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TEMADAGAR DECEMBER 2017
1  Brandvarnardagen, Int. AIDS-dagen, Glöggens dag
2  Int. dagen för avskaffande av slaveri
3  Drick en öl-dagen, Int. dagen för handikappade, Kattens dag, 
  Första advent
4  Armbandsklockans dag
5  Int. dagen för frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling
6  Saint Nicholas Day
7  Int. dagen för civil luftfart
9  Int. dagen mot korruption, Pepparkakans dag, Annadagen, 
  Läkarsekreterarens dag
10  Int. djurrättsdagen, Mänskliga rättigheternas dag, Nobeldagen, 
  Terra Madre day, Andra advent
11  Int. dagen för världens berg, Tangons dag
12  Julstjärnans dag
13  Luciadagen
14  Int. ap-dagen
17  Tredje advent
18  Int. migrationsdagen, Kakans dag
20  Int. mänskliga solidaritetens dag
21  Tomasdagen, Kortfilmens dag, Skumtomtens dag, 
  Vintersolståendet
24  Julafton, Fjärde advent
25  Juldagen
26  Annandag jul
27  Nationella regifting-dagen
28  Värnlösa barns dag
29  Statisternas dag
31  Nyårsafton

Årets Höörsjulkort!
Birgitta Stensdotter, Höör

Tomten i den 
Tusenåriga eken!
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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 2017: 30/7, 27/8, 
24/9, 29/10, 26/11, 17/12
Våren 2018: 28/1, 25/2, 
25/3, 29/4, 27/5, 24/6

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. 

Lunch vardagar 12.00-14.00

Jultallrik vardagar lunch, fr 205:-

         Julbord 
                       vid Ringsjön
           Hela december serveras   
           vårt stora julbord med 
           mycket närproducerat.  
Vi dukar upp sill och lax, traditionellt 
småvarmt och gottebord.  
Pris 395-495:- och barnpriser. -
Kan bokas alla dagar, på 0413-332 55



Julöppna butiker i Höör och marknadsförsäljning på torget 3 dec mellan kl. 15-19. 
Julaktiviteter runt om i byn och Höörs musikskola underhåller.

Fullständigt program på kommunens hemsida www.hoor.se

FROSTA CENTER 
bjuder in till skyltlördag OBS! 2 december 
kl.10.00 -15.00. Butiksgallerian har julkul 

och fina erbjudanden.

CENTRALA HÖÖR 
SKYLTSÖNDAG 3 DEC 

KL.13.00 - 19.00
(variationer i butikernas öppettider kan förekomma). 
• 15.00-19.00  Julmarknad på Nya Torg. 
• 15.00-17.00 Ponnyridning. 
• 15.00-18.00  Hälsa på tomten + hans   
 nisse och lämna din önskelista. 
• 15.00-19.00  Träffa brandmännen    
 och titta på deras brandbil. 
• 14.00-19.00 LIONS har julmarknad i   
 MSK Krafts lokaler.

LUCIAKRÖNING 18.00-18.30  
Stefan Lissmark och Anna Palm 

kröner årets Lucia.

  SCENVAGNEN NYA TORG:
• 15.40-15.55 Höörs Danscenter.
• 16.00-16.05 Invigning och granen tänds.
• 16.05-16.30 Dans kring granen.
• 16.40-16.55 Julsånger. Höörs Musikskola.
• 17.05-17.25 Blåståget (blåsorkester).
• 17.25-17.50 Höörblåset (blåsorkester).
• 18.00-18.30 Luciakröning.

KULTURHUSET ANDERS 
12.00-12.40 Klas Klättermus och de andra 
djuren i Hackebackeskogen (Musikskolan).

