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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:
Hösten 2016: 28/8, 25/9,
30/10, 20/11, 18/12
Våren 2017: 29/1, 26/2, 
26/3, 30/4, 28/5, 25/6

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

November
Frosta HC A-lag
Färs & Frosta Ishall
6 nov kl. 17.00 Frosta HC - IF Lejonet
13 nov kl. 16.00  Frosta HC - Halmstad HF
20 nov 16.00 Frosta HC - Malmö IK
24 nov 19.00 Frosta HC - Glimma HK

H65 Dam Elit
5 nov 15:00 H 65 - VästeråsIrsta HF

H65 Herr Div 1
13 nov 15:30 H 65 - HP Alingsås

Frosta IBF Herrar Div. 3 Norra Skåne
Höörs Idrottshall
4 nov 19.30 Frosta IBF - Eslövs IBF
11 nov 19.30 Frosta IBF - Hjärnarps IBK



Mårten Gås – en lång historia   

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Att äta gås om hösten är en sed som har medeltida anor i Europa. 
Det är inte så märkligt om man tänker på att frampå hösten var årets 
kullar av gässlingar stora nog för att slaktas och ätas upp. Redan på 
den tiden knöt man traditionen att äta gås på hösten till en fransk 
biskop vid namn Martin som blev helgonförklarad. Det finns många 
sägner och anekdoter om biskop Magnus och hans olika gåsaffärer, 
de flesta är nog inte sanna! Men det var praktiskt att fira hans minne 
samtidigt som det var dags för gåsslakt. Från det katolska Frank-
rike spred sig seden via Tyskland till Sverige redan på 1500-talet. 
På medeltiden var tamgåsen ett både värdefullt och mycket vanligt 
tamdjur hos allmogen, både i Skåne och i övriga Sverige. Carl von 
Linné skrev i sin Skånska Resa från 1749 att gässen sågs i ”otrolig myckenhet” på Skånes slätter. Och den gamla Skånelagen 
stipulerade samma böter på att döda någon annans gås som någons gris! Så långt norr ut som i Dalarna behandlades gässen i 
dåtidens lagstiftning. Men det var inte till Skåne som gåsätandet på S:t Martins dag den 10 november kom först, utan det var 
till adel och högreståndspersoner i Stockholm och sedan vidare till borgerskapet i andra städer. Det var först på 1800-talet som 
seden att äta stekt gås och svartsoppa blev lite mer spridd, och då främst i sydvästra Skåne. Spridningen fick god hjälp av res-
tauranger som gärna tog efter vad som serverades i Kongl. Hufvudstaden! Det var faktiskt först på 1900-talet som skåningarna 
i allmänhet började äta stekt gås på Martins dag. Att det numera ses som en skånsk sed hänger ihop med att bönderna norr ut i 
Sverige upphört med gåsavel som tidigare varit så vanlig. Det skedde när det laga skiftet av gårdarna genomfördes i början på 
1800-talet. Då försvann mycket av byarnas gemensamma betesmarker och samtidigt upphörde man med bruket att lägga jorden 
i träda som ett led i växtföljden. Därmed försvann alla lämpliga gåsbetesmarker. Det blev till slut bara i Skåne som det fortfa-
rande hölls gäss på gårdarna i någon större omfattning. Och det tycker jag att vi ska vara glada för! Smaklig spis!

Skånegäss. Foto från Wikipedia.



PÅ GÅNG I HÖÖR  NOVEMBER TJÖRNARPS PRO Danslistan för november 2016
•  1 Candix orkester
•  8 Erik Arnolds orkester
•  15 Berts Favoriter 
•  22 Bengt Hedin
•  29 Orient
Granbacken, Löberöd. Entrén öppnar kl 14 och dansen kl 15. 
Varmrätt med kaffe & kaka i pausen. Alla anslutna medlemmar 
är välkomna. Medlemskontroll.
Höörs Församlingshem
•  10 nov kl. 18.00 Mårtensfest Alf Bengtsson underhåller med  
 Alf och Alf och Alf - gott, trevligt och gemytligt. Anmälan och  
 prisinfo senast 19 oktober till 220 95
•  15 nov kl. 18.30 Hallaröds församlingshem. Musiken och psal- 
 mens betydelse för Martin Luther och den evangeliska-luther- 
 ska kyrkotraditionen med organist Lars Vahlén.
•  23 nov. kl. 19.00 Möjligheter till hälsosamt liv. Sjukgymnast   
 Camilla Hemberg,om ett stimulerande yrke i ständig utveckling.
•  30 nov kl. 19.00-20.30  Studiecirkel. Arvet efter reformationen  
 - en tyngd att bära eller till hjälp att möta livet? Samtalsledare  
 kh. Mikael Johansson.
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
Tonårscafe tisdag och torsdag 15.00-18.00
För info och evenemang se www.svenskakyrkanhoor.se 
Equmeniakyrkan (som har bytt namn från Betelkyrkan)
•  2 november kl. 15.00 – 18.00 StickCafé 
• 4  november kl. 10.00 Tiekaffe Sång och musik med Ingemar  
 Tågerud och Company.
•  9 november kl. 15.00 – 18.00 StickCafé 
•  16 november kl. 15.00 – 18.00 StickCafé
•  16 november kl. 19.30 Kvällsmacka för män. Hur ser framtiden ut  
 för Skånes Djurpark?
•  18 november kl. 10.00 Tiekaffe. Argentina-Antarktis tur och retur.
•  23 november kl. 15.00 – 18.00 StickCafé 
•  30 november kl. 15.00 – 18.00 StickCafé 
I övrigt se  www.betelkyrkan.com
Höör & Hörby-Frosta GDF
•  11 nov kl 19.30-24 Dans till Svante & Co, 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
• 5 nov kl. 10-13 Loppis Nya Torg
• 12-13 nov kl. 13-17 Södra Ringsjöortens Bygdeförening in- 
 bjuder till Konst- och Hantverksmässa i Kyrkans Hus, Bosjö- 
 kloster.  Musikunderhållning båda dagarna kl. 14.30. 
 Kaffe med hembakat serveras.
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 

