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TEMADAGAR JUNI 2017
1  Mjölkens dag, Mobilfria dagen
3  Pingstafton
4  Int. dagen för barn som blivit offer för 
  aggression, Pingstdagen, Assistansens dag
5  Världsmiljödagen, Alla vänners dag
6  Dagen-D, Fruktens dag, 
  Färskpotatisens dag, Sillens dag, 
  Sveriges nationaldag
7  Punkens dag
8  Världshavens dag
9  Int. arkivdagen
10  Världsstickningsdagen, Nat. bastudagen
12  Int. dagen mot barnarbete
14  Int. blodgivardagen
15  Chaufförens dag
16  Bloomsday
17  Naturismens dag, Världsdagen för bekämpning 
  av ökenutbredning och torka, Husbilens dag
18  Int. picknickdagen, Pionens dag
19  Ride to Work Day
20  Int. surfdagen, Världsdagen för flyktingar
21  Int. ALS-dagen, Långsamhetens dag, 
  Världsmusikdagen, Sommarsolståndet, 
  Int. yogadagen
23  FN:s dag för offentliga tjänster, Midsommarafton
24  Johannes döparens dag, Midsommardagen
26  Int. solidaritetsdag för tortyroffer, Int. dagen mot   
    missbruk av och olaglig handel med narkotika, 
  Nationella Entreprenörsdagen
30  Pilsnerkorvens dag

Glad Midsommar!



För ev. tryckfel ansvaras ej.

Framsida: Midsommarkrans
Text från www.temadagar.se

För ev. tryckfel ansvaras ej.

Ansvarig utgivare: Jan Malmström
Layout: Ann-Kristin Freijd, Höörs Tryckeri 
Tryck: Höörs Tryckeri.
Papper: 130 gr gloss
Annonsera i Höör & Häpna kontakta
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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:
Våren 2017: 29/1, 26/2, 
26/3, 30/4, 28/5, 25/6
Hösten 2017: 30/7, 27/8, 
24/9, 29/10, 26/11, 17/12

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

JUNI

Herrar Seniorer
2 juni kl. 19.00 
Maglasäte IF - N. Rörums GIF
13 juni kl. 19.15 
Maglasäte IF - Trollenäs IF
21 juni 19.30 Maglasäte IF - Höörs IS
26 juni kl.19.30 Maglasäte IF - Snoge-
röds IF/Kungshults IK

HA Div.6 Mellersta 
1 juni kl 19.00 HIS - Trollenäs IF
17 juni kl. 14.15 HIS - Svalövs BK
27 juni kl. 19.00 HIS - Billeberga GIF
HR Div.3 Mellersta
5 juni HIS - Önneköps IF



En våt och kall vår.     
  

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Stork på bo med unge Foto: Sven Persson/N

Det blev ingen bra start på våren i år. Efter en rimligt varm början kom våren alldeles 
av sig och det sattes en lång rad köldrekord för maj på olika håll i Götaland. Snön låg 
ett tag heltäckande över både Öland och Gotland och nattfrost var legio, även långt här 
nere i Skåne. Kalla regnskurar ökade på eländet och insektslivet tog en total time out. 
Det var ingen bra start för alla de tidiga tropikflyttande småfåglar som i vanlig ordning 
anlände till vårt land kring första maj. Motvind och kalla regn tvingade fåglarna som kom 
insträckande från söder att landa i första bästa skånska skogsdunge, till exempel runt 
Falsterbo fyr. Vid Falsterbo Fågelstation blev det nya dagsrekord för ringmärkning under 
maj och på bara tre dagar ringmärkte Fågelstationen mer än 1 400 fåglar! Det är mer än 
vad som normalt ringmärks där under hela maj månad. 
Det var heller ingen bra start på häckningssäsongen för storkarna i Skåne. Kläckningen 
av storkarnas ägg inne i hägnen kom igång just när regnen och kylan slog till. Det är 
kombinationen av väta och kyla som är det sämsta tänkbara vädret för späda storkungar. 
För de ungar som låg i bon inne i hägnen kunde vi ge extra portioner med mat och lägga 
ny, torr halm i botten på bona. Det kunde göra underverk, men i de friflygande storkarnas 
bon skördade det ogynnsamma vädret säkert sina offer. Det är ännu för tidigt att summera 
årets samlade resultat i alla storkbon, men vi vet att det har lagts fler ägg än något tidigare 
år och kläckningsprocenten är hög. Men först i början på juli, när alla storkungar har 
blivit ringmärkta, både de inne i hägnen och i de friflygande storkarnas bon, så kan vi summera säsongen. Men allt pekar på att det 
kommer att bli ännu fler flygfärdiga storkungar som kommer på vingarna än något annat tidigare år! Och alla kommer att släppas 
ut samtidigt från storkhägnet vid Hemmestorps Mölla den 29 juli! Om nu högsommarvädret infinner sig till dess, så vågar jag 
utlova en verkligt annorlunda naturupplevelse! Välkommen dit!