JULSKYLTNINGEN 2-3 DECEMBER 2017



PÅ GÅNG I HÖÖR  DECEMBER
Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
•  2 dec 18.30 Bio önskefilmen Arr: Bio Vision
•  3 dec 12.00 Familjeföreställning ”Klas klättermus” Musikskolans  
 elever medverkar. Fri entré. Arr: Höörs musikskola
•  13 dec 08.00 Luciakonsert med Höörs lucia. Musikskolans körer  
 medverkar. Fri entré. Arr: Höörs musikskola
•  19 december 19.00 Julkonsert Musikskolans elever medverkar.
 Fri entré. Arr: Höörs musikskola
Konsthallen i Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
•  2 dec 13.00-16.00 Vernissage Amatörutställning

HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING
Inga föreläsningar i decenber

Höörs Bibliotek öppettider osv se: www.hoor.se/sv/Bibliotek
•  1 dec 09:30 Sagostund Alla barn upp till sex år och deras vuxna  
 är välkomna att delta i bibliotekets sagostunder. 
•  8 dec 09:30 Sagostund Alla barn upp till sex år och deras vuxna 
är välkomna att delta i bibliotekets sagostunder.

Bosjökloster Slott - www.bosjokloster.se
•  1-3 dec fre-lör 11:00-17:00, sön 11:00-16:00 
 Skånska Juldagarna

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 december 2017
Tisdag Kl  9.00-10.30 Tisdagsfrukost i Blå rummet.       
Kl  14.00-16.00    Café med varierande  underhållning
•  5    Café 14 Bosjökloster: Julbord med julmusik kl.13.00 – 16.00         
 OBS!  Dag och tid! Anm till Bosjökloster församling 0413-54 47 80               
 senast 26/11  
•  12 Bokcafé: ”Våra Luciatraditioner” 
Onsdag Kl  14.00-16.00 ONSDAGSTRÄFFEN
•  6 Vänskapscafé – ”När julen står för dörren”  Musikprogram med  
 John och Christina 
•  13 Luciatåg med barnen från Edenskolan  
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
•  9 dec 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
• 3 dec Våffelsöndag med PRO. 
Andakter i matsalen kl. 11.00 följande dagar.
Fredagar:  Svenska kyrkan 8/12, 12/1 
Onsdagar: Equmeniakyrkan 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 5 dec
•  Norra Rörum 8 dec
•  Tjörnarp  18 december  ”Bildvisning m. Hans-Ivar Svensson”     

Sport December

Höörs Församlingshem 
Program för barn-ungdom-vuxna-körer-studiecirklar osv se
https://www.svenskakyrkan.se/hoor/verksamheter
•  10 dec 17:00 - 18:00  Juljazz i Höörs kyrka
•  11 dec 18:00 - 20:00  Tillsammanskväll i Tjörnarps försam.hem
•  13 dec 19:00 - 20:00 Luciakonsert i Höörs kyrka 
•  17 dec  17:00 - 18:00 Carols vid Betlehem - Julens sånger i  
 Höörs kyrka
Gudstjänster, mässor osv se hemsidan

Höörs Församlingskår
•  6 dec 19:15 - 21:00  Bordssamtal. Språk för en vuxen tro. 
 Höörs Församlingshem 
•  27 dec kl. 14.00 Julkaffe för pensionärer musikquiz med 
 Agnes Termén 

Equmeniakyrkan (f.d Betelkyrkan) 
Se separat annons I övrigt se www.betelkyrkan.com

PRO-Höör 
•  Lör 2  kl. 11.00 - 15.00 Julmarknad Storgatan 7 Försäljning av  
 kransar, loppis servering av kaffe och korv.
•  Ons 13 kl 13.00 Medlemsmöte Älvkullen med Lucia. 
 Jullandgång serveras pris 50:-. 
•  Tors 14 kl. 14.00 Dans för medlemmar i PRO och SPF på 
 Älvkullen musik Erik Arnolds

TJÖRNARPS PRO Danslistan för december 2017
Insläpp kl 14.00 Dansen börjag kl 15.00 Granbacken i Löberöd.
•  5 Kent Borgström 
•  12 Cedrix orkester 
•  19 Trippz orkester 
Vi serverar dagens rätt, med kaffe och kaka. I priset 140 kronor
ingår även gratis vatten och kaffe hela eftermiddagen.

