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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!

December
Frosta HC A-lag
Färs & Frosta Ishall
Inga matcher med på deras hemsidan

H65 Dam Elit
21 dec 15:00 H 65 - IK Sävehof
H65 Herr Div 1
4 dec 15.30 H65 - Kärra HF
18 dec 15.30 H65 - IF Kristianstad

Frosta IBF Herrar Div. 3 Norra Skåne
Höörs Idrottshall
2 dec 19.30 Frosta IBF - Bromölla IBK
16 dec 19.30 Frosta IBF - IBK Höken

Glöm inte boka bord!

                Vårt välkända Julbord
serveras 26 november till 22 december.

Söndagar speleman och tomte 
och julklappar till barnen.

Höörs Lucia besöker oss söndag
13 december vid båda sittningarna.

    

           Fester, kalas och konferenser
    Stora eller små! Boka den plats du behöver.

    Hotellet är alltid öppet för dig och dina gäster.

   Välkomna till Wärdshuset önskar 
   Lena och Boris med personal. 

Höör   Tel 0413-33255   www.ringsjowardshus.se

Glöm inte boka bord!

Följ oss på
Facebook

Kom och upplev ett gott svenskt julbord.



Runt Nya Torg
15.00 - 19.00  Julmarknad på Nya Torg
15.00 - 17.00  Ponnyridning 
15.00 - 18.00 Herr Mullvad från Skånes Djurpark 
 besöker julmarknaden.
 15.00 - 18.00  Hälsa på tomten och lämna din önske-  
 lista till honom. 
15.00 - 19.00  Träffa brandmän från Räddningstjänsten  
 och titta på deras häftiga brandbil. 
14.00 -19.00  LIONS har julmarknad i MSK Krafts 
 lokalerTomte, glögg och lotteri. 
 Korvvagnen är på plats. 

Stationshuset: 
Tösernas och Köpmanshuset har öppet kl 15.00-18.00. 
Träffa tomten på Köpmanshuset kl 16.00-18.00

Luciakröning 
18.00 -18.30  Stefan Lissmark och Anna Palm kröner   
 årets Lucia.

JULSKYLTNINGSHELGEN 25-27 NOVEMBER 2016
Fullständigt program på kommunens hemsida. 

Parkera gärna på pendlarparkeringarna kring järnvägen.

Navet
Har skylthelg fredag-söndag 25-27 november.

Tomten kommer och butikerna har fina julerbjudande. 

Frosta/Björnens center 
Har skyltlördag 26 november kl.10.00 -15.00.

Butiksgallerian har julkul och fina erbjudanden.

Centrala Höör skyltsöndag 27 november kl. 13.00 - 19.00 
(Variationer i butikernas öppettider kan förekomma).

Scenvagnen Nya Torg:
• 15.00 – 15.15 Höörs Danscenter
• 15.15 – 15.45 Solles julkvartett 
• 16.00 – 16.05 Malin Carnor inviger och tänder granen 
• 16.05 – 16.30 Dans kring granen 
• 16.40 – 16.50 Julsånger med sånggrupp 
 från Musikskolan 
• 16.55 – 17.05 Johan & Måns - Stämningsfull 
 accordeonmusik 
• 17.15 – 17.30 Blåståget (blåsorkester) 
• 17.35 – 17.50 Höörblåset (blåsorkester) 
• 18.00 – 18.30 Luciakröning 
Musikskolan underhåller på olika platser i centrum.

