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TEMADAGAR OKTOBER 2017
1   Bröstcancerdagen, Den helige Mikaels dag, Gräddtårtans dag, 
  Int. dagen för äldre, Vegetariska världsdagen
2   Int. dagen för boende- och bebyggelsefrågor, Int. ickevåldsdagen, 
  Lantbruksdjurens dag, Skolfotografiets dag
3   Alla pojkvänners dag
4   Djurens dag, Europeiska donationsdagen, Int. vodkadagen, 
  Kanelbullens dag, Neurodagen, Samåkningsdagen
5   Int. dagen för lärare
6   Nationella anhörigdagen
8   Vägledningens dag
9   Världspostunionens dag, Minnesdag avskaffande av 
  Sv. transatlantiska slavhandeln
10  Världsdagen för mental hälsa, Grötens dag, 
  Int. dagen mot dödsstraff, Nordiska afasidagen
11  Int. dagen för begränsning av naturkatastrofer, 
  Äpplemustens Dag, Int. flickdagen, Int. komma-ut-dagen
12  Civilkuragets dag, Int. reumatikerdagen, Världssyndagen
13  Int. Suit Up Day, Äggets dag, Världstrombosdagen, Int. klarspråksdagen
14  Räkmackans dag, Världsdagen för synskadade, Musikens dag
15  Fetaostens dag, Int. beröringsdagen, Int. dagen för att tvätta händerna,  
  Vita käppens dag, Int. landsbygdskvinnors dag, Brösthälsodagen
16  Steve Jobs Day, Världslivsmedelsdagen, Lexikonens dag, Alla chefers dag
17  Int. dagen för utrotande av fattigdom
18  Int. klimakteriedagen, Chokladmuffins dag, Int. slipsdagen
19  Grynkorvens dag, Måltidens dag, Nat. dagen för Strävhårig Foxterrier
20  Int. flygledardagen, Världsdagen för statistik, Int. osteoporosdagen
21  Hörselskadades dag, Alla broars dag
22  INT. CAPS LOCK-DAGEN, Int. stamningsdagen
23  Int. moldagen
24  FN-dagen, Världsdagen inf. om utvecklingsfrågor, Montessorilärardagen
25  Världspastadagen
26  Potatisens dag
27  Arbetsterapins dag, Int. nalledagen, Int. religionsfrihetsdagen, 
  Int. skolbiblioteksdagen, Alla svärmödrars dag
28  Bilens dag, Hackkorvens dag, Unik butikdagen, Int. animationens dag
29  Int. psoriasisdagen, Internets dag
30  Dennis Ritchie Day
31  Grannens dag, Halloween, Världsspardagen, Magins dag
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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:
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

Oktober

Herrar Seniorer
1 okt 15.00  Maglasäte IF - Röstånga IS

HR Div.3 Mellersta
2 okt kl.19.00 Höörs IS-Teckomatorps SK

SHE 
On 4/10 19:00
Höörs HK H 65 - Önnereds HK 
On 18/10 19:00
Höörs HK H 65 - Skara HF

Välkomna!
önskar Lena och Boris med personal

& Kalas     
     fest 

Vi ordnar fester, och 
kalas, stora som små. 
Det finns alltid något 

att fira! 

&Konferens
       möten
Hos oss finner ni 

förutsättningarna för 
lyckade möten i  

inspirerande miljö. 

After Work & After School
              Fredagen den 29 september kl 18.00

  Buffé fylld med godsaker.  
  Boka nu! 0413-332 55 eller 
  info@ringsjowardshus.se

Ät och må gott 
Lunch vardagar 11.30-14.00

Söndagar dukar vi fram vårt stora sill- och laxbord  
Snart börjar vi servera gåsamiddag och efter 
det dukar vi upp vårt stora dignande julbord. 
Boka bord nu! 
0413-332 55 eller info@ringsjowardshus.se 

Frosta HC A-Lag
15 okt 16.00  Frosta HC - Glimma HK
22 okt 16.00 Frosta HC - Limhamn HK

Frosta IBF A-Lag
6 okt 19.30  Frosta IBF - Eslövs IBF
20 okt 19.30 Frosta IBF - Bromölla IBK
27 okt 19.30 Frosta IBF - Åstorp/Kvidinge IBS



Nu flyttar fåglarna!