Höör & Hörby-Frosta GDF
Ingen dans i december 

Övrigt
•  2 dec 09:00 - 13:00 Loppis på Nya Torg Nya Torg, Höör  Lop-
pisen äger rum första lördagen i varje månad, kl. 9-13. Alla är 
välkomna att sälja loppisprylar!
•  2 dec 10:00 Skyltlördag på Frosta center Första helgen i 
december är det dags för årets julskyltning. Lördag på Frosta 
center och traditionsenlig skyltsöndag på Nya torg.
• 3 dec 13:00 Skyltsöndag på Nya Torg , Höör
•  9 dec. klockan 13.00 – 15.00 Julkul På Röda Torg i Tjörnarp  
 där finns utställare. Sockengillet bjuder på glögg och säljer  
 grillad korv, hantverksförsäljning, bokförsäljning, lotterier,  
 tomte m.m. Luciatåg med skolbarn och fritidsbarn kl 14.30.  
 Välkomna önskar föreningarna och kyrkan i byn.

Berggrenska Gården www.berggrenskagarden.com
Stängt i december.
Med reservation för ev. ändringar. Vill Du ha med ett arr. i Evenemangs-
kalendern 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

H65 SHE 
Inga hemmamatcher i dec
Herrar div 1
8 dec kl 19.00 H65 –HK Ankaret

Frosta HC A-laget
Inga hemmamatcher i dec

Frosta Innebandyförening
9 dec kl. 13.15  Frosta IBF - Eslövs IBF
15 dec kl. 19.30 Frosta IBF - 
    Emmaljunga GOIF



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

Skicka in svaret senast den 10/12 2017 
tillsammans med namn och tel.nr till 
Höörs Tryckeri, Box 99, 
243 22 Höör

Vinnarna meddelas per telefon 14 -15/12 2017

Hitta annonsen! Till vilket företag hör de utklippta delarna?

Skriv företagets namn i rutan - och skicka in!

JULTÄVLINGEN!







Dags igen att börja vintermata fåglarna! 

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Att vintermata fåglarna är numera en lika säker tradition som Lucia, lussebullarna 
och Jultomten! Intresset ökar stadigt över hela landet, vilket naturligtvis är en god 
sak! Du kan lätt och behändigt mata fåglarna i din villaträdgård eller vid din som-
marstuga, om du gör något besök där under vinterhalvåret. Det går också bra att i 
lite mindre omfattning mata fåglarna utanför fönstret på en lägenhet. Då behövs det 
någon typ av särskild anpassad matare som man kan fästa på utsidan av fönstret. På 
balkongen går det naturligtvis bra, men då får man räkna med att regelbundet städa 
undan fröskalen. Det finns en seglivad vanföreställning om att man inte ska börja 
mata fåglarna om man inte kan hålla igång matningen hela vintern. Det är bara en 
gammal skröna och helt fel. Fåglarna är inte dumma. De stannar naturligvis inte 
kvar på platser där fröerna tar slut för att kanske svälta ihjäl, utan de drar vidare utan 
prut. Naturen är full av olika stora förråd av mat i form av fröer, bär och frukter och 
ingenting av detta är oändligt. Tvärt om, när till exempel rönnbären i ett visst områ-
de är uppätna, så drar alla trastar och sidensvansar vidare mot nya matmarknader. 
Eller när fröerna på nypon, vägtistlar och karborrar tar slut, så är det dags 
för finkar, sparvar och steglitser att se sig om efter nästa goda näringsställe. Stegliten har blivit allt vanligare vid fågelborden. Till och 
med långväga gäster som tallbit och bändelkorsnäbb kan komma ända hit ner till södra Skandinavien från den sibiriska taigans lärksko-
gar när frösättningen där uppe i norr slår fel. I år kan Sydsverige bjuda på extra tilldelning av mat i form av ett gott ek- och bokollonår, 
så nu stannar flockar av bo- och bergfink upp i skånska skogar så länge ollonen räcker. Sedan drar de vidare mot söder. Du kan alltså 
lugnt fylla upp ett ordentligt förråd med lite olika frösorter i några väl tilltagna automater kring sommarstugan. Det är en sann glädje 
att få komma upp till stugan och antingen mötas av fågelkvitter och varningsläten eller, om maten har tagit slut, kunna fylla på den och 
belönas med besök av många hungriga matgäster, kanske redan inom några timmar! Och under tiden 26 – 29 januari 2018 kan du sedan 
vara med i den landsomfattande räkningen av ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. Jag återkommer om det i nästa Pippiruta!

Den vackra steglitsen gillar tistelfrö men har 
också blivit allt vanligare vid fågelborden. 
Foto: P-G Bentz/Sturnus


















