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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!

Oktober

HIS Herrar HA Div.5 Mellersta 
Färs & Frosta Arena
1 okt kl. 13.00 Höörs IS - Vanstads IF

Frosta HC A-lag
Färs & Frosta Ishall
13 okt kl. 19.00 Frosta HC - Trelleborg IF
20 okt kl. 19.00 Frosta HC - Sölvesborg IK
30 okt kl. 16.00 Frosta HC - Limhamn HK

H65 Dam Elit
Lö 1/10 15:00 H 65 - IF Hellton Karlstad
Lö 22/10 15:00 H 65 - Skuru IK
H65 Herr Div 1
Sö 2/10 15:30 H 65 - Vinslövs HK
Sö 23/10 15:30 H 65 - Ystads IF HF U

Frosta IBF Herrar Div. 3 Norra Skåne
Höörs Idrottshall
7 okt kl. 19.30 Frosta IBF - Göinge IBK
21 okt kl. 19.30 
Frosta IBF - IBK Helsingborg



Dags att se över dina fågelholkar! 

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Nu är det dags att se över dina fågelholkar! Rensa de holkar du har och 
komplettera gärna med att sätta upp några nya. Det är en gammal kunskap 
att småfåglarna använder holkarna för att övernatta under vinterhalvåret. 
Då får de ett gott skydd både mot predatorer och mot otrevligt väder och 
framför allt kyla. Färsk forskning visar också att fåglarna då föredrar ren-
sade holkar, om de kan välja. Sannolikt beror det på att de då slipper even-
tuell ohyra som kan finnas kvar i den begagnade bobalen i holken efter den 
senaste hyresgästen. Så städa ur dina holkar när den första ordentliga natt-
frosten har kommit. Kylan gör att ohyran i bobalen blir lite passiv, så om det finns fågelloppor i holken, så 

tar de sig inte lika lätt över på dig när du rensar holken, om det är lite kyligt. Fågellopporna stannar inte på människor, men de 
kan ge lite klåda innan de försvinner. Så använd gärna bra handskar när du städar ur holkarna. Holkar håller inte heller för evigt. 
Gammalt bomaterial håller fukten kvar i holken och förkortar därmed holkens livslängd ganska 
avsevärt. Det är framför allt golvträet som ruttnar upp mycket fortare än i en städad holk som får 
tillfälle att torka upp ordentligt mellan häckningarna. Kanske behöver du också byta ut någon holk 
som är alltför gisten eller rutten. Många holkhäckande fåglar ratar helt enkelt holkar med sprickor 
eller glipor. Det kan ju utgöra en angreppspunkt för en predator, t ex en hackspett som gärna spisar 
små fågelungar. Spetten uppfattar ju bara ungarna som ovanligt frodiga larver! Om inte holken går 
att reparera till bra kvalitet, så är det bättre att du sätter upp en ny och tät holk. Passa då också på 
att komplettera ditt holkbestånd med ytterligare någon holk, kanske ska du prova med en annan 
diameter på ingångshålet. Det finns också holkar där ”hålet” är så stort som övre halvan av fram-
sidan på holken. Det är grå flugsnappare som gillar sådana holkar. Det råder stor brist på lämpliga 
boplatser för våra hålhäckande småfåglar!