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Just nu kulminerar höststräcket av flyttande fåglar. Visserligen har några 
tidiga arter redan gett sig iväg, t ex tornseglare och merparten av sva-
lorna, men för de flesta fågelarterna är månadsskiftet september/oktober 
den mest intensiva flyttperioden. Skåne är ju den allra sydligaste spetsen 
av den skandinaviska halvön och över Skåne passerar därför nästan alla 
de fåglar som hellre flyger över land än över hav när de flyttar, det gäl-
ler t.ex. småfåglar, duvor och rovfåglar. I huvudsak styr flyttfåglarna mot 
sydväst, dvs. ner genom Danmark mot Västeuropa och Nordafrika, och i 
vissa fall fortsätter de ändra ner till södra Afrika. Här i Skåne koncentreras 
flyttfågelsträcket ner mot Falsterbonäset. Det är ingen slump att Falsterbo 
Fågelstation finns här! För alla oss som har förmånen att bo i Skåne, är det 
alltså mycket nära till att kunna besöka en av världens förnämsta flyttfågel-
lokaler. Just nu är det också den rätta tiden att åka ner till Falsterbo och ta 
del av skådespelet! Och det finns guide på plats! Varje lördag och söndag, 
från slutet av augusti och fram till och med söndagen den 22 oktober, så 
kan man på ett mycket enkelt sätt få experthjälp med att ta del av den fantastiska upplevelse som det är att se tusentals flyttfåglar av olika arter 
dra ut över havet vid Falsterbo fyr! I år är det 10:e året i rad som P-G Bentz från Falsterbo Fågelstation står utanför fyrträdgården och berättar 
om de fåglar som passerar. Han finns på plats från klockan 08 på morgonen och fram till klockan 12, eller så länge som det pågår ett intensivt 
fågelsträck. Finessen är att man kan komma dit när man vill under den här tiden, och som om inte det är bra nog, så är hela evenemanget all-
deles gratis och ingen föranmälan behövs; P-G är på plats! Förra året var det runt 3 500 personer som utnyttjade möjligheten och jag kan lova 
att ingen var besviken! Bilen ställer man gratis på en parkeringsplats vid Kolabacken och så promenerar man på grusvägen ut till fyren där P-G 
väntar. Inga stövlar behövs, men annars gäller det som vanligt att man klär sig efter väder. Rullator eller barnvagn är inget hinder! Att ha med 
sig en egen kikare förhöjer upplevelsen betydligt. Men du behöver ingen kikare för att se glimten i ögat på alla de nyligen ringmärkta fåglar som 
fågelstationens personal visar upp några gånger under förmiddagen. För trötta ben och ryggar finns det bänkar utplacerade. Fågelguidningarna 
arrangeras av Falsterbo Fågelstation i samarbete med Vellinge kommun. Jag rekommenderar att du gör ett besök i höst!

P-G Bentz i mitten med svart väst guidar vid Falsterbo Fågelstation. 
Foto: Björn Malmhagen.



PÅ GÅNG I HÖÖR  OKTOBER
Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
•  6 okt 19.00 Malmö Opera med Puccinis ”Butterfly” Förköp  
biljetter på Nortic. Arr.: Höörs musiksällskap, www.musikihoor.se 
•  7 okt Bio för inf. se Arr.: Bio Vision, www.biovisionfilm.se
•  11 okt 19.00 Månadskonsert med musikskolans elever. Fri entré
•  15 okt 16.00 Konsert Saana Kähkönen- violin, Duc Ahn Luu- piano. 
Musik av Janáček, Maier-Röntgen, Franck. Arr.: Höörs musiksällskap, 
• 18 okt 19.00 ”Allt om Rhododendron” Konstvinden Medl. 50 kr, ej 
medl. 100 kr Anm. senast 16 oktober till: triken.mysan@hotmail.com 
Arr.: Ringsjö trädgårsvänner
•  20 okt 18.00-20.00 Jubileumskonsert Musikskolan firar 30 år!
Konsthallen i Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
30/9 – 22/10 Kristina Matousch, Anna Nordqvist Andersson och 
Claes Tellvid Kulturnatt med konstnärinnan, installationer o bilder
28/10-19/11 Måleri av Lizzie Lundberg. Vernissage 28 okt 13-16. 
HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING
16/10 Ingemar Ottosson, docent vid ostasiatiska institutionen, 
Lunds universitet. Ämne: Geisha – ett yrke och dess historia     
Årskort/medlemsavgift: 150 kronor. Inträde: icke medl: 50 kronor 
Equmeniakyrkans samlingssal, Eriksgatan 6, Höör

