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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

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

Augusti

19 aug kl. 19.00 HIS - Askeröds IF
HIS Herrar   Färs & Frosta Arena

Maglasäte IF HA Div.6 Västra 
5 aug kl. 19.00 Maglasäte IF-Löberöds IF
12 aug kl.19.00 Maglasäte IF-Vallåkra IF
26 aug kl. 19.00 
Maglasäte IF-Teckomatorps SK

HR Div.3 Nordöstra C 
1 aug kl.19.00 Maglasäte IF (9m) - Nosaby IF
21 aug kl.12.00 Maglasäte IF (9m)-Linderöds IF

H65 matcher börjar i september



FALSTERBO BIRD SHOW 2016!

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Falsterbonäset i Skåne är en av Europas bästa platser för att se när flyttfåg-
larna drar söderut på hösten. Detta magnifika skådespel drar till sig mycket 
folk från när och fjärran. Då passar det bra att anordna en fågel- och fri-
luftsmässa just där, kallad Falsterbo Bird Show. I år äger mässan rum 
den 2 – 4 sept, just när flyttfågelsträcket är som mäktigast och man kan se 
massor av olika fågelarter, inte minst rovfåglar, som drar mot söder. För 
andra året äger mässan rum på den nya platsen inne i och utanför f.d. res-
taurang Strandbaden som nu är ombyggt till ett Naturum. I huset finns det 
både utställningshall och föreläsningssal och restaurangdelen är fortfarande 
kvar. På taket har man byggt en stor skådarbalkong varifrån flyttfåglarna 
lätt spanas in i alla väderstreck! Du hittar hela anläggningen söder om vä-
gen mellan Ljungen och Fyren!

Syftet med Falsterbo Bird Show är att väcka intresse och känsla för 
biologisk mångfald i allmänhet och för fåglar och fågelskydd i synnerhet samt att samla in pengar till fågelskydd. 
Mässan på Falsterbo Bird Show innehåller utställare från företag inom friluftssektorn med utrustning som kameror och kikare, 
från resebranschen, bokförlag, författare, fotografer, konstnärer, konsthantverkare och många ideella föreningar. Aktiviteter som 
fågel- och naturguidningar, förevisning av fågelringmärkning, föreläsningar och bildvisningar står på programmet, liksom fa-
milje- och barnaktiviteter, t ex ponnyridning samt på kvällarna musik och underhållning! Besökarna serveras god mat och dryck 
i restaurangen inne på Naturum. Evenemanget har en starkt ideell profil, med flera svenska ornitologiska föreningar som medar-
rangörer. En stab av volontärer hjälper till med att få arrangemangen att flyta. 
Du kan läsa mer på www.falsterbobirdshow.com  Välkommen till Falsterbo Bird Show 2016!

Falsterbo Bird Show vid Strandbaden i Falsterbo. 
Foto: P-G Bentz/Sturnus.



PÅ GÅNG I HÖÖR      AUGUSTI
Kulturhuset Anders
•  4 - 7 aug kl 19.00 Höörs Sommaropera – HC Anderson – en saga 
 Premiär 4 aug www.kulturhusetanders.se

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

Höörs Bibliotek
Sommaröppettider 13/6-13/8 se: www.hoor.se/sv/Bibliotek

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

Musik på Bosjökloster
•  7 augusti, kl. 15.00   TANGO ARGENTINO 
•  14 augusti, 15:00 WIEN - HAMBURG LIVE OBS! Stiftsgården  
 Åkersberg. Wienfilharmonikernas och Hamburgoperans solist  
 gästar Bosjökloster. 
•  20 augusti, kl. 13:00 FEEL GOOD I AT BOSJOKLOSTER
 med Malmö Symfoniorkester (MSO). 
•  21 augusti 2016, kl. 15:00 FEEL GOOD II Bosjökloster
  med kammarorkestern Musica Vitae och Sing-along. 
OBS! För mer information om de olika evenemangen samt 
biljettpriser se www.bosjokloster.se

Kungshällans SOMMARPROGRAM i augusti 2016
•  2   SOMMARCAFÉ kl. 14.00 – 15.30. Musikskolan – Blåsorkester:  
 trumpet, trombon m. m Kaffe & kaka 25 kr.    
•  4   SY-STICKA-PRATA kl. 10.00 – 11.30      
 Kortspel kl. 13.30 – 16.30  
•  9 Grillkväll m. Christer & Monica. 
 Anmälningslista på Kungshällan Max.  20 personer.  
•  11 SY-STICKA-PRATA  KL. 10.00 – 11.30      
 Kortspel kl. 13.30 – 16.30   
•  12 Andakt 11.00 Svenska kyrkan.  
•  16 SOMMARCAFÉ  kl.14.00-15.30. Samtalscafé – vi pratar om allt  
 möjligt mellan himmel och jord. Kaffe & kaka 25 kr.   
•  18 SY - STICKA- PRATA  kl. 10.00 – 11.30        
 Kortspel kl. 13.30 – 16.30.       
•  23 SOMMARCAFÉ kl.14.00-15.30. 
 Ylva Olin – Högläsningen fortsätter. Kaffe & kaka 25 kr.   
•  24 Andakt kl. 11.00  Betelkyrkan.  
•  25 SY-STICKA-PRATA KL.10.00 – 11.30      
 Kortspel kl. 13.30 – 16.30.       
•  26 BINGO kl. 14.00- 16.30  
•  29 Våffelträff  i Tjörnarps församlingshem kl 14.00 – 15.30      
Våffla och kaffe 25 kr.  
• 30  SOMMARCAFÉ  kl. 14.00 -15.30. Semesterminnen & bild-
 visning från Italien m. Yvonne. Kaffe & kaka 25 kr. 

