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Höörs Mölla
1 juli - 14 augusti 

öppet ALLA dagar kl. 13-17 
Se möllan, trädgården  
och fika i Våffelcaféet! 
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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, 31/7, 28/8, 25/9,
30/10, 20/11, 18/12



Det Stora Storksläppet 2016 

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Det skånska Storkprojektet går mot ännu ett rekordår! Redan under förra hösten flyttade över 
100 storkar ut ur Skåne och det hade inte hänt sedan på 1800-talet.  Detta år ser ut att gå lika 
bra! Just nu finns över 120 ungar i bona hos de 60 storkparen i hägn och dessutom ca 60 ungar 
hos de drygt 50 friflygande paren. Så allt pekar mot ett nytt rekordår! Och för sjätte året i rad 
genomför Storkprojektet sitt publika utsläpp av årets alla uppfödda storkungar. Det sker lör-
dagen den 30 juli kl. 13.00 från storkhägnet vid Hemmestorps Mölla, strax öster om Veberöd. 
Det är verkligen en magnifik upplevelse att få se över hundra ungstorkar ta till vingarna och 
stiga till väders samtidigt! Storkarna som släpps ut är alla uppfödda i projektets fyra olika hägn 
i Skåne, men de samlas in i samband med ringmärkningen och släpps ut vid ett gemensamt 
utsläpp. Den här metoden har visat sig ge de unga fåglarna mer inspiration att ge sig av på sitt 
livs första flyttresa mot söder. Storkar är starkt sociala fåglar som gärna flyttar i grupp. De utsläppta storkarna förenas med de ungstorkar som 
har fötts upp i det vilda av friflygande föräldrar. De har sedan en lång väg att resa; södra Afrika är målet! Där stannar de unga storkarna i två-tre, 
kanske fyra år, fram till sin könsmognad. Då återvänder de till sina födelsetrakter för att häcka. Vid Det Stora Storksläppet kommer Storkpro-
jektet att finnas på plats och informera om sin verksamhet och man dukar fram kaffe och kakor. Även det EU-finansierade Musselprojektet som 
huserar i vid Hemmestorps Mölla kommer att berätta om sin verksamhet. För hela evenemanget kommer Storkprojektet att ta en lite entréavgift 
som oavkortat går till storkarna. Infarten till Storksläppet och p-platsen sker endast från norr vid väg 11, medan den södra infarten från Hem-
mestorps by är avstängd för att ge storkarna fritt fram vid utsläppet. Vill du läsa mer om storkarna kan du gå in på www.storkprojektet.se  

En gång var den vita storken en vanlig fågel i Skåne. Men landskapet dikades ut och våtmarkerna odlades upp och snart kunde storkarna inte 
längre hitta föda till sina ungar. Det sista vilda paret häckade på Karups gård nära Blentarp 1954. Därefter var Skåne – och Sverige! – tomt på 
stork. Storkprojektet har i år nått ytterligare ett viktigt delmål. Inga av årets ungfåglar sparas kvar i hägnen för att utöka eller ersätta skaran av 
avelsstorkar. Antalet avelsstorkar ligger nu på planerad maxnivå och skall från och med nu tillåtas sjunka genom ”naturlig avgång”. Förhopp-
ningsvis kommer antalet återvändande och frihäckande storkar i Skåne att öka i motsvarande grad! 

Efter att ha klassificerats som nationellt utdöd (RE) sedan sista häckningen 1954, ändras i och med 2015 års uppdatering av rödlistan storkens 
status till akut hotad (CR). Skälet är att det nu finns ett litet antal häckande storkar som är att betrakta som vilda, d.v.s. att de har flyttat från 
Skåne som ungfåglar och sedan återkommit som vuxna för att häcka.
 

Foto: Sven Persson.



PÅ GÅNG I HÖÖR      JULI
Kulturhuset Anders
Inga evenemang under juli. www.kulturhusetanders.se

Konsthallen i Kulturhuset Anders
Ingen utställning i juli. www.kulturhusetanders.se

Höörs Bibliotek
Sommaröppettider 13/6-13/8 se: www.hoor.se/sv/Bibliotek
Sommarboken har startat, läs mer på hemsidan

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
•  15 juli, 19:00 Hasse Andersson & Lotta Engberg 
	 Biljetter:	hasselotta.se	alt.	tel	0455-619700		
	 Grupper	(30+	pers):		emilie@krall.se
	 Arr.	Enduo	Kombinera	med	Bosjöklosters	sommarbuffé!	
		 Boka	på	info@bosjokloster.se
•  24 juli, 16:00 CajsaStina Åkerström 
	 VISOR	FRÅN	NÄR	OCH	FJÄRRAN	CajsaStina	Åkerström	bjuder		
	 på	en	visstund	i	tid-	och	gränslöshetens	tecken.
	 Biljetter	Beställ	från	hemsidan	Grillbuffé	innan	och	efter	
	 konserten.Ett	samarrangemang	med	SkåneEstrad-Musik	på		
 Bosjökloster

