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TEMADAGAR MAJ 2018
1   Arbetarrörelsens dag, Int. astmadagen
2   Harry potter-dagen
3   Int. dagen för pressfrihet, Asociala dagen
4   Int. tubadagen, Star wars-dagen, Byxfria dagen, 
  Grillens dag
5   Int. barnmorskedagen, Int. kebabdagen, 
  Int. handhygiendagen, 
  Free Comic Book Day, Nakna trädgårdsdagen
6   Nässlans dag, Världsskrattdagen, Inkontinensdagen, 
  Int. barfotalöpningsdagen, Dragspelets dag, 
  Hembakatdagen
8   Fothälsodagen, Fritidshemmens dag, Int. strokedagen, 
  Skolidrottsför. dag
9   Europadagen, Gamla vänners dag, Int. flyttfågeldagen, 
  Kristi himmelsfärdsafton, Nedkopplingens dag, 
  Linderödsgrisens dag
10  Folknykterhetens dag, Första metardagen, Int.  SLE-dagen, 
11  Chokladbollens dag
12  Cykelns dag, Int. fibromyalgidagen, Int. sjuksköterskedagen, 
  World fair trade day, Massagens dag, ME/CFS-dagen, 
  Dagbokens dag
13  Barnens dag, Tunnbrödets dag
14  Teckenspråkets dag, Rumpans dag
15  Int. familjedagen, Kardemummabullens dag
16  IT-chefens dag, Int. Celiakidagen
17  Förskolans dag, Int. dagen mot homo- och transfobi, 
  Int. telekom. dagen
18  Fascinerande växters dag, Int. museidag
19  Nationella mag-och tarmdagen, Pingstafton, World Whisky Day
21  Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling
22  Int. dagen för biologiskt mångfald, Picknickens dag
23  Int. sköldpaddsdagen
24 Nationalparkernas dag
25  Geek Pride Day, Handduksdagen, Int. sköldkörteldagen
26  Ofrivilligt barnlösas dag, Golfens dag
27  Mors dag, Muffinsdagen, Ostens dag
28  Den stressfria dagen, Int. krama en musiker-dagen, 
  Int. burgardagen, Int. mensdagen
29  Int. dagen för FN:s fredsbevarande personal, Int. fredssoldatdagen
30  Int. MS-dagen
31  Int. dagen mot tobak, Parfymfria dagen

Glassglädje!
Innehåller glasskuponger 

som varar till 31aug 2018
Spara tidningen! 
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Text från www.temadagar.se

För ev. tryckfel ansvaras ej.
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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 2018: 28/1, 25/2, 
25/3, 29/4, 27/5, 24/6
Hösten 2018: 29/7, 26/8, 
30/9, 28/10, 25/11, 23/12



Storspoven – en vårfågel på retur   

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Storspoven är en folkkär fågel. Det var ett säkert vårtecken när spovens flöjtande 
och klangfulla drillar ljöd över betesmarker och sanka mader. Så har det varit i 
mannaminne, men dessvärre har den stiliga fågeln blivit allt mer sällsynt genom 
åren, framför allt i den södra och mellersta delen av vårt land. I Norrlands kustland 
och i det myrrika skogslandskapet håller storspoven fortfarande ställningarna. Här 
i söder hör storspoven, liksom tofsvipan och lärkan, till den långa raden av fåglar i 
jordbrukslandskapet som det sorgligt nog går allt sämre för. Inventeringar i Skåne 
konstaterar en minskning på över 40 % på bara några decennier och nu återstår 
kanske 250 par i hela Skåne och endast 9 000 par i hela landet. Den kråkstora, 
mycket långbenta, ljusbrunspräckliga fågeln, med sin mycket karaktäristiska 
långa och elegant böjda näbb, är framför allt knuten till lite våtare marker, mader 
och myrar. Där kan den behändigt söka efter föda genom att köra ner sin långa 
näbb i marken och hitta insekter, maskar och larver. Honan har en betydligt längre 
näbb än hanen. Men det moderna jord- och skogsbruket innebär fortlöpande torr-
läggning för att skapa fastare marker för att kunna köra med allt större och tyngre 
maskiner. Det missgynnar storspoven. I mars eller tidigt i april anländer spovarna från sina vinterkvarter längs Västeuropas 
och Storbritanniens kuster. Då är Kristianstads Vattenrike och Vombs ängar säkra lokaler om man vill se och höra storspovens 
härliga drillar. På senare år har en hel del spovar också börjat övervintra längs Skånes kuster. Det är ju en bra strategi om man 
vill vara snabb tillbaka till häckningsplatsen. Både honan och hanen hjälps åt med ruvningen, men som hos många andra vadare, 
så överlämnar honan snart de nykläckta ungarna i hanens vård. Själv flyttar hon efter ruvningen tillbaka mot söder redan vid 
midsommartid i juni, och hon blir då tillsamman med svartsnäppans honor de allra första höstflyttarna. Hannen flyttar sedan i 
juli och ungarna flyttar själva tidigt på hösten. Övervintringen längs Atlantkusterna är en farlig tid för storspovarna som skjuts 
på höstflyttningen i flera länder. I Danmark jagades den ändra fram till 1994 och i England fram till 2012! Då hade beståndet där 
halverats! I Frankrike pågår jakten på storspov fortfarande! Storspoven kan bli en gammal fågel, säkra noteringar finns både i 
England och Sverige på lite över 30 år! 

