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TEMADAGAR JANUARI 2017
• 1  Januari Nyårsdagen, 
  Internationella pizzadagen
•  3  Januari J.R.R Tolkien Day
•  4  Januari Punktskriftens dag, 
  Världshypnosdagen
•  5  Januari Trettondagsafton
•  6  Januari Trettondagen
•  7  Januari Temadagens dag
•  13 Januari Tjugondag jul
•  15 Januari Tulpanens dag
•  16 Januari Martin Luther King-dagen
•  19 Januari Sten Stures ben
•  20 Januari Internationella fetischdagen,
  Lösenordsbytardagen
•  21 Januari Kramens dag, 
  Världsreligionsdagen
•  22 Januari Vinets dag
•  23 Januari Elens dag
•  24 Januari Frufridagen
•  25 Januari Halvsnödagen
•  27 Januari Förintelsens minnesdag, 
  Hemtjänstens dag
•  28 Januari European Privacy & Data Protection Day
•  29 Januari Veganpizza-dagen, 
  Världsdagen för leprasjuka
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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!

Januari
Frosta HC A-lag
Färs & Frosta Ishall
15 jan 2017 kl 16.00 Frosta HC - Malmö IK
29 jan 2017 kl 16.00 Frosta HC - Glimma HK

H65 Dam Elit
5 jan 2017 kl 19.00 H65 - Team Eslöv IK
21 jan 2017 kl 15.00 H65 - Skara HF
28 jan kl 15.00 H65 - Boden Handboll IF
H65 Herr Div 1
15 jan kl 15.30 H65 - HK Sävehof
29 jan kl 15.30 H65 - Kungälvs HK

Frosta IBF Herrar Div. 3 Norra Skåne
Höörs Idrottshall
20 jan 2017 kl 19.30 
Frosta IBF - FBC Engelholm H3



Räkna dina ”Vinterfåglar Inpå Knuten”
  

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Jag hoppas att du har kommit igång med din matning av småfåglarna! Det är hög tid annars, 
kylan och snön har ju redan gjort besök i Skåne! Om du har matningen i full gång, så har du 
också möjlighet att delta i den landsomfattande räkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. Då 
är det helgen 27 – 30 januari som gäller och du räknar vid valfritt tillfälle någon gång under 
dessa dagar. Fredag och måndag ingår för att skolor och dagis ska kunna delta. Förra året 
kom det in rapporter från nästan 25 000 fågelbord! Det är helt enkelt blivit en ny folkrörelse 
att vintermata småfåglarna! De allra vanligaste fåglarna vid fågelborden är pilfink, talgoxe 
och blåmes. Dessa tre dominerar stort. För Skånes del ligger pilfinken i klar ledning, men 
sett över hela landet är det talgoxen som har legat i topp varje år sedan räkningarna startade 
och det har växlat mellan de övriga. Det är ett litet hopp ner till antalet gulsparv, domherre 
och koltrast. Grönfinken sladdar lite efter, den drabbades hårt av en smittsam parasit för 
några år sedan. Sett till de stora dragen ger ”Vinterfåglar Inpå Knuten” en bra bild av våra 
vinterfåglars utbredning och förändringar. Därmed kan denna stora räkning ge ett värdefullt 
bidrag till de mera vetenskapliga studier som görs. Arrangör för räkningen är Sveriges Or-
nitologiska Förening – BirdLife Sverige som nu genomför detta för tolfte året i rad. Nytt 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 sitt 
namn och platsen 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! Om du har tillgång till Internet, så hittar du all information du behöver på följande länk: 
www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/vinterfaglar-inpa-knuten 

Blåmes, grönsiska och bergfink. 
Foto: P-G Bentz/Sturnus



PÅ GÅNG I HÖÖR      JANUARI  TJÖRNARPS PRO Danslistan för januari 2017
•  3 Lill-Arnes
•  10 Orient
•  17 Reflex
•  24 Liljas
•  31 Bengt Hedin
Granbacken, Löberöd. Entrén öppnar kl 14 och dansen kl 15. 
Varmrätt med kaffe & kaka i pausen. Alla anslutna medlemmar 
är välkomna. Medlemskontroll.