Huvudsponsorer: 
Höörs Föreningsallians, Höörs Kommun, Sparbanken Skåne, Larssons Ur & Optik, Höörs Mu-
sikskola, Höörs Fastighets AB (HFAB), Fastighetsbyrån, Lokaltidningen Mellanskåne, Företa-
garna Höör, Olofssons Plåt, Blomsterverkstan, Fotograf Bertil Björk, Fogdaröd Omsorg, Höörs 
Gästgifwaregård, City Gross, 
Stora sponsorer: 
Alf Perssons Rör, Biltjänst, Caddex, CHER Redovisning, COOP Höör, East Import, 
Falkenklevs Mode AB, Handelsbanken, Hardys, Kvist & Knast, Levins El, Lloyds Apotek, 
Länsförsäkringar, MiaCris, Smart Buy, Stefan Ströms Bygg AB, Svenska Kyrkan, Tösernas 
Direkt, XL Bygg Höör, Ringsjö Krog & Wärdshus, Apoteket Kronan Höör, Höörs Glasmästeri
Övriga sponsorer: 
Crazy Disc, Ellbe Motortjänst, Höörs Båt & Fritid, Modehörnan AB, Höörs Hälsokost, 
Kontorsnetto, Kötthörnan, Svensk Fastighetsförmedling, Moster Fridas Ost & Delikatesser, 
Åkerholms Rör, Köpmanshuset, DM Sound

Coverbandet Solles Jul 
Kvartett underhåller

Kulturhuset Anders: 
Familjen Anderssons Advent kl 12.00-12.30.



PÅ GÅNG I HÖÖR  DECEMBER Höörs Församlingshem
Höör Fogdaröds julmarknad där Rättvisa boden har försäljning 
och information.  
•	 Fredag 2 december kl. 12-17
• Lördag 3 december kl. 10-17 
• Söndag 4 december kl. 10-16
•		5 dec kl. 12-14 N. Rörum Seniorjul i prästgården. Föranmälda!
•		8 dec kl. 12.00 Höör Seniorjul i församl.hemmet. Föranmälda!
 kl. 19.00 Höör Julsånger i prästgården med Anges Termén.
•		10 dec kl. 13.00 Tjörnarp Julkul och terrängloppet 
 Tjörnarparen. Lotterier, försäljning, kaffeservering, Luciatåg.  
 Samarrangemang med Tjörnarps Sockengille. J. Follin.
•		11 dec. kl. 17.00 Höör Juljazz med kören Jazzfolket och 
 I. Livendahl. Präst M. Johansson.
•		18 dec kl. 16.00 N. Rörum Julsånger i prästgården, 
 Anges Termén.
•		22 dec kl. 19.00 N. Rörum Julsånger i prästgården,
 Anges Termén.
•	26 dec - Annandag jul kl. 16.00 Höör Julens sånger, 
 P-A. Josenby, Kyrkokören
•		27	dec	kl.	14.00	Höör	Julkaffe	för	pensionärer. 
 Träffas i församlingshemmet. Madeleine Nyberg mfl. samlar  
 oss kring Lina Sandell i ord och ton.  