Ang. Skyltsöndagen 27/11. Mer om detta kommer 
i decembernumret. Höör & Häpna för december 
kommer ut den 20/11.
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
•  10 nov. kl.18.30 föredrag av Ulf R Johansson. POVEL RAMELS  
 TID I SKÅNE. Vi börjar med fika! Arr. Museiföreningen
•  13 nov.  kl. 11.00 Sjörövarmange och Katta Pirat
 En trevlig föreställning för barnmed mycket musik och stoj.
•  22 nov. kl. 19.00 Musikskolans Månadskonsert
•  24 nov. kl.19:30 ”Swing Trés Bien Extravaganza” Arr. Höörs Jazz
•  27 nov. kl. ej klart än. Musikskolans Julspel för alla barn!
Konsthallen i Kulturhuset Anders
•  5/11 - 27/11 Ylva Lundquist
HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING
Årskort/medl.avgift: 150 kr Inträde icke medlemmar: 50 kr
Tid-Plats: Betelkyrkan, Eriksgat 6, Höör.  19.00  www.skanskaff.se
•  7 nov. kL. 19.00 Karlo Pesjak, ”Silvervägen och Arjeplogsfjällen” 
•  24 nov kl. 19.00  OBS torsdag. Jane Mattisson, professor, 
 Kristianstad och Oslo”Downton Abbey”  
Höörs Bibliotek - öppettider se: www.hoor.se/sv/Bibliotek
Särskilt Höstlovsprogram för barn. Se hemsidan! 
•  8 nov. kl.19.15 FÖRFATTARAFTON  Anna Jansson berättar om   
 sina nya böcker Biljettpris: 50 kr Arr: Höörs bibliotek,  SV Västra  
 Skåne och  Billingska bokhandeln 
•  15 nov. Nellie Linander - Hur ser djur? Forskarturnén för barn  
 OBS! Arrangemang för inbjudna 6-årsgrupper 
 Arr: Höörs bibliotek och Lunds universitet
•  21 nov. kl. 18.00 JULMINGEL –  Boktips inför julklappsinköpen!  
 Boktips med både barn-och vuxenböcker. Fri entré. 
•  28 nov kl. 16.00-17.30 AFTER SCHOOL PYSSEL -kul på biblio- 
 teket efter skolan. Julpyssel. Kom gärna barn och vuxna 
 tillsammans. Arr: Höörs bibliotek
Bosjökloster Slott - boka på www.bosjokloster.se
•  25-27 november Skånska Juldagarna fredag-lördag 11:00-17:00  
 söndag 11:00-16:00
Anhörigcentrum Kungshällan
För dig som är anhörig och vårdar/stödjer en närstående som är 65 
år  eller äldre, finns samtalsgrupper.  I dessa grupper får du möta 
andra som befinner sig i en liknande situation. Anhörigcentrum er-
bjuder även enskilda informativa,  vägledande och stödjande samtal. 
Telefontid: Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 9.00-12.00.   
Tel.0413 – 284 57 (övrig tid enl. överenskommelse)
Kungshällans PROGRAM i november 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
•  1 Vänskapscafè:  Agnes Thermen – sång och musik  Arr: Höörs 
församling och SV. 
•  8 Musikcafé: Teo Törnkvist – Gamla örhängen, låtar från          
 30-talet till nutid  
•  15 Bokcafé : Bildvisning – Skånska slott och herresäten  
•  22 Musikcafé: Börje Wessman – Minns 50-talet, sång & musik           
•  29 Musikcafé: Kent Bernby – sång och musik  ”Nostalgistund med  
 sköna melodier och lite trolleri”
Onsdag 
Kl. 14.00-16.00  ONSDAGSTRÄFFEN  FIKA 25:- Medarr: SV. 
•  2 Café 14 Bosjökloster: ”Gruppen Elegi, sång & ord om Allan Edwall”  
•  9 Höstsånger med Maria Johansson    
•  16 Peter Andersson roar oss med rolig och lättsam musik 
•  23 Samtalscafé: Vi pratar om allt mellan himmel och jord  
•  30 Underhållning med kören Glada Sångarna
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      
•  12 nov Kl. 14.00-16.00 Lördagsträff Medarr: Höörs kommun, vo-
lontärer, SV. Olika aktiviteter med Helene & Anita. Kaffe & kaka 25kr.
Söndag     
•  6 nov Våffelsöndag med PRO. 
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: 1 nov
•  Norra Rörum: 11 november ”Allsång med Anne och Lars” 
•  Tjörnarp: 28 november ”Allsång med Anne och Lars”