Höörs Församlingshem
Träffpunkterna: Svenska Kyrkans öppna verksamhet för barn i 
sällskap med vuxen. Info om tider och ev stängt se hemsidan. 
Våren 2017 
•  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 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
• Barnrytmik 9 mån-15 mån. Tisdagar kl. 10.00-10.30
• Barnrytmik 15 mån - 3 år.  Måndagar kl. 9.00-9.30
För anmälan se www.svenskakyrkanhoor.se
Tisdagslunch kl 11.30 Start 17 jan
Tonårscafe tisdag och torsdag 15.00-18.00
För info och evenemang se www.svenskakyrkanhoor.se 

Equmeniakyrkan (som har bytt namn från Betelkyrkan)
•  Onsdag 11 januari kl. 15.00 – 18.00 StickCafé 
•  Onsdag 18 januari kl. 15.00 – 18.00 StickCafé
•  Onsdag 25 januari kl. 15.00 – 18.00 StickCafé
I övrigt se  www.betelkyrkan.com

Höör & Hörby-Frosta GDF
•  13 januari Ajax (fd Remlénz)
Vi dansar tillsammans på Granbacken, Löberöd följande fredagar 20.00 
– 24.00. Entrén öppnar 19.30. Fika i pausen samt tillgång till kaffe under 
hela kvällen ingår i entréavgiften.

Orupstipset har uppehåll i december-februari och åter-
kommer i mars 2017.

Övrigt
•  7 jan  kl. 10-13 Loppis Nya Torg
•  8 jan Lions julgransinsamling med start kl 12.00. 
 Ställ ut din gran och sätt fast en påse med MINST 40 kr i   
granen så kommer Lions och hämtar. Gäller de hushåll som  
 får info om detta i brevlådan.
•  27 jan Lions korvvagn utanför Systembolaget
•  28 jan Lions korvvagn utanför Navet

Berggrenska Gården 
Öppnar för våren 10 januari Fika i en historisk och trivsam miljö. 
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
•  29 jan kl 14, Krakel Spektakel. Arr Höörs Musiksällskap
Konsthallen i Kulturhuset Anders
•  7/1 - 15/1 Visning av under 2016 inköpta verk som lottas ut på  
 årsmötet
•  21/1 - 12/2 Birgitta Godlund eventuellt vernissage redan 20/1

HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING
Årskort/medl.avgift: 150 kr Inträde icke medlemmar: 50 kr
Tid-Plats: Betelkyrkan, Eriksgat 6, Höör.  19.00  www.skanskaff.se
• 23 jan kl. 19.00 kommer Christina Rosell som är VD för Flyinge  
 Kungsgård. Hon berättar om Flyinges historia - en av  världens  
 äldsta stuterier samt vad som pågår f.n. och hur framtiden ser ut.

Höörs Bibliotek - öppettider se: www.hoor.se/sv/Bibliotek
• 3 jan kl. 10.30 Mellandagsteater Stortok och Lilltok - familjeföre- 
 ställning med Teater Polisong. Familjeföreställning för barn från 4  
 år och uppåt Begränsat antal platser. Biljetter kan hämtas från den  
 9 december på Höörs bibliotek. Arrangör: Höörs bibliotek
•  26 jan kl. 19.15 Författarafton Svensk-indiska äventyr. Mikael  
 Bergstrand berättar om hur böckerna ”Dehlis vackraste händer”  
 kom till och vägen från bok till tv-serie. Biljetter 50 kr, förköp på  
 Höörs Bibliotek.