PÅ GÅNG I HÖÖR     JUNI  TJÖRNARPS PRO Danslistan för juni 2017
•  5 Ajax  OBS datum
•  13 Reflex 
•  20 Kent Borgström
•  27 Memorys 
Granbacken, Löberöd. OBS Dansen börjar 16.30--20.30.
Entrén öppnar kl 15.30. Varmrätt med kaffe & kaka i pausen. Alla 
anslutna medlemmar är välkomna. Medlemskontroll.

Höörs Församlingshem
Se www.svenskakyrkan.se/

Equmeniakyrkan (som har bytt namn från Betelkyrkan)
•  2 juni  kl. 10.00 Tiekaffe gör en utflykt i det blå.
 I övrigt se www.betelkyrkan.com

Höör & Hörby-Frosta GDF
Ingen dans juni. Se www.horbyfrostagdf.se/

Övrigt
•  3 juni kl. 10-13 Loppis Nya Torg
•  3 juni kl 09.00 Ringsjön Runt Plats: Ringsjöskolans idrottsplats,  
 Thornbergsgatan, Höör. Välkommen till en folkfest på hjul! 
 Du kan bland annat vinna en elcykel på ditt startnummer.  
 Konferencier och prisutdelare: Ingvar Oldsberg
•  4/ kl 10.00 Loppis 40 år Tjörnarps idrottplats
•  4 juni 10:00 - 12:00 Naturvandring Samling: vid Höörs station  
 utanför Tösernas Spel o Gott. Är du nyfiken på att komma ut  
 i naturen, men vet inte riktigt hur du ska komma igång? Vill  
 du inte gå ensam? Vet du inte var du ska gå? Följ med oss ut  
 på guidad tur på svenska längs några av de härliga stigarna i  
•  4 juni 14:00 - 16:00 Invigning av Jeppavallen
•  6 juni 12:00 - 19:00 Kulturkvartersdagen och nationaldags- 
 firande vid Berggrenska gården. Traditionsenligt national 
 dagsfirande med kulturmarknad och uppträdanden. 
 Program kommer.
•  6 juni 14:00 Nationaldagen firas med program för hela 
 familjen på Idrottsplatsen i Snogeröd 
 Essie Kjällquist, släktforskare, talar. Ringsjökören sjunger ledd  
 av kantor William Runnström. Lokala verksamheter presente- 
 ras. Snogeröds IF ordnar tillsammans med Gudmuntorps rädd- 
 ningsvärn roliga aktiviteter för barnen.
•  10 juni från kl 08.30 Rhododendrondag 
 Utflykt till Rhododendrongården i Hjärnarp. För information  
 och anmälan se www.ringsjotradgardsvanner.org
•  23 juni kl 12.00 Midsommarfirande på Ringsjö Krog & 
 Wärdshus

Berggrenska Gården
Utställare i juni är Rose-Marie Nilsson Erwe 
www.berggrenskagarden.com 

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
Konsthallen i Kulturhuset Anders
•  20/5 – 11/6 Vernissage; 20 maj kl. 13.00 Mattias Eliasson, 
 ung tyringekonstnär, abstrakt 

Höörs Bibliotek öppettider osv se: www.hoor.se/sv/Bibliotek

Bosjökloster Slott - www.bosjokloster.se
•  30 april-23 augusti 11:00-17:00 dagl. Steen Kepp Keramik
•  30 april-20 augusti 11:00-17:00 dagl Historiska trådar Gunvor  
 Johansson - SKÅNSK KONSTVÄVNAD & KYRKOTEXTIL 
•  30 april - 24 september 11:00-17:00 Ibland ser man inte  
 skogen för alla träden Henrik Karlsson & Jan Pedersen - FOTO- 
 UTSTÄLLNING ’VILDA NORDEN’
•  30 april-24 september 2017 kl. 11-17 Något i hästväg 
 Lena Palmgren skulpturer 

Kungshällan Lilla Torg 1 243 31 Höör
Mötesplatsen med något för ALLA
Här finns det möjlighet att träffas och umgås, äta lunch,
dricka kaffe eller delta i någon aktivitet
Öppettider: Vard 8.00- 16.00 Lör-sön/helgdag 11.00- 16.00

Anhörigcentrum
Mån - tors kl. 9.00- 12.00  för besök och telefon
0413 – 28457 semesterstängt v: 26,27,28,29,30
Övrig tid enl. överenskommelse. Tag gärna broschyr!