Höörs Bibliotek öppettider osv se: www.hoor.se/sv/Bibliotek
• 12 okt 19.15 STICKCAFÈ med föreläsning. Inger Ohlsson  ”Den 
skånska spedetröjan”. Fika. Fri entré. Hämta gratisbiljetter på bib-
lioteket. Arr: Höörs bibliotek och  MittSkåne Hemslöjdsförening.
• 17 okt 18.00 Forskarturnén Per Davidson Hur sömnen  påverkar  
minnet. Fri entré. Hämta gratisbiljetter på biblioteket. Arr: Höörs 
bibliotek och Lunds universitet 
 Bosjökloster Slott - www.bosjokloster.se
•  21 okt 17.30 Bluesafton i Stallet med GeHöör Bluesband. 
 OBS! Bordsbokningoch priser se hemsidan
Kungshällan, Lilla Torg 1, 243 31 Höör
Här finns det möjlighet att träffas och umgås ,äta lunch, dricka 
kaffe eller deltaga i någon aktivitet
Öppettider Vard. 8.00-16.00 Lördag-Söndag/Helgdag 11.00-16.00
Anhörigstöd: För dig som är anhörig och vårdar/stödjer en när-
stående inom äldreomsorg och omsorg om funktionshinder. 
Teletid: Mån, Ons, Tors kl. 9.00-12.00.  Tel. 0413 – 284 57 
VolontärCentrum: Frivilliga insatser har länge funnits i våra 
verksamheter. Insatser som ger glädje och är betydelsefulla och 
hälsosamma. Teletid:   Mån, Tors & Fred  9.00-12.00 Tisd & Ons 
11.00-12.00 Tel.0413 – 284 58
SPF Hallaröd – Norra Rörums batteriförsäljning tis 10.00- 12.00
Biljard alla dagar – bokningslista finns vid biljardbordet
Vi har även piltavla & sällskapsspel med mera.
Kungshällans PROGRAM i oktober 2017
Tisdag Kl  9.00-10.30 Tisdagsfrukost i Blå rummet.       
 Kl  14.00-16.00    Café med varierande  underhållning
• 3 Vänskapscafé: Lutherutställning i Höörs kyrka m. guidning och  
 fika. Kyrktaxi från Kungshällan. Arr: Höörs Församling och SV.        
•  10 Bokcafé: Bildvisning – ”Fyrens fasinerande historia”  
•  17 Musikcafé: Curt & Maiken – ”Musik med nostalgi” 
•  24 Musikcafè: Erland & Anders – ”Fredagsrock på en tisdag” 
•  31 Musikcafé:  ”Dragspel och bilder” med Christer Hjalmarsson 
Onsdag Kl  14.00-16.00 ONSDAGSTRÄFFEN
•  4 Musikcafé: Martin Persson.”Välkända sånger. gitarr & munspel”             
•  11  Kl. 18-20 Tarek Taylor: ”Mat& kärlek”- Tarek har en livslång 
och passionerad kärlek till mat. Följ med på hans livsresa i matens 
universum. Kostnad 100 kr. Anm. på Kungshällan fr.o.m 11/9 
•  18 Samtalscafé: Vi pratar om allt mellan himmel och jord       
•  25 Musikcafé: Roland Gottlow - ”Så minns vi Lennart Kjellgren” 
Torsdag Kl 9.30-11.30 SY-STICKA-PRATA. 
    Kl  13.30-16.30 Kortspel  Arr: SPF 
Fredag Kl 9.00-10.30 Fredagsfrukost i Blå rummet 
   Kl  14.00-16.30 BINGO   Arr:SPF
Lördag Kl  14.00-16.00 Lördagsträffen
•  7 okt Ett samarbete mellan Höörs kommun, volontärer och SV.
 Varierande aktiviteter med Helene & Anita. Kaffe & kaka 25 kr.
Söndag Kl  14.00-16.00 Söndagsöppet  Arr: PRO & SPF
•  1    Våffelsöndag med PRO. 
•  15  Kaffestund med SPF 