Bosjökloster Slott - www.bosjokloster.se
•  Se hemsidan och facebook

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 januari 2017
Tisdag  
Kl. 9.30-11.00  Tisdagsfrukost i Blå rummet.  Medarr: SV  
Kl.  14.00-16.00 Café - varierande underhålln. Fika 25:- Medarr:  SV
•  10 Vänskapscafé:  Sång och musik med Christina Lenander          
 och John Follin Arr: Höörs församling och SV   
•  17 Musikcafé: Elisabeth Assarson-Marsh – Sången ädla känslor               
 föder. 
•  24 Bokcafé: Nostalgitripp till 1970-talet – ”Plankstek, oljekrisen,  
 Stenmark och utsvängda byxben”  
•  31 Musikcafé: Anita Ewald – En salig blandning av sång &musik 
Onsdag 
Kl. 14.00-16.00  ONSDAGSTRÄFFEN  FIKA 25:- Medarr: SV. 
•  11 Samtalscafé. Vi pratar om allt mellan himmel och jord 
•  18 Från Kiruna till Nordkap:  Bildvisning med Lars Påhlsson  
•  25 Kören från Hörby – Glada Gänget sjunger igen för oss
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      
•  14 Kl. 14.00-16.00 Lördagsträff Medarr: Höörs kommun, 
 volontärer, SV. Olika aktiviteter med Helene & Anita. 
 Kaffe & kaka 25kr.
Söndag     
•  8 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: 3 jan
•  Norra Rörum: 13 jan
•  Tjörnarp: 30 jan



”Musik i Jul” Bo Bjelvehammar 
Författare och kulturkritiker

En mysig jul Anna Stadling med familjen Sigfridsson 
American Tunes for Christmas Atenzia  Border Music/MTA
Det finns vissa nödvändiga saker för att det ska bli en riktig jul, vad det är, beror på vem, som bestämmer det 
nödvändiga, det kan vara girlander, snögubbar som klistras på ett särskilt fönster och den trinde domherren, 
som svävar över grankvistskålen. Ingen levande domherre utan en, som är snidad i trä. Inte sällan handlar 
det om julmusik, att inte lyssna på det gamla, utan skaffa nytt, det finns mycket att välja på. Men det är 
viktigt i vilket sammanhang, det ska avlyssnas, om det ska vara i stök och bök med barn och vuxna, eller i 
ensamhet, där snön faller utanför och fåglarna fladdrar runt fågelborden. Alltså i gemenskap eller avskildhet.

Familjen Sigfridssons julalbum är för hela familjen och lämplig att lyssna på vid många tillfällen. På den 
finns något för alla. Tre generationer sjunger, Lasse, Emil och Zara och så de mindre Ängla, Vilda och 
Älvin. De sjunger solo, i duett och alla tillsammans, ibland med körsång som stöd. Många av låtarna är 
lätta att känna igen, men det finns någon, som jag aldrig har hört.
Det finns ett spår med barnens favoriter med tomtar, möss och bjällerklang. Det kan ibland vara skönt att 
slippa girlander, glitter och tindrande ögon, lugna ner sig ett tag och skruva ner tempot; därför passar Vinternattens magi mig bäst med text 
av Michael Saxell och sång av Lasse Sigfridsson.

Anna Stadlings julskiva är helt annorlunda med en lugn och varm ton, det finns på den klassiska jullåtar som Blue Christmas och We three 
kings, andra mindre kända och oväntade låtar just på en julskiva. Det är sannolikt att det avgörande har varit hur delarna kan bli en helhet, 
som förmedlar en särskild stämning och skapar en känsla, som passar julen. Det finns inget tingeltangel, inget glitter och inget brus det är ett 
album i harmoni, med fina arrangemang av och med Pecka Hammarstedt, Andreas Nordell och Stefan Johansson. Sophie Zelmani är gäst på 
ett spår As with Gladness. 
Det är en julskiva för eftertanke och reflektion och bara njuta av Anna Stadlings varma och innerliga röst, mitt favoritspår är A cradle i 
Bethlehem, den är magisk i Anna Stadlings tolkning och den påminner oss om varför vi firar jul.                              Bo Bjelvehammar
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