VolontärCentrum
Volontär/Frivilliginsatser har länge funnits i våra verksamheter. 
Vill du vara med?
För besök och telefon: Mån, Tors, Fre kl. 9.00 – 12.00
Tis, Ons kl. 10.00 – 13.00
Telefon 0413 -284 58
Semesterstängt v: 30,31,32,33,34
SPF Hallaröd – Norra Rörums batteriförsäljning tis 10.00- 12.00
Biljard alla dagar – kontakt Lars Ahlberg 0413 – 247 33
Bokning av lokaler 0413 – 28457, 28458

Kungshällans SOMMARPROGRAM i juni 2017
•  7   Sång & Glädjedag på Berggrenska Gården kl. 13 - 16      
 Underhållning med Åke Hjerpe m.fl.  Marknadsstånd med lokal  
 anknytning. Kaffeservering i Föreningsalliansens regi. Det går även  
 bra att ta med egen kaffekorg 
•  10 LÖRDAGSTRÄFFEN KL. 14.00-16.00
•  13  Utfärd m. Svenska kyrkan till Helsingborg och Ängelholm
      Anmälan till pastorsexp. 0413 – 220 95     
•  15 SY-STICKA-PRATA kl.10.00 – 11.30
      Kortspel kl.13.30 – 16.30.  
•  20 Korvgrillning med Johan & Eva 17.00 – 19.30
     Anmälningslista på Kungshällan fr.o.m  5/6. max 20 personer
•  22 SY-STICKA-PRATA  KL. 10.00 – 11.30 
     Kortspel kl. 13.30 – 16.30
•  27 SOMMARCAFÉ  KL. 14.00 – 16.30. Högläsning med Ylva Olin
      Kaffe & kaka 25 kr 
•  28 ANDAKT kl. 11.00 Equmenia  (fd. Betelkyrkan)
•  29 SY-STICKA-PRATA kl.10.00 – 11.30
     Kortspel  kl. 13.30 – 16.30
•  30 BINGO kl 14.00 – 16.30

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!
Återkommer till hösten

6 juni från kl. 12.00 
Kulturkvartersdag & 

Nationaldagsfirande på
Berggrenska Gården

Program www.hoor.se

23 juni 
Midsommar firas på

Ringsjö Wärdshus

Berggrenska Gården
Program www.hoor.se













Månadens Boktips!
Bo Bjelvehammar  Författare och kulturkritiker

av Jan Olofsson  
Recito

Skogen lever
Alvas föräldrar har fest, det är bara vuxenprat och ingenting, som intresserar 
Alva det minsta. Om det nu ens är intressant för någon, att bara sitta, äta och 
prata. Alva bestämmer sig för att göra något eget och ger sig av i hemlighet. 
Till den väldiga skogen.
Skogen är stor och har allt, färger, dofter och ljud, som är märkliga och lite 
läskiga, det är svårt att veta, var alla ljud kommer ifrån.
De kommer från två djur, som Alva inte sett tidigare, ett gult och ett med flera 
färger, Alva hoppar tillsammans med djuren på den store nallens mage, Alva 
tycker först det är svårt att hoppa på en nalles mage och hoppen blir allt högre 
och högre och hennes gula stövlar far av och flyger all världens väg. Djuren 
heter Ria och Sumpen, alla tre leker tillsammans, så blir de hungriga och Alva 
lagar en soppa, på nästan bara produkter från naturen.
De har kul tillsammans, de gillar varandra, Alva tänker inte ett dugg på det en-
formiga vuxenpratet, hon har fått nya vänner. Det måste alla ha, det bara är så.
Så går alla hem till Ria och Sumpen, de bor på ett strandat skepp inne i sko-
gen, där kan de leka sjöliv och drömma om pirater och skummande hav.
När mörkret kommer tänder de en brasa och där berättar Ria och Sumpen om 
sina liv, andra djur närmar sig elden, både räv och grävling kommer.
När det är måndag vill Alva hem igen, i skogskanten tar hon avsked av sina 
vänner.
Alva blir glad, när hon ser sina föräldrar igen, de blir också glada.
Det är en varm bok om vänskap och barns behov av att uppleva och se nya 
saker, i naturen finns det mesta av allt, det gäller bara att se och låta fantasin 
flöda, boken är rik på detaljer, som leder till egna tankar och associationer.
Jan Olofsson har skrivit både text och gjort illustrationerna, boken är lämplig 
för barn upp till sex år.
Jan Olofsson är född och uppväxt i Höör, han har ett stort intresse för djur och 
natur, han har ofta cyklat både till Ekbacken och Fogdarödsskogen, nu bor han 
i utkanten av Stockholm och arbetar på Kungliga Biblioteket.

Alva och de borttappade djuren