Kungshällans SOMMARPROGRAM i juli 2016
•  5  SOMMARCAFÉ	kl.	14.00-15.30.	
	 	 Musikskolan-	Blåsorkester,	trumpet	m.m		Kafffe	&	kaka	25	kr.							
•  7    SY-STICKA-PRATA		kl.10.00	–	11.30.						
  Kortspel	kl.	13.30	–	16.30.						
•  8   Andakt	kl.	11.00	Svenska	Kyrkan	.		
•  12  SOMMARCAFÉ kl.	14.00	–	15.30.	Samtalscafé	-	vi	pratar	om	allt		
	 	 möjligt	mellan	himmel	och	jord.	Kaffe	&	kaka	25	kr.		
•  14  SY-STICKA-PRATA	kl.	10.00	–	11.30						
  Kortspel	kl.	13.30	–	16.30		
•  19 SOMMARCAFÉ	KL	14.00	–	15.30.	Filmvisning	med	Johan						
	 	 Kaffe	&	kaka	25	kr.		
•  21  SY-STICKA-PRATA	KL.	10.00-	11.30.						
  Kortspel kl.13.30	–	16.30.		
•  26 SOMMARCAFÉ	kl.	14.00	–	15.30.	Högläsning	med	Ylva	Olin.								
	 	 Kaffe	&	kaka	25	kr.		
•  27 Utfärd m. Röda korset och Kungshällan	till	Brösarps	Gästgiva-	
  regård och Hylkegården som ligger mellan Brantevik och 
	 	 Skillinge.	Anmälan	finns	på	Kungshällan	fr.o.m	17/6.	
	 	 Anmälan	göres	senast	18/7.	Avresa	från	Kungshällan	kl.	10.30.													
• 28 SY-STICKA-PRATA kl.	10.00	–	11.30						
  Kortspel kl.13.30	–	16.30		
•  29 BINGO kl.14.00	–	16.30			

TJÖRNARPS PRO
Danslistan för juli 2016
•  5  Ronimas
•  12  Candys
19 och 26 juli stängt
Tjörnarps	PRO	dansar	i	Granbacken,	Löberöd	Entrén	öppnar	kl	
14.00	och	dansen	startar	kl	15.00.	Alla	anslutna	pensionärer	är	
välkomna. Medlemskontroll.

Höörs Församlingshem
• 6	juli	kl.	19.00	N.	Rörum	Musik	i	sommarkväll,	M.	Johansson.
• 13	juli	kl.	19.00	Munkarp	Musik	i	sommarkväll,	P-A.	Josenby.
• 20	juli	kl.	19.00	Höör	Musik	i	sommarkväll	med	Agnes	
 program, H. Hansen.
• 27	juli	kl.	19.00	Hallaröd	Musik	i	sommarkväll
• 29	juli	kl.	18.30	Hallaröd	Mässa	med	start	vid	källan	som	inleds		
	 av	biskop	emeritus	Martin	Lind.	St	Olofsdagen	firas.
• 30	juli	kl.	13.00	Höör	Sommarvandring	med	start	från	
	 Frihetens	kapell.	S.	Rubenson.	Kl.	21.00	Hallaröd	Mässa,	
 S. Rubenson. Avslut på sommarvandringen.
Se info www.svenskakyrkanhoor.se under agenda.

Betelkyrkan 
Se info www.betelkyrkan.com

Höör & Hörby-Frosta GDF
Inget dansprogram juli

Orupstipset
Återkommer i september

Övrigt
•  3 juli kl. 10-13 Loppis Nya Torg
•  5 juli kl. 15-16 Invigning av Tallbackens lekplats

Mötesplatsen Tillsammanscaféet 
•  13 juli kl. 17-19	Manifestation	med	Tillsammans	Höör	på	
 Nya Torg

Höörs Mölla
Tiden 1 juli tom 14 augusti håller	möllan,	trädgård	och	våffelca-
féet	öppet	ALLA	dagar	mellan	kl.	13-17.	

Berggrenska Gården
Här	njuter	ni	av	er	fika	i	en	historisk	och	trivsam	miljö.	Under	
sommaren	öppnar	vi	upp	vår	grönskande	trädgård	där	dofterna	
av	nybryggt	kaffe	och	blommor.
• 7 juli	Premiär	för	Allsångskväll	med	Åke	Hjerpe	kl	19.00.	
	 Artister	Håkan	Brink	och	Camilla	Tsipogiannis.		Kapellmästare		
	 Robban.	Caféet	öppnar	kl	16.00.	
•  14 juli		Allsångskväll	med	Åke	Hjerpe	kl	19.00.	Artister	Sten	&		
	 Stanley.	Kapellmästare	Robban.		Caféet	öppnar	kl	16.00.	
•  21 juli	Allsångskväll	med	Åke	Hjerpe	kl	19.00.	Artister	Hemma-
	 laget	Lena	P,	Gerd,	Robban	och	Åke.	Caféet	öppnar	kl	16.00.		
•  28 juli	Allsångskväll	med	Åke	Hjerpe	kl	19.00.	Artister	Ann-Louise		
 Hansson & Bruno Glenmark. Kapellmästare Robban. 
	 Caféet	öppnar	kl	16.00.	
Se program: www.berggrenskagarden.com

Skolmuseet
Linnéutställning	alla	fredagar	kl.	12-14	samt	sista	söndagen	i	i	
månaden	kl.	12-14.	
 

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










