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TEMADAGAR FEBRUARI 2017
•	1		 Vegetariska	dagen
•	2		 Groundhog	Day,Internationella	våtmarksdagen
•	3		 Andningens	dag,	Morotskakans	dag
•	4		 Världscancerdagen,	Löpningens	dag,	Vargens	dag
•	5		 Nutelladagen,	Runebergsdagen
•	6		 Internationella	dagen	för	nolltolerans	mot		 	
	 	 kvinnlig	könsstympning
	 	 Samernas	nationaldag,	Semikolonets	dag
•	7		 Safer	internet	day,	Tankens	Dag
•	8		 Äggahalvans	dag
•	11	 Internationella	112-dagen,	
	 	 Världsdagen	för	sjuka
•	12		 Darwins	födelsedag,	Djurförsökens	dag
•	13		 Clean	Out	Your	Computer	Day
	 	 Världsradiodagen,	Tandborstbytardagen
•	14		 Alla	hjärtans	dag,	Alla	Hjärtebarns	dag
•	15		 Internationella	barncancerdagen
	 	 Geléhallonens	dag
•	18		 Fotens	dag
•	20		 Världsdagen	för	social	rättvisa
	 	 Slarvighetens	dag
•	21		 Internationella	dagen	för	modersmål
•	22		 Alla	scouters	dag,	Internationella	brottsofferdagen
•	24		 Sverigefinnarnas	dag,	Internationella	EBM-dagen
•	25		 Grapefruktens	dag
•	26		 Fastlagssöndagen
•	27		 Internationella	isbjörnsdagen
•	28		 Fettisdagen,	Internationella	musarmsdagen
	 	 Internationella	pannkaksdagen,	Myggholkens	dag
	 	 Kalevaladagen
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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!

Februari
Frosta HC A-lag
Färs & Frosta Ishall
9 feb kl. 19.00 Frosta HC-Halmstad HF2
19 feb kl 16.00 Frosta HC-IF Lejonet

H65 Dam Elit
24 feb kl.19.00 H65-LUGI HF

H65 Herr Div 1
12 feb kl. 15.30 H65-Hisingen Torslanda
26 feb kl 15.30 H65-Kroppskultur 

Frosta IBF Herrar Div. 3 Norra Skåne
Höörs Idrottshall
3 feb kl.19.30 Frosta IBF-Åstorp/Kvidinge IBS H3
24 feb kl. 19.30 Frosta IBF-Örkelljunga IF



Nu hoar berguven
  

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Redan så här tidigt på året har berguvarna börjat ropa. Det finns ett 10-tal par, glest 
utspridda i Skåne, och hanen har redan nu börjat ”vårsången” för att markera sitt revir. 
Ropet är mäktigt djupt i basen, ett tvåstavigt rop med betoning på den först stavelsen: 
hó-åå. Vindstilla kvällar kan hoandet höras flera kilometer. Även honan ropar ibland. 
Ugglornas hoanden är bland de allra tidigaste vårtecknen, faktiskt! Om Du aldrig har 
hört en berguv hoa – vilket inte många skåningar har gjort! – så rekommenderar jag en 
liten utflykt till Hardeberga utanför Lund. Kom dit lite före skymningen och parkera 
bilen vid kyrkan. Gå sedan 150 m rakt norr ut, där finns det en bra observationsplats 
med utsikt över det stora stenbrottet i Hardeberga. Om du har lite tur, så hör du berg-
uven ropa inifrån stenbrottet. Om det låter som om uven sitter längre norrut, så kan du 
även gå ytterligare 200 m längs stigen. Då kommer du fram till ännu en utsiktpunkt 
med bord och bänkar. Om du är på plats medan det fortfarande är lite ljust, så kan 
du med lite tur också få se någon av uvarna i paret flyga ut på jakt, det är en mäktig 
upplevelse! Berguven är världen största uggla med ett vingspann som kan vara 170 
cm mellan vingspetsarna! Som hos alla ugglor är flykten helt ljudlös för att kunna 
överraska bytet som kan vara mindre däggdjur eller fåglar.
I Skåne blev berguven helt utrotad genom jakt, förgiftning och annan förföljelse redan 
under 1940-talet. 1950 fridlystes berguven i Sverige, men då fanns det bara ett litet antal par kvar i hela landet. Den kände TV-
profilen och naturjournalisten Jan Danielson startade 1982 Projekt Berguv Skåne med ett par avelsuvar. I dag omfattar projektet 
fem uppfödare med var sitt avelspar. Tack vare detta arbete med uppfödning i hägn, ringmärkning och utsättning av unga uvar, 
så har berguven åter börjat häcka i Skåne. Men det är ännu lång väg kvar för projektet att nå målet på 20 häckande par i land-
skapet. Sedan 2004 är Projekt Berguv Skåne en del av Skånes Ornitologiska Förenings verksamhet. Du kan läsa mer genom att 
gå in på www.skof.se och klicka på Projekt Berguv.

