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TEMADAGAR JANUARI 2018
1  Int. pizzadagen, Nyårsdagen
3  J.R.R Tolkien Day
4  Punktskriftens dag, 
 Världshypnosdagen
5  Trettondagsafton
6  Trettondagen
7  Temadagens dag
12 Marsipanens dag
13 Tjugondag jul
15 Tulpanens dag
18 Int. Nalle Puh-dagen
19 Sten Stures ben, 
 Int. popcorndagen
20 Lösenordsbytardagen
21 Kramens dag
22 Vinets dag
23 Elens dag
24 Frufridagen
25 Halvsnödagen
27 Förintelsens minnesdag, 
 Hemtjänstens dag
28 European Privacy &
 Data Protection Day
29 Veganpizzadagen
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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

& Kalas          fest 
Vi ordnar fester, och 
kalas, stora som små. 

&Konferens        möten
Här finns förutsättningar 
för era lyckade möten. 

Vi önskar alla hjärtligt välkomna åter på det nya 
året den 4 januari, då vi fortsätter med bland  

       annat våra söndagsmiddagar. 
         (Vi håller alltså stängt 23/12-3/1). 

            God Jul och Gott Nytt År!
önskar Lena och Boris med personal

         Julbord 
                     vid Ringsjön
           T.o.m 22 december dukar
           vi upp vårt stora julbord 
med mycket närproducerat. Här finns sill och 
lax, traditionellt småvarmt och gottebord.  
Pris 395-495:- och barnpriser. -
Kan bokas alla dagar, på 0413-332 55
eller info@ringsjowardshus.se

  Unna dig lite guldkant på vårt mysiga hotell. 



Snart dags att räkna dina ”Vinterfåglar Inpå Knuten”!

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Nu är det snart dags igen att räkna fåglarna vid fågelbordet! Jag hoppas att 
du har kommit igång med din matning. Det är hög tid annars, kylan och 
snön har ju redan gjort besök i Skåne. Om du har matningen i gång, så kan 
du delta i den landsomfattande räkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. Det 
är helgen 26 – 29 januari som gäller och du räknar vid valfritt tillfälle någon 
gång under dessa dagar. Du ska rapportera det högsta antalet som du ser 
samtidigt av samma art. Fredag och måndag ingår också, för att skolor och 
dagis ska kunna delta. Förra året kom det in rapporter från nästan 25 000 
fågelbord! Det är helt enkelt 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 och sedan 
har det växlat mellan de övriga. Därefter kommer gulsparv, domherre och 
koltrast. Sett till de stora dragen ger ”Vinterfåglar Inpå Knuten” en bra bild 
av vinterfåglarnas utbredning och förändringar. Under de drygt tio år som 
räkningen pågått, har man bland annat kunnat se att koltrast och nötväcka ganska kraftigt har utvidgat sitt vinterområde norrut i landet. 
Därmed kan denna stora räkning ge ett värdefullt bidrag till de mera vetenskapliga studier som görs. Arrangör för räkningen är Sveriges 
Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige som nu gör detta för trettonde året i rad. Numera kan man rapportera in sina räknade fåglar 
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 26 – 29 januari för fågelräkning och börja mata re-
dan nu så blir det många fåglar att räkna när det blir dags! Om du har tillgång till Internet, så hittar du mer information på följande länk: 
http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/vinterfaglar-inpa-knuten-1.0.231.1/

Talgoxe, blåmes och pilfink vid fågelmatning. 
Foto: P-G Bentz/Sturnus



PÅ GÅNG I HÖÖR     JANUARI

Sport Januari
H65 SHE 
10 jan 19.00 Höörs HK H 65 - IK Sävehof
24 jan 19.30 Höörs HK H 65 - Boden 
Handboll IF
Herrar div 1
6 jan 15.00 Höörs HK H 65 - Kärra HF
21jan 15.30 Höörs HK H 65 - Kärra HF

Frosta HC A-laget
Inga hemmamatcher i jan

Frosta Innebandyförening
19 jan 19.30 Frosta IBF-Hjärnarps IBK

Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se

Konsthallen i Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se

HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING
•  22 kl. 19.00 Peter Linde, docent i astronomi.  Jakten på liv i 
 universum . 
 Årskort/medlemsavgift: 150 kronor. Inträde: icke medl: 50 kronor  
 Equmeniakyrkans samlingssal, Eriksgatan 6, Höör      

