
•  17 maj Gott och blandat
•  24 maj Reflex
•  31 maj Stardust
Dans i Granbacken, Löberöd om tisdagarna. Danserna börjar 
kl. 15.00 Entré 140 kr.  Varmrätt med kaffe och kaka i pausen. 
Medlemskontroll. Varmt välkomna

Höörs Församlingshem
Tisdagslunch i församlingshemmet. 3 maj kl. 11.30
Tonårscafé:  10 maj kl. 15.00
Träffpunkten: Träffpunkterna är Svenska Kyrkans öppna verk-
samhet för barn i sällskap med vuxen. Vi samtalar, leker  har 
andakt och samling, sjunger, dricker kaffe mm. Verksamheten är 
gratis. Fika kostar 20 kronor/familj.
Måndagar kl 9.30 - 11.30   25 jan-23 maj ( Lov v 8,12 o 13)
Torsdagar kl 9.00 - 11.30   21 jan-26 maj ( Lov v 8,12 o18) Denna 
träffpunkt har öppen rådgivning tillsammans med Höörs kom-
mun, BVC Lillefot och vårdcentralen i Höör
Fredagar kl 9.00 - 11.30  22 jan-27 maj (Lov v 8,12 o 18)
Gott & Blandat: Öppen verksamhet för barn 6-12 år i Höörs 
församlingshem. Vi har samling, andakt, pysslar och leker.
Måndagar kl 14.00 - 17.00. 25 jan-23 maj. (Lov v 8, 12 o 13)  
Ledare: Susanne, Gunnel o Eva 
Torsdagar kl 14.00 - 17.00 28 jan- 26 maj (Lov v 8,12,14 o 18)  
Ledare: Susanne o Eva
Kyrkliga kvällssyföreningen 2 maj kl 18.00  

Program efter 8 maj:
Se info www.svenskakyrkanhoor.se under agenda.
Betelkyrkan 
Ons 11 maj kl. 15-18 Sista StickCafé i Betelkyrkan för terminen.
Fre 13 maj kl. 10.00 Tiekaffe i Betelkyrkan. Från fäbodvall och 
Kyrkorum med Magnus Jonzon.
Fre 27 maj kl. 10.00 Tiekaffe. Utflykt i det blå. Avfärd från Betel-
kyrkan.

Höör & Hörby-Frosta GDF
13 maj kl. 19.30-24.00 Dans till Liljas med Maria, Granbacken 
Löberöd

Övrigt
•  7 maj kl. 10-13 Loppis Nya Torg
•  7 maj kl. 7-15 Veteran& Prylmarknad på Backagården
•  Söndagar kl. 10-12 Orupstipset. Start från Orupscafeét.
• Lördag 14 maj 2016   - söndag 15 maj 2016
 Internationell fälttävlan i Rolsberga. Eketorps Gård, Rolsberga

Mötesplatsen Tillsammanscaféet har öppet varje tisdag 
kl 19-21 på Eriksgatan 6 (Betelkyrkans café)

Med reservation för eventuella ändringar.
Vill Du ha med ett arrangemang i Evenemangskalendern lämna in upp-
gifter senast 14 dagar innan kommande utgivningsdag till Höörs Tryckeri, 
Fredsgatan 3 i Höör. E-post: info@malmac.se  
Följ Mittskåne på Facebook









Månadens Boktips!
Bo Bjelvehammar  Författare och kulturkritiker

För att du inte ska gå vilse i kvarteret 
av Patrick Modiano 
Övers. Anna Säflund-Orstadius, 
Elisabeth Grate Bokförlag