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



lyckade 
byggresultat

Kampanjerbjudandena gäller 27/10–14/11 2016. 
Med reservation för slutförsäljning och eventuella 
tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma 
gällande sortiment och leverantör. Vissa 
kampanjprodukter kan vara beställningsvara
på vissa orter. Våra rabatter och rek. ca priser 
baseras på leverantörernas bruttoprislista och 
branschens riktpris. 
Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

179:-
arbetsbelysning

bårebo 
Halogenstrålkastare
400 W ECO. Med teleskopstativ av kraftig 
aluminium. Försedd med härdat glas och 
skyddsgaller. Med 1,8 m gummikabel 
3G1,5. Godkänd för utomhusbruk - IP54. 

 

bosch 
Sticksåg
GST 90 E. Klarar nästan vilket material 
som helst. Motor på 650 W och SDS- 
systemet för snabba sågbladsbyten. 
Sågdjup i trä: 90 mm.
 

yunik 
Väggfärg 7
Hög täckförmåga som ger en fyllig, 
sidenmatt yta som är lätt att hålla ren.  
9,1 liter valfri kulör.

moelven
Vägg- och takpanel 
trend slät Finess     
Vitmålad, slät panel med dold spikning. 
Tjocklek 13 mm, bredd 120 mm. 
Åtgång 9,8 m/kvm.  
Rek. ca pris 399:-/kvm. 40:70/lpm.

endast hos xl-bygg

  299:-
30:50/lpm

kährs
Ek Stratus
Mattlackad 3-stav i  
rustiksortering, vitpigmenterad. 
Tjocklek 15 mm. Pris/kvm.

1 295:-
ProFFssÅg

599:-
ValFri kulör

Fibo har köks- och våtrumsskivor som ser ut precis som kakel, 
marmor, granit eller trä, men som är gjorda av annat material.

20%
köks- och VÅtruMsskiVor

399:-
VitPigMenterat



Månadens Barnbokstips! Bo Bjelvehammar 
Författare och kulturkritiker

”I alla dessa världar”  Vem kan räkna alla stjärnorna?
Författad av Anna Klara Tidholm Förlag Alfabeta
Det är lite ödsligt på olika sätt i denna bok för de minsta; Tim är ensam, förresten är 
han inte ensam, katten finns bredvid och på skärmen har han figurer, som pratar och 
har ljud för sig; pappa är inte långt borta, han har bara gått till affären för att handla 
kattmat.
Tim kan gå till fönstret, se på molnen och människorna, snart ser han sin pappa som 
vinkar, snart står han i hallen.
Men under handleturen har det hänt saker, färgerna på skärmen har inte bara för-
bleknat, det har blivit helsvart, katten piggnar till, blir intresserad, när surfplattan, 
beter sig på ett annorlunda sätt. Först bir det svart, det händer ingenting, men sedan 
kommer andra bilder bortom paddans värld. Vackra bilder med fåglar, blommor och 
bilar i det oändliga, läskigheter som monster och gläfsande bestar.
Tim är förvånad över att en ny värld föds, han känner sig lite ensam, katten finns ju 
och pappa är inte långt borta, men ändå bland allt detta nya.
Det är lätt att sakta falla in i Anna-Clara Tidholms värld av saga och dröm, det är onödigt att fråga sig om det är på 
låtsas eller på riktigt. Hon har svar på många frågor, men bevarar även hemligheter; detta skulle jag vilja fråga;

Vem flyttar världen?
Bo Bjelvehammar

I samarbete med:

Malin Carnor Kontorschef Höör presenterar sig och hälsar välkomna.

Familjejuridik  
Charlotte Malmström Forsberg, Juristbyrån 

Senaste nytt på bostadsmarknaden- Vad händer vid ett bostadsköp?
Ann-Sofi e Bredahl, Fastighetsbyrån

Trygghet
Charlotte Dahlqvist, Sparbanken Skåne

Personal från kontoret i Höör fi nns på plats. Under kvällen bjuder vi på något lätt att äta.
Anmäl dig på 0771-12 20 00 eller via info@sparbankenskane.se senast den 14 november.

Varmt välkommen!

Tänk efter före & efter...
Välkommen till denna träff där Sparbanken 

Skåne, Juristbyrån och Fastighetsbyrån 
pratar om varför man skall tänka efter före 

och efter när man ska köpa bostad.

Torsdag 17 november kl. 18.00 - ca kl. 20.30 
på Kulturhuset Anders, Höör