Andakter i matsalen kl. 11.00 följande dagar.
Fredagar:  Svenska kyrkan 13/10, 10 /11, 8/12, 12/1 
Onsdagar: Equmeniakyrkan 25/10, 22/11, 27/12, 24/1
Våffelträffar: Höörs Kommun - 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 okt ”Allsång m. Anne & Lars” 
•  Norra Rörum 13 okt
•  Tjörnarp 30 okt ”Bildvisning m. Hans-Ivar Svensson”     
Höörs Församlingshem 
Program för barn-ungdom-vuxna-körer-studiecirklar osv se
https://www.svenskakyrkan.se/hoor/verksamheter
•  3 okt 18:00  Höörs kyrka Tillsammanskväll 
•  4 okt 19:00  Höörs förs.hem Reformationens arvtagare - studiecirkel 
•  9 okt 18:00  Tjörnarps församlingshem Tillsammanskväll 
•  10 okt 18:00  Höörs förs. hem Filmkväll med Församlingskåren 
•  11 okt 18:30  Höörs kyrka Jazzmässa 
•  14 okt 10:00  Höörs kyrka Reformationsutställning 
•  18 okt 19:00  Höörs förs. hem Reformationens arvtagare - studiecirkel 
Höörs Församlingskår
• 4 oktober kl. 19 Studiecirkel Reformationens arvtagare – Emilia 
Fogelklou, som stred för kvinnors plats och röst i kyrka och samhälle 
Cirkelledare Samuel Rubenson
• 10 oktober kl. 18 Filmkväll - Bland män och får Två bröder bor tio 
meter ifrån varandra, men har inte talats vid på 40 år. Fåren får all 
deras kärlek och omsorg. Isländsk prisbelönad film. Tonårsrummet 
på bottenvåningen. Inget fika. Ta gärna med något att knapra på.
• 18 oktober kl 19 Studiecirkel Reformationens arvtagare – Dietrich 
Bonhoeffer, som vågade stå emot Hitler när hans kyrka svek Cirkel-
ledare Samuel Rubenson
• 25 oktober kl. 19 Djur- och naturbilder från Skåne. Jan Elmelid 
Equmeniakyrkan (f.d Betelkyrkan) 
• 4 okt kl. 15.00 – 18.00 StickCafé 
•  6 okt kl. 10.00 Tiekaffe. Staffan och Margaretha Åkeby 
 berättar om natur och kultur på Nya Zeeland.
•  11 okt kl. 15.00 – 18.00 StickCafé
•  18 okt kl. 15.00 – 18.00 StickCafé
•  18 okt kl. 19.30 Kvällsmacka för män. Sven-Ove Svensson med gäster.
• 20 okt kl. 10.00 Tiekaffe. Blommor och blad i höstens färger med  
 Helena Bertilsson.
• 25 okt kl. 15.00 – 18.00 StickCafé
I övrigt se www.betelkyrkan.com
TJÖRNARPS PRO Danslistan för oktober 2017
Insläpp kl 14.00 Dansen börjag kl 15.00 Granbacken i Löberöd.
•  3 Lennart och Sune • 10 Ronimas • 17 Memorys • 24 Swedz
•  31 Gott och blandat. Vi serverar dagens varmrätt med kaffe och 
kaka. Gratis vatten och kaka hela eftermiddagen. Alla anslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.
Höör & Hörby-Frosta GDF Vi dansar tillsammans på Gran-
backen, Löberöd följande fredagar 20.00 – 24.00. Entrén öppnar 
19.30. Fika i pausen.Kaffe under hela kvällen ingår i entréavgiften.
6 okt Ingvar Fahst trio Se www.horbyfrostagdf.se/
Övrigt 
•  5 oktober 19:00 Hurva Gästgivaregård Ta hand om dina träd  
 och buskar i trädgården. Ingvar Mann, arborist- och trädgårds 
 lärare på Hvilan Utbildning.
•  7 oktober kl. 10-13 Loppis Nya Torg
•  7 oktober 11:30 - 14:30 Skånes mittdagen Stiftsgården Åkers- 
 berg Årets skånska medelpunkt koras vid skulpturen Mittelen.
• 14 okt kl 12-17& 15 okt kl 10-15 Fågelutställning Västernäs  
 Handelsträdgård. Arr Ringsjöbygdens Burfågelklubb
• 19 oktober 19:00 Kyrkogårdarnas historia och framtid. 
 Kyrkans Hus, Bosjökloster.
•  31 oktober 19:00 - 20:30 Beredskap i kris. LRF, Friluftsväg. 2, 
 Höör Föreläsning med Susanne Gäre: Vems är ansvaret om  
 krisen kommer? Vilken beredskap har vi vid en krissituation? 
Berggrenska Gården www.berggrenskagarden.com
Från okt öppet lörd - sönd kl 11.00-16.00. Nygräddade våfflor.
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