PÅ GÅNG I HÖÖR  OKTOBER
Våffelträffar 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: 4 oktober ”Allsång med Anne och Lars”
•  Norra Rörum: 14 oktober
•  Tjörnarp: 31 oktober
TJÖRNARPS PRO Danslistan för oktober 2016
•  4 Ingvar Fasth
•  11 Kjell-Reines
•  18 Liljas
•  25 Memorys
Granbacken, Löberöd. Entrén öppnar kl 14 och dansen kl 15. 
Varmrätt med kaffe & kaka i pausen. Alla anslutna medlemmar 
är välkomna. Medlemskontroll.
Höörs Församlingshem
•  1 okt kl. 09.00 Hallaröd Seminar. i förs.hemmet, M. Johansson.
•  3 okt kl. 18.00 Höör Kvällssyföreningen träffas i förs.hemmet.
•  5 okt kl. 18.30 Höör Keltisk mässa
•  6 okt kl. 18.30 Tjörnarp Förs. hem. Filmen om Luther. 
•  8 okt kl. 10-12 Höör Barnloppis i församlingshemmet.
•  10 okt kl. 09.00 Hallaröd Bildterapi, C. Lenander.
•  12 okt kl. 19.00 Höör Studiecirkel om vår kyrkas tro och 
 tradition. M. Johansson. Församlingshemmet.
•  13 okt kl. 14.00 Höör Seniorcafé i församlingshemmet.
Program för resten av okt. se hemsidan.
Träffpunkterna: Svenska Kyrkans öppna verksamhet för barn i 
sällskap med vuxen. Info om tider och ev stängt se hemsidan. 
Hösten 2016
•  Måndagar kl 9.00 - 11.30 i Höörs församlingshem 
•  Tisdagar kl 14.00 - 16.00 i Tjörnarps församlingshem 
•  Onsdagar kl 14.00 - 16.00 i Höörs församlingshem 
•  Torsdagar kl 9.00 - 11.30 i Höörs förs. hem i samverkan med  
 Höörs kommun & BVC Lillefot 
•  Fredagar kl 9.00 - 11.30 i Höörs församlingshem
 Kyrkans barntimmar. Kyrkans barntimmar för 4-5 åringar. 
• Vi leker och har roligt, pysslar, har samling och firar andakt.
•  Måndagar kl. 14.00-16.00 i Höörs församlingshem.
 Anmälan och information till församlingspedagog 
 fia.steimer@svenskakyrkan.se eller tel:  0413-24916
Babycafe kl 09.00 Start 6 sept Med barn 0-15 mån. 
Barnrytmik Tillsammans med ditt barn för att under 30 minuter 
sjunga, spela och röra dig till sång och musik. 10 träffar.  OBS! 
MÅSTE ANMÄLAS!  Anmälan är bindande. Gratis verksamhet. 
• Babyrytmik 0-9 månader. Tisdagar kl. 9.15-9.45 start 6 sep.
• Barnrytmik 9 mån-15 mån. Tisdagar kl. 10.00-10.30 start 6 sep.
• Barnrytmik 15 mån - 3 år.  Måndagar kl. 9.00-9.30 start 12 sep.
För anmälan se www.svenskakyrkanhoor.se
Tisdagslunch kl 11.30 Start 6 sept
För info och evenemang se www.svenskakyrkanhoor.se 
Betelkyrkan 
•  5 oktober kl. 15.00 – 18.00 StickCafé i Betelkyrkan.
•  7 oktober kl. 10.00 Tiekaffe i Betelkyrkan. Maths Ekman visar  
 bilder och film från vandringar i Österrike och Sarek.
•  12 oktober kl. 15.00 – 18.00 StickCafé i Betelkyrkan.
•  19 oktober kl. 15.00 – 18.00 StickCafé i Betelkyrkan.
•  19 oktober kl. 19.30 Kvällsmacka för män. Släktforskning idag.
•  21 oktober kl. 10.00 Tiekaffe i Betelkyrkan, David Castor berättar  
 om tro, hopp och kärlek.
•  26 oktober kl. 15.00 – 18.00 StickCafé i Betelkyrkan.
I övrigt se  www.betelkyrkan.com
Höör & Hörby-Frosta GDF
•  7 okt kl 19.30-24 Dans till Chr Lundgrens trio, Granbacken, Löberöd
Orupstipset Söndagar kl 10-12 from 4/9 vid Orups gamla cafe! 
10 kr för medl., 20 kr för övriga. Barnfrågor finns! Välkomna! 
Övrigt
• 1 okt kl. 10-13 Loppis Nya Torg
•  15 okt kl. 12.00-17.00 Fågelutställning Västernäs Handelsträd- 
 gård. Ringsjöortens Burfågelklubb
•  16 okt kl. 10.00-15.00 Fågelutställning Västernäs Handelsträd-
gård. Ringsjöortens Burfågelklubb 
Berggrenska Gården Fika i en historisk och trivsam miljö. 
Se mer info: www.berggrenskagarden.com 
Skolmuseet Linnéutställning alla fredagar kl. 12-14 samt sista 
söndagen varje månad 
Med reservation för ev. ändringar. Vill Du ha med ett arr. i Evenemangskalendern lämna in 
uppgifter senast 14 dagar innan kommande utg.dag till Höörs Tryckeri, Fredsgatan 3 i Höör. 
E-post: info@malmac.se  Följ Mittskåne på Facebook