Fotograf: Carina Sjögren



PÅ GÅNG I HÖÖR   FEBRUARI 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: 7 feb
•  Norra Rörum: 10 feb
•  Tjörnarp: 27 feb Bildvisning m. Hans-Ivar Svensson 
 TJÖRNARPS PRO Danslistan för februari 2017
•  7 Kjell-Reines
•  14 Sweddz med Fredric
•  21 Memorys
•  28 Erik Arnolds
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 1 februari kl. 15.00 – 18.00 StickCafé 
•  Torsdag 2 februari kl. 15.00 – 16.30 Språkcafé
•  Onsdag 8 februari kl. 15.00 – 18.00 StickCafé
•  Torsdag 9 februari kl. 15.00 – 16.30 Språkcafé
•  Fredag 10 februari kl. 10.00 Tiekaffe. Nisse Norén kåserar om  
 Livet från den ljusa sidan.
•  Onsdag 15 februari kl. 15.00 – 18.00 StickCafé
•  Torsdag 16 februari kl. 15.00 – 16.30 Språkcafé
•  Onsdag 22 februari kl. 15.00 – 18.00 StickCafé
•  Onsdag 22 februari kl. 19.30 Kvällsmacka för män. Kasper 
 Schumacher berättar om framtidsplanerna för Skånes Djurpark.
•  Torsdag 23 februari kl. 15.00 – 16.30 Språkcafé
•  Fredag den 24 februari kl. 10.00 Tiekaffe. Minns du sången med  
 Dan-Inge Olsson.
I övrigt se  www.betelkyrkan.com
Höör & Hörby-Frosta GDF
•   3 februari Sweedz 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 dec-febr och är åter i mars 2017.
Övrigt
•  4 feb  kl. 10-13 Loppis Nya Torg
Konstföreningen Paletten arrangerar konstutställningar i 
kommunhusets foajé som är öppna för allmänheten.
• 26 februari – 30 mars UTSTÄLLNING av Åsa Blücker Tema: 
”Solnedgångar runt Höör”
Berggrenska Gården 
Öppnar för våren 10 januari Fika i en historisk och trivsam miljö. 
www.berggrenskagarden.com 
Skolmuseet Linnéutst. alla fre kl. 12-14 sista sön 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
•  5 feb kl 19.00 Konsert – Ragazze String Quartet
Konsthallen i Kulturhuset Anders
•  21/1 – 12/2 Birgitta Godlund Sprängkraft grön - Måleri -objekt
•  18/2 – 12/3 Olof Kronvall Landskap och gamla monu-  
mentala byggnader, som Kvarnen och Silon i Höör
HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING
Årskort/medl.avgift: 150 kr Inträde icke medlemmar: 50 kr
Tid-Plats: Betelkyrkan, Eriksgat 6, Höör.  19.00  www.skanskaff.se
• 13 februari kl. 19.00 Marianne Mörck, skådespelare, Malmö
Ämne: Underhåller och berättar om sitt liv vid Malmö stadsteater.
 • 27 februari kl. 19.00 Anders Ödman, arkeolog, docent vid Lunds 
Univesitet. Ämne: Hur i all sin dar kom all sten till Lund - en berät-
telse om Höörsandstenen och den skånska diagonalen.
Höörs Bibliotek - öppettider se: www.hoor.se/sv/Bibliotek
Sagostunder fredagar kl 9.30
•  3 februari   • 10 februari  • 17 februari
Spännande föredrag med Forskare vid Lunds universitet 
Fri entré till samtliga föreläsningar. Hämta gratisbiljetter på Höörs 
bibliotek från den 16 januari.
För barn 4-6 år:
• 8 februari 10.00 Dinosauriemorgon 
Föreläsning av Elisabeth Einarsson
För vuxna:
• Tisdag 14 februari 18.00 Var det tekniskt eller mänskligt fel? 
Dags att döda vanliga olycksmyter.
Tjörnarps bibliotek har Sagostund torsdagar kl. 13.30 
•  16 feb
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 februari 2017
Måndag   
kl  13.00-14.45 Kiosken öppen i samarb. med omsorgens verksamhet
Tisdag  
Kl. 9.30-11.00  Tisdagsfrukost i Blå rummet.  Medarr: SV  
Kl.  14.00-16.00 Café - varierande underhålln. Fika 25:- Medarr:  SV
•  2 Musikcafé: ”Skånska visor”- prat, sång och musik på skånska  
 med Hasse Andersson & Agneta Grundström  
•  7 Vänskapscafé: ”Fråga prästen” med Lars-Ivar Eriksson  Arr: Höörs 
församling och SV 
•  14 Bokcafé: Alla Hjärtans dag ! Vem var Valentin ?   
• 21 Musikcafé:  40-50-60 tals musik på CD med Bengt Fonander                  
• 28  Musikcafé:”Musik mitt i vintern” med Patrik Nilsson 
Kl.  18.00-21.00 Kurs i klädsömnad i Blå rummet  
Onsdag 
Kl. 14.00-16.00  ONSDAGSTRÄFFEN  FIKA 25:- Medarr: SV. 
• 1 Café 14 Bosjökloster:  Harpolirarna, folkmusik från Skåne o   Uppland 
• 8    Inget café idag    
• 15  Sång & musik med Sven Lidé   
• 22  Samtalscafé –Vi pratar om allt mellan himmel och jord
Kl.  18.00-21.00 Kurs i klädsömnad i Blå rummet
Torsdag    
Kl. 9.30-11.30 SY-STICKA-PRATA.                    
Kl.  13.30-16.30 Kortspel  Arr: SPF
Kl.   09.30-11.00 Kiosken öppen i samarb. med omsorgens verksamhet                          
Fredag      
Kl. 9.00-10.30 Fredagsfrukost i Blå rummet Medarr: SV                   
Kl.  14.00-16.30 BINGO Arr: SPF  
Lördag      
•  11 Kl. 14.00-16.00 Lördagsträff Medarr: Höörs kommun, 
 volontärer, SV. Olika aktiviteter med Helene & Anita. 
 Kaffe & kaka 25kr.
Söndag Kl.  14.00-16.00 Söndagsöppet    
•  5 Våffelsöndag med PRO. 