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	december	kl.	10.00	Tiekaffe Jul, jul, strålande jul.
•		7	december	kl.	15.00	–	18.00	StickCafé 
•		11	december	kl.	16.00	Julfest för hela familjen.
•		14	december	kl.	15.00	–	18.00	StickCafé
I övrigt se  www.betelkyrkan.com
Höör & Hörby-Frosta GDF
Ingen dans i december. Återkommer i januari 2017.
Orupstipset	har	uppehåll	i	december-februari	och	återkommer 
i mars 2017.
Övrigt
•	3	dec	kl.	10-13	Loppis Nya Torg
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
•		3 dec. kl.18.30 ”Önskefilmen” Se mer på biovisionfilm.se 
•		4 dec kl 14.00  ”Lillnisses magiska luva” Julens begivenhet för  
 barn. Med glittrande och tindrande gitarrmusik av Celia Linde.
 Arr. Höörs Musiksällskap
•		13 dec kl. 08.00 Luciakonsert
•		14 dec. kl.19.00 Musikskolans Julkonsert
Konsthallen i Kulturhuset Anders
•		3/12	-	18/12	Amatörutställning
HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING
Årskort/medl.avgift: 150 kr Inträde icke medlemmar: 50 kr
Tid-Plats: Betelkyrkan, Eriksgat 6, Höör.  19.00  www.skanskaff.se
Ingen	föreläsning	i	december
Höörs	Bibliotek	-	öppettider	se: www.hoor.se/sv/Bibliotek
2	och	9	december	SAGOSTUNDER	Höörs	bibliotek	fredagar	kl.	9.30
•		5 dec. kl. 16.00 AFTER DAGIS - kul för de små efter  förskolan.  
 Den röda tråden Sagofén Isadora  För barn 3 - 5  år  Biljetter på  
 biblioteket fr. 18 nov. 
•		8 dec. kl.15.00 Forskarturnén  Janicke Andersson Pensionärs- 
 jävlar eller  de nya ungdomarna? Fri entré. Hämta gratisbiljet- 
 ter på biblioteket. Arr: Höörs bibliotek och Lunds universitet
Bosjökloster	Slott	-	boka på www.bosjokloster.se
•		OBS!	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 december 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
•		6	Musikcafé:		”Lite av varje” – med Conny Nilsson från Matz  
 Bladhs orkester 
•		13	Luciatåg	med	barnen	från	Eden-skolan	
Onsdag 
Kl. 14.00-16.00  ONSDAGSTRÄFFEN  FIKA 25:- Medarr: SV. 
•		7	Café	14	Bosjökloster:	Julbord m. julmusik 13.00-16.00            
 Kostnad 150 kr. Anmälan till Ringsjö församling senast 30/11.  
 Tele. 0413 – 54 47 80       
•		14	Vänskapscafé:	”Julastim & Grödarim”, underhållning med          
 Helen Hansen och John Follin
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      
•		3	Kl.	14.00-16.00 Lördagsträff Medarr: Höörs kommun, 
 volontärer, SV. Olika aktiviteter med Helene & Anita. 
 Kaffe & kaka 25kr.
Söndag     
•		4	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:	13 dec
•		Norra	Rörum:	9 dec
•		Tjörnarp:	12 dec
	TJÖRNARPS	PRO	Danslistan	för	december	2016
•			6	Ronimas
•		13	Lennart	&	Sune
•		20	Kent	Borgström
Granbacken, Löberöd. Entrén öppnar kl 14 och dansen kl 15. 
Varmrätt med kaffe & kaka i pausen. Alla anslutna medlemmar är 
välkomna. Medlemskontroll.



De tre först öppnade rätta lösningarna får: 
En Biobiljett var!

Skicka in svaret senast den 4/12 2016 
tillsammans med namn och tel.nr till 
Höörs Tryckeri, Box 99, 
243 22 Höör

Vinnarna meddelas per telefon 8-9/12 2016

Hitta annonsen! Till vilket företag hör de utklippta delarna?

Skriv företagets namn i rutan - och skicka in!

JULTÄVLINGEN!











Månadens Bokstips! Bo Bjelvehammar 
Författare och kulturkritiker

”Ta en madeleinekaka och minns”  Jag kommer ihåg
Författad av Peter Englund Förlag Natur & Kultur