Kulturhuset Anders
•  6 oktober kl.18.30 Föredrag av Kristina Backe, om Sophia Brahes  
 livsverk. Som vanligt börjas det med fika! Arr. Museiföreningen
•  9 okt kl. 14. Godnattstunden Höörs Musiksällskap presenterar en  
 magisk föreställning för barn 3-5 år.
•  14-15 okt. HÖÖRS JAZZ FIRAR 30-ÅRS JUBILEUM!!! 
 14/10 kl.18.00 Filip Jers och Vocation.
 15/10 kl.18.00 Hannah Svensson, Filip Jers, Peter Asplund,
  Jan Lundgren, Hans Backenroth och Zoltan Czörz Jr
•  16 oktober kl. 16 Konsert med ”Gong”. Arr. Höörs Musiksällskap
Konsthallen i Kulturhuset Anders
•  8/10 - 30/10 Barbro Hemer Nordenhake
HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING
Årskort/medl.avgift: 150 kr Inträde icke medlemmar: 50 kr
Tid-Plats: Betelkyrkan, Eriksgat 6, Höör.  19.00  www.skanskaff.se
•  17/10 Jonas Andersson, polis, Höör  Ämne: Polisen som är  
 världsmästare i extremsport Multisport – Team Peak Performance    
Höörs Bibliotek - öppettider se: www.hoor.se/sv/Bibliotek
•  3 okt. kl.18.00 Forskarturnén Per-Olof Hegg  Molekylär Gast- 
 ronomi eller vad som händer i köket när vi lagar mat Fri entré.  
 Gratisbiljetter på biblioteket. Arr: Höörs bibl. Lunds universitet  
•  4 okt. kl. 16.00 -17.30 AFTER SCHOOL PYSSEL -  kul på bibliote- 
 ket efter skolan. BookArt Gärna barn och vuxna tillsammans.
•  10 okt. kl. 16.00 AFTER DAGIS - kul för de små efter förskolan.  
 Hunden runds snöiga dag Karin Holmström. För barn 1 - 4 år.   
 Biljetter på biblioteket fr. 26 sept. Arr: Höörs bibliotek
•  13 oktober kl. 18.00 BOKSTIPSKVÄLL för vuxna Vi boktipsar  
 om höstens nya böcker och lite annat. Fri entré.   
•  18 okt. kl.18.00 Forskarturnén  Håkan Wallander Jord - funde- 
 ringar kring grunden för  vår tillvaro. Fri entré. Gratisbiljetter  
 på biblioteket. Arr: Höörs bibl. & Lunds universitet
Bosjökloster Slott - boka på www.bosjokloster.se
• 16 oktober från kl. 16:00 Keltisk afton i Stallet 
Anhörigcentrum Kungshällan
• 6  okt kl 18.00 - 19.30 Föreläsning Minne & Kognitionssvikt Med 
Silviasystrarna, Christina Tobiaeson Ek & Siw Gummesson. Kostnads-
fritt, kaffe med kaka 20 kr. Anm. sen. 3/10 till Anhörigcentrum. 
Tel: 0413-284 57 eller E-post: johan.persson@hoor.se
• 20 okt kl. 18.00-19.30 Föredrag Hälsopsykologi Vad är det som 
får oss att göra en hälsosam förändring, hur kan vi motivera 
oss? Kerstin Sandström håller ett inspirerande föredrag om att 
medvetandegöra ohälsosamma mönster och att möta dessa med 
ny insikt. Kostnadsfri, kaffe & kaka 20kr. Anm. sen. 17/10 till An-
hörigcentrum. Tel: 0413-284 57, E-post: johan.persson@hoor.se
Kungshällans PROGRAM i oktober 2016
Tisdag  
Kl. 9.30-11.00  Tisdagsfrukost i Blå rummet.  Medarr: SV  
Kl.  14.00-16.00 Café - varierande underhålln. Fika 25:- Medarr:  SV
•  4 Vänskapscafé:  Sång o musik med John Follin 
 Arr: Höörs Församling och SV.        
• 11  Musikcafé: Sång och spektakel med Alf Bengtsson  
•  18 Bokcafé: Choklad -historia, anekdoter ochl iten provsmakning! 
• 25 Musikcafé: Sångaren i Donnez orkester Donald Laitila.
Onsdag 
Kl. 14.00-16.00  ONSDAGSTRÄFFEN  FIKA 25:- Medarr: SV. 
•  5  Café 14 Bosjökloster: ”Din osynlige granne”- Hanna Jönsson    
 berättar, visar film och skapar nytt ur gammalt med oss             
•  12  Musikkväll  18.00 – 20.00: Danne Stråhed & Magnus 
 Rosengren. Anmälningslista Kungshällan fr.o.m 7/9. Pris 100 kr    
•  19 GeHöör – sångkören spelar & sjunger för och med oss.       
•  26 Krister Esping: ” Ett biståndsprojekt i Vietnam”, 30 år senare          
 Bildvisning och berättande 
Torsdag    
Kl. 9.30-11.30 SY-STICKA-PRATA.                    
Kl.  13.30-16.30 Kortspel  Arr: SPF                          
Fredag      
Kl. 9.30-11.00 Fredagsfrukost i Blå rummet Medarr: SV                   
Kl.  14.00-16.30 BINGO Arr: SPF  
Lördag      
•  8 okt Kl.  14.00-16.00 Lördagsträff Medarr: Höörs kommun, vo-
lontärer, SV. Olika aktiviteter med Helene & Anita. Kaffe & kaka 25kr.
Söndag     
•  2 Våffelsöndag med PRO. 
•  16  Kaffestund med SPF