Höörs Bibliotek öppettider osv se: www.hoor.se/sv/Bibliotek
•  4 januari 14:00 Mellandagsteater
 Pappa Kapsyl kommer till biblioteket med sin familjeföreställning  
Jagad av en T-Rex. Föreställningen passar bäst för barn från fyra år  
och uppåt

Bosjökloster Slott - www.bosjokloster.se

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 januari 2018
Tisdag Kl  9.00-10.30 Tisdagsfrukost i Blå rummet.       
Kl  14.00-16.00    Café med varierande  underhållning
•  9 Vänskapscafé: ”I början på år 2018” Musikprogram med John  
 och Christina Arr: Höörs församling och SV   
•  16 Bokcafé: ”Nostalgitripp till 1080 – talet” 
•  23 Musikcafé: ”I musikens underbara värld” med Donne &  
 Martin, sångarna i Donnez orkester.        
•  30 Musikcafé: Benkt–Åscar…. ”Alla mina år med Populärmusiken
Onsdag Kl  14.00-16.00 ONSDAGSTRÄFFEN
•  10 Bildvisning: Ingmar Skogar – ”Costa Rica och Nicaragua” 
•  17 Musikcafé: ” Gamla godingar” med Bengt Fonander  
•  24 Musikcafé:  ”Glada Gänget” från Hörby sjunger igen för oss 
•  31 Bildvisning: Rose-Marie Nilsson-Erwe –”En dos Alperna i            
 Österrike”
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
•  13 jan 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
• 7 jan Våffelsöndag med PRO. 
Andakter i matsalen kl. 11.00 följande dagar.
Fredagar:  Svenska kyrkan 12/1 
Onsdagar: Equmeniakyrkan 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 9 jan
•  Norra Rörum 12 jan
•  Tjörnarp  29 jan ”Bildvisning m. Hans-Ivar Svensson”     

Höörs Församlingshem 
Program för barn-ungdom-vuxna-körer-studiecirklar osv se
https://www.svenskakyrkan.se/hoor/verksamheter
Gudstjänster, mässor osv se hemsidan

Höörs Församlingskår
• 24 januari kl. 19.15 i Höörs församlingshem
 Mitt möte med Mittens rike. Utsikter och insikter från en gym 
 nasielärares resa till Shanghai och Hangzhou med en skolklass i  
 november 2017. Eva Westholm

Equmeniakyrkan (f.d Betelkyrkan) www.betelkyrkan.com 
•  Onsdag 10 januari kl. 14.00 – 18.00 StickCafé 
•  Onsdag 17 januari kl. 14.00 – 18.00 StickCafé 
•  Onsdag 24 januari kl. 14.00 – 18.00 StickCafé 
•  Onsdag 31 januari kl. 14.00 – 18.00 StickCafé 

PRO-Höör 
•  On 10, 17, 24 och 31 är expeditionen öppen mellan 10-12.
•  To 18  Medlemsmöte Älvkullen kl 14.00 med professor 
 Elisabet Londos som föreläser om demenssjukdomar
•  To 25 Dans för medlemmar i PRO och SPF på Älvkullen 
 kl. 14.00 musik Candys orkester
•  Sö 28  Söndagsöppet på Storgatan 7 mellan 14-16.
Vecka 4 startar vi vårens aktiviteter och studiecirklar

TJÖRNARPS PRO
Vi dansar i Granbacken varje tisdag.
•  9 Memorys orkester
•  16  Ingvar Fast
•  23 Liljas
•  30 Reflex 
Entrén öppnar klockan 1400 och dansen börjar klockan 1500.
Dagen varmrätt serveras med kaffe och kaka i pausen. Gratis 
kaffe och vatten ingår i entrépriset. Hjärtligt välkomna till vår 
motionsdans i Granbacken i LÖBERÖD.

Höör & Hörby-Frosta GDF
• 12 jan 20.00 Dans, Sweedz Glada Gänget Höör / Hörby 
Frosta GDFGranbacken, Löberöd

Övrigt
•  6 jan 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!

Berggrenska Gården www.berggrenskagarden.com
Stängt i januari
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
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