Telefonen ringer nästan aldrig hos författaren Jean 
Daragene, men envisa telefonsignaler väcker honom i 
middagsvilan, i luren finns en för honom okänd man, 
Gilles Ottolini, han har hittat Jeans borttappade adress-
bok, nu vill han träffa honom och lämna tillbaka den. 
Av särskilda skäl vill han möta honom personligen. Det 
blir så, han kommer med en kvinna Chantal Grippay.
Gilles Ottolini är intresserad av ett särskilt namn i 
adressboken, han vill veta mera om just denna person, 
som ingår som en del i Gilles skrivprojekt. Jean Dara-

gene kan inte hjälpa till i just detta fallet, men andra namn tar honom med 
på en resa i ett outforskat förflutet, han gör resan, under motstånd.
Det blir inte en enkel resa, det finns endast lösryckta detaljer att bygga 
på, strödda hågkomster och vida minnesförluster, som alltid älskar Patrick 
Modiano dessa rekonstruktioner. Att söka sig till platser, att gå längs med 
kända gator, att stanna framför hus och söka upp människor, som är intres-
santa för hans berättelse. Platser och gator blir ofta som hållplatser och 
referenspunkter i detta skrivarkeologiska arbete. Korta meningar som den 
här är vanliga: ”Ute följde de Rue de lÁrmitage.”
Avsikten är att ta reda på vad som har hänt, både med Annie Astrand och 
Colette Laurent, men minnet är bedrägligt och det är svårt att bestämma tid 
och omständigheter, både årstider och år flyter ihop. Möjligen minns Jean 
Daragene fel, det är kanske inte ens fråga om minnen, men när de dyker 
upp i hans huvud blir de minnen, både när han kommer ihåg frimärkshäftet 
med kungen av Egypten som motiv och den där platsen nära stationen i 
Ermont.
Patrick Modiano älskar att bygga upp en egen värld, vi ska kunna följa 
med och se den, när den blir till som rutor i en film, han är noggrann, 
men inte omständlig, han släpper hopplösa spår, det han berättar är alltid 
tänkvärt och roande, men det finns alltid stänk av oro och osäkerhet om 
sammanhang och orsaker. Bo Bjelvehammar

En film av nästan ingenting

VÅRENS NYHETER!

Justinas MBT
Pumpvägen 1B, 243 94 Höör, Tel: 0451-690 45, info@justinas.se
Öppettider: Mån-Fre 11-18, Lör 10-15  Öppet i påsk: Långfre 11-15, påskafton 10-15, sön-mån stängt www.justinasmbt.sewww.justinasmbt.se

•  Memory foam sula 
•  Stretch i hela skon

VÅRENS NYHETER!VÅRENS NYHETER!

MBT Leasha Pink MBT Nafasi White MBT Tosha Black

Catwalk Black Polkadot Victoria Multired Victoria Pixel

MBT Lightweight 
– snabb och lätt för den vältränade

MBT Performance 
– omfattande dämpning för regelbunden 

löpträning

MBT Cushioning 
– maximal dämpning för återhämtning efter lång-

lopp, för skadebenägna eller ovana löpare

NYHET! MBT löpskor med ny banbrytande teknologi

MBT SKOR GER:
•  Förbättrad kroppshållning

•  Ökad muskelaktivitet

•  Avlastar höft, knä 
 och fotleder

Kom in 
och prova
Kom in 
och provaoch provaVÅRENS NYHETER!VÅRENS NYHETER!VÅRENS NYHETER!

MBT Nafasi White

MBT löpskor med ny banbrytande teknologi

MBT Leasha 
Mystic Grey

20-års 
JUBILEUM

& INVIGNING
Valborgsmässoafton 30/4 kl. 10-13

*Live musik

*Tipsrunda med fina priser
*Klass 5 från Kubeliden säljer 
kaffe och nygräddade våfflor

kl. 10.00 INVIGNINGSTAL OCH BANDKLIPPNING 
AV ANNA PALM

*Hoppborg för barnen
*Ballong till alla barnen

*Massor av JubileumsErbjudanden

www.vasternas.se   0413-20045
Ekenäsvägen 34         HÖÖR   

Öppettider
Mån.- Fre. 10-18
Lör.- Sön.  10-13