citygross.se
BUTIK

Höör  .  Tel 0413-293 60 
Öppet alla dagar 7-22

Ostbricka
Innehåller: 
5 sorters ost: brie, blåmögel, grönmögel, kittost, lagrad hårdost, ostbollar.
Fikon & björnbärsmarmelad, päron, druvor, fi kon, physalis
OBS! Kex ingår ej.

Ostbricka

Spanskt tapasfat
Innehåller: 
Serranoskinka, cecina (lufttorkad ryggbiff ), salsichon salami, 
manchegoost, fyllda auberginer, fyllda chilifrukter, ölkorv, 
heta räkor, heta musslor, het bläckfi sk, aioli, ruccola, 
marinerade grönsaker och vitlöksbröd.

Spanskt tapasfat

Vi gör även gluten & laktosfria 
smörgåstårtor på beställning. 

Smörgåstårta
Räkor & lax
Fylld med räkfyllning och 
ishavs fyllning. Garnerad med 
kallrökt lax, handskalade räkor, 
citron, dill, rom mm.

Antal bitar:

4 12 24168

Vegansk smörgåstårta 
Innehåller: 
Vegan röra (pulled Vegme), äpple, dill vegan majonnäs, 
champinjoner, lök.

Beställs portionsvis.

Vi gör även gluten & laktosfria 
smörgåstårtor på beställning. 

Italiensk buff é
Innehåller: 
150 g kött/person, 200 g sallad, italiensk mortadella
italiensk lufttorkad salami, prosciutto, marinerade grönsaker
tomat & mozarellasallad, soltorkade tomater, oliver, levainbröd

Lyxtallrik 
med skaldjur
Innehåller:
1/2 hummer, 1/2 krabba, 200 g havskräftor, 1 ostron
50 g kungskrabba, 150 g färska räkor, 100 g rökta räkor
50 g aioli, 50 g cajmansås

Vi erbjuder 
Catering!

Smörgåstårtor • Fatuppläggningar • Buff é 
Skaldjursfat • Vegetariska alternativ

Detta är endast ett urval av vårt breda sortiment! 
Ring gärna och beställ på tel 0413-293 69

Pssst! Du hit tar även hela vårt sortiment på citygross.se

50 g aioli, 50 g cajmansås

PÅ ALLT LEGO!
Gäller på ord. pris

Gäller ej: Lund

20%
Rabatt

Alltid på City Gross

Höstlök, Blommor
Nelson Garden

Prisgrupp 1-4, Big Pack
Ord. pris 24,95-64,95/förp

Köp 3
betala för 2

Få billigaste på köpet!
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