Nu ska denna text inte handla om Marcel Proust, utan om Peter Englunds minnesskärvor och komihågfrag-
ment, 650 korta hågkomster, numrerade och inledda med de tre orden Jag kommer ihåg, minnen från barn – 
och ungdomsåren, i en tid av optimism och framtidstro, Peter Englund är född 1957. Han väljer ut små detaljer 
eller stannar upp vid korta ögonblick, som han minns. Från köket, från skolan, från tevetittandet eller från de 
vilda lekarna. Han eftersträvar ingen ordning eller systematik, han ställer upp små minnesstolpar, kring dem 
klär han andra minnesbilder. Utifrån fria associationer och utan kronologi ger han en tidsbild. Vi ska känna 
igen oss, kunna anknyta till våra egna liv, reagera, känna och minnas.
Peter Englund lockar fram egna reflektioner och hågkomster. Att dela minnen oh skapa egna bilder, så fungerar 
boken, på ett utmärkt sätt!
Tidigt väljer jag ut mitt eget favoritminne, det som handlar om Björnklister, det sällsamma limmet från skolan; 
en burk i vitt och grönt med ett runt utrymme för en röd spatel, som användes för att stryka på limmet med. 
Och så den förföriska doften av mandel, bredvid de andra ingredienserna, stärkelse, glycerin och vatten.
Bilden växer; där finns plötsligt kartstället, skolorgeln och fröken som kommer ner från trappan från sin bo-
stad, tar emot oss i samlingsrummet, vi är plötsligt tysta och ställer oss på led, går in till våra platser och säger god morgon till varandra. Fröken 
hette Maja Andersson var snäll och tröstande, när man fått stryk på rasten, hon var mjuk och doftade gott, när hon höll hårt om mig, när jag 
hulkade och var alldeles genomsvettig efter att bli jagad ut i kornåkern av Åke.
Det är ett lyckat experiment med de egna minnena och där läsaren själv blir dränkt i egna minnen.

Det är egentligen ett spår, som Peter Englund har hållit fast vid som historiker och författare, de enskilda människornas minnen och berät-
telser. Som i boken Poltava, där vi möter fältprästen, knektänkan, fältskären, generalen eller fotsoldaten. Alla har sina egna berättelser, alla är 
ovanliga, i någon mening.

Bo Bjelvehammar





Hög tid att börja mata fåglarna!
  

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Att mata småfåglar under vinterhalvåret har gamla anor. Sedvänjan att sätta upp en julkärve 
på en stång utanför stugan kan spåras tillbaka till 1700-talet, men kan vara äldre än så. Det 
har blivit den klassiska bilden av fågelmatning. Men det var mer skrock än välvilja som 
låg bakom; man ville muta gårdens småfåglar att inte ge sig på den värdefulla säden när 
den stod i ax på åkrarna. Då gällde det främst gråsparvar som förr var en vanlig art runt 
alla gårdar i Skåne och som kunde ställa till stor skada i sädesfälten. Även andra fåglar 
som gulsparv, grönfink och olika mesar drog naturligtvis också nytta av julkärvarna. Under 
1800-talet började det sprida sig en mer allmän välvilja att mata fåglar. Den finlandsvenske 
författaren Zacharias Topelius skrev kring 1850 om glädjen av att se småfåglarna flyga 
kring julkärven och han föreslog att man skulle ge fåglarna sädeskorn, brödsmulor och 
talg, en rekommendation som håller än i dag. Julkärven har numera ersatts av fågelbord 
och olika typer av fröautomater, stora som små. Fågelfröer av olika slag är en lättåtkomlig 
vara som sälj i många butiker i behändiga plastburkar eller till och med säckvis när det gäl-
ler en storsäljare som solrosfrö. Om man väljer flera olika frösorter, så får man fler sorters 
fåglar till matningen. På senaste år har fågelmatning blivit något av en nationalsport. Där 
kan alla människor med det minsta fågelintresse delta. Under den sista helgen i januari 
organiserar Sveriges Ornitologiska Förening en räkning av alla de fåglar som ses vid fågelmatningarna runt om i hela Sverige. 
Räkningen heter ”Vinterfåglar Inpå Knuten” och alla kan vara med. Nytt för i år är att man kan rapportera in de räknade fåglarna 
via sin mobiltelefon eller sin läsplatta. Man börjar med att ladda ner en gratis app som heter ”Vinterfåglar” och registrerar sig 
med namn och plats för sin fågelmatning. Det hela är ytterst enkelt, allt för att göra det lite extra roligt och framför allt för att 
få fler unga och vana mobilanvändare att delta i ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. Så boka in helgen 27 – 30 januari för fågelräkning 
och börja mata redan nu så blir det många fåglar att räkna när det blir dags!
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