 För mer info och biljetter besök 
www.skanesdjurpark.se

Höst i Djurparken
15 oktober - 6 november



Även 25% rabatt på utvald känd 
bågkollektion. Välkommen in i butiken! 

Halva 
priset 
på andra paret 
när du köper våra id-glas från  
Gäller glasen, tom 15/11 2016

Optikerhuset i Höör
Storgatan 3, Höör
Tel: 0413 - 222 33

optikerhuset.se
info@optikerhuset.se









Månadens Boktips! Bo Bjelvehammar 
Författare och kulturkritiker

”Det bästa hos människan är hunden”  Nortons filosofiska memoarer
Författad av Norton Kierkegaard, Nedtecknad av Håkan Nesser
Illustrerad av Karin Hagen, Brombergs
Det är en intelligent och känslig hund, som ser på oss på bokens omslag, förnamnet för tankarna 
till motorcykelmärket Norton, som bredvid BSA och Triumph är de, som jag känner bäst; Nor-
tons efternamn är mera åt det tänkvärda och funderande hållet, han fångar upp och strör filoso-
fiska smulor, liksom den danske filosofen med samma efternamn. Det är väl just det som Norton 
gör, funderar över sin egen tillvaro och framför allt människans beteenden och handlingar. Nor-
ton är lugn, viljestark och låter sig inte imponeras över allt, som han ser. Han följer sin egen inre 
kompass och låter sig inte påverkas nämnvärt av annat och andra. Det finns mönster, som han 
följer, oavsett var han befinner sig.
Norton är synnerligen berest, han har sett krogar i Stockholm, hedar i England, nosat på gräset 
både i Kensington Gardens och Central Park, ofta tillsammans med husse, trots att han gillar 
matte bäst, men han visar på ett diskret sätt, att han håller av båda.
Norton har lärt sig att avvakta och vänta, att sova bort några timmar och vänta på bättre lägen, aldrig göra något förhastat och 
utan att tänka två gånger.
Håkan Nesser berättar med charm och kärlek om Norton och deras elva år tillsammans, år av både äventyr och vänskap, det är 
för husse både en bok om saknad och en sorgesång. Ett sätt att gå igenom åren och göra ett bokslut!
Norton Kierkegaard är ingen tillfällig gatukorsning, det är en Rhodesian ridgeback, en ras, från södra Afrika, som ursprungligen 
använts vid storviltsjakt på lejon. Nu är den mera en sällskapshund och en vakthund.
Rasens främsta karaktärsdrag är ridgen, en hårkam längs med manken, där pälsen växer mothårs.

Bo Bjelvehammar