TJÖRNARPS PRO
Danslistan för augusti 2016
•  2  Orient
•  9  Candix
•  16  Tuboys
•  23  Cedric
•  30 Reflex
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
•  3 augusti  kl. 19.00 Tjörnarp  Musik i sommarkväll, 
 S. Rasmussen.
•  9 augusti kl. 19.00 Tjörnarp Sommarkväll vid Ringugnen, 
 M. Johansson och J. Follin.
•  28 augusti kl. 17.00 Munkarp ”En trevlig kväll i Munkarp” i  
 församlingshemmet. Sång, musik och korvgrillning. F. Steimer,  
 J. Follin, H. Hansen och M. Johansson.

Träffpunkterna är Svenska Kyrkans öppna verksamhet för barn i 
sällskap med vuxen. 
Hösten 2016
•  Måndagar kl 9.00 - 11.30 i Höörs församlingshem 
 29 augusti - 12 december. Stängt 31/10
•  Tisdagar kl 14.00 - 16.00 i Tjörnarps församlingshem 
 30 augusti - 13 december. Stängt 4/10, 1/11 och 8/11
•  Onsdagar kl 14.00 - 16.00 i Höörs församlingshem 
 31 augusti - 14 december. Stängt 2/11 och 9/11
•  Torsdagar kl 9.00 - 11.30 i Höörs församlingshem i samverkan  
 med Höörs kommun och BVC Lillefot
 1 september - 15 december. Stängt 3/11
•  Fredagar kl 9.00 - 11.30 i Höörs församlingshem
 2 september - 16 december. Stängt 4/11
Kyrkans barntimmar. Kyrkans barntimmar för 4-5 åringar. 
Här leker vi och har roligt, pysslar, har samling och firar andakt 
tillsammans.
•  Måndagar kl. 14.00-16.00 i Höörs församlingshem.
 Anmälan och information till församlingspedagog 
 fia.steimer@svenskakyrkan.se eller tel:  0413-24916
För mer info och evenemang se www.svenskakyrkanhoor.se 

Betelkyrkan 
•  31 augusti kl. 15.00 – 18.00 Startar StickCafé.
I övrigt se  www.betelkyrkan.com

Höör & Hörby-Frosta GDF
Inget dansprogram i augusti

Orupstipset
Återkommer i september

Övrigt
•  4 aug kl. 18.00 Hurva kyrka. Kyrkogårdsvandring Arr.Södra 
Ringsjöortens Bygdeförening
• 6 aug kl. 10-13 Loppis Nya Torg

Mötesplatsen Tillsammanscaféet 
•  2, 9, 16 aug kl. 19-21 Torgliv - 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.
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





Gör så här
1  Lemon curd Tvätta två citroner noga och torka.   
 Koka upp citronsaft från fyra av citronerna   
 samt rivet skal från två citroner, blanda ihop med   
 strösocker och smör. Låt smöret smälta ihop med   
 citronjuicen och sockret. Sila sedan av vätskan.   

Krämig tårta med lemon curd, romkokta 
hallon och en härlig mjuk maräng. 

Kock: Daniel Lakatosz Recept hämtat från Sveriges mästerkock 24 feb 2016. Foto: TV4

Du behöver
Lemon curd
6  citroner 
3 dl socker 
100 g smör 
2 msk maizena 
4  äggulor 
4  hela ägg 
Tårtbotten
4  ägg 
2 dl socker 
2 dl vetemjöl 
1 tsk vaniljsocker 
1,5 tsk bakpulver 
Hallonsås
2 dl hallon 
25 g smör 
1 tsk vaniljpulver 
0,5 dl rom 
1 msk socker 
Grädde: 4 dl vispgrädde 
Maräng
6  äggvitor 
2,5 dl strösocker 
Dekoration: rostade 
mandelspån, citronmeliss, 
färska hallon 
  

 Blanda ut maizena med saften från dina två återstående citroner och rör ner detta i vätskan.  
2  Vispa samman äggen och rör ner dem i vätskan, ställ tillbaka på spisen och sjud tills citron- 
 krämen tjocknar. Häll över din lemon curd i en ren skål och låt svalna  
3  Tårtbotten
  Sätt ugnen på 175 grader. Smörj och bröa en springform, cirka 24 cm.  
4  Blanda de torra ingredienserna.  
5  Vispa ägg och socker poröst i flera minuter.  
6  Sikta eller vänd försiktigt ner de torra ingredienserna i äggsmeten. Häll ner smeten i formen  
 och grädda lågt i ugnen cirka 25-30 minuter. Låt svalna innan du skär den eller lägg den i  
 frysen och skär den i tre delar halvfrusen.  
7 Hallonsås: Sjud hallon, smör, vaniljpulver, rom och socker. Koka bort alkoholsmaken och  
 ta bort från värmen. Såsen skall vara lite som en puré.  
8  Grädde: Vispa grädde fluffigt men inte för hårt.  
9  Maräng: Vispa äggvitor och tillsätt sockret i omgångar, inte allt på en gång. Marängen ska  
 vara glansig och fin.  
10 Montering
  Skär tårtbottnen i tre delar. Häll hallonsås och lemon curd på första lagret, lemon curd och  
 grädde på andra lagret och enbart lemon curd på det översta lagret. Spritsa marängen runt  
 om tårtan och dekorera fritt. Bränn av tårtan med en brännare så det blir en fin yta.  





DIGITRYCK

Mån - Tor    13.00 - 18.00
Fre           
Helg     Stängt

13.00 - 17.00

info@digitryck.se | 0413- 22763 | digitryck.se
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