Storspov  Foto: P-G Bentz/Sturnus



PÅ GÅNG I HÖÖR   MAJ
Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
•  15 maj 19.00 Månadskonsert med musikskolans elever. 
 Fri entré  Arrangör: Höörs musikskola
•  20 maj 18.00 ”Rymndkraft och klanger” Konsert med damkör  
 och slagverksensemble från Malmö Musikhögskola Arrangör:  
 Höörs Musiksällskap

Konsthallen i Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
•  5/5 – 27/5  Danilo Stankovic  Vernissage 5 maj 13.00-16.00
 Utställningen är öppen lör -  sön klockan 13-16 t.o.m 27 maj 

HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING Inga fler föreläsningar i vår

Höörs Bibliotek : www.hoor.se/sv/Bibliotek
•  3 maj 15:00 - 17:00  RådRum. En plats dit du kan vända dig för  
 att få gratis, neutral och konfidentiell hjälp med att förstå och gå  
 vidare med brev från myndigheter. 

Bosjökloster Slott - www.bosjokloster.se
•  1 maj 13:00-16:00 Säsongsöppn. av Samisk Sommar på Slottet.  
•  13 maj, 11:00-16:00 Slöjd- & hantverksdag. 
•  1 maj- 23 augusti Samisk Sommar på Slottet
•  1 maj -7 juli Tom Pihl APOSTLARNA & GRUNDÄMNENA   
•  1 maj - 23 september Micke Johansson HANDBLÅST GLAS
•  1 maj - 23 september Henny Kortenoeven BRONSSKULPTURER

 Kungshällan, Lilla Torg 1, 243 31 Höör
Mötesplatsen för ALLA seniorer. 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
Anhörigcentrum: För dig som är anhörig och vårdar/stödjer en 
närstående 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 maj 2018
Måndag kl 18.00-20.00 Kurs i klädsömnad 
Tisdag Kl  9.00-10.30 Tisdagsfrukost i Blå rummet.       
Kl  14.00-16.00    Café med varierande  underhållning
• 1 Inget café idag 
•  8   Vänskapscafé: ”Bekymmerslöshet” i ord och ton med                
 John & Christina  Arr: Höörs församling och Medborgarskolan  
•  15  Bokcafé: ”Vittra nedslag i vår Floras historia”  
•  22  Musikcafé: Barbro & Lars (en av Göingeflickorna och hennes  
 man) ”Melodier vi minns”  
•  29 Musikcafé: ”Gamla fina schlager” Eva & Dan i Dino´s orkester.      
Onsdag Kl  14.00-16.00 ONSDAGSTRÄFFEN
• 2  Glada Sångarna sjunger för oss        
•  9   Musikcafé: Christoffer Olofsson från Hedins orkester  ”Glatt &  
 svängigt och lite Melodikryss” 
•  16  Musikcafé:  Elisabeth Assarsson-Marsch – ”Sången ädla           
 känslor föder”         
•  23  Musikcafé: Vår & sommar sånger med sångkören Da Capo     
•  30  Samtalscafé: Vi pratar om allt mellan himmel och jord
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
•  12 maj Ett samarbete mellan Höörs kommun, volontärer och  
 Medborgarskolan. Varierande aktiviteter med Helene & Anita.  
 Kaffe & kaka 25 kr.
Söndag Kl  14.00-16.00 Söndagsöppet  Arr: PRO & SPF
•  6 Våffelsöndag med PRO  
Andakter i matsalen kl. 11.00. Fredagar  Svenska kyrkan  12/5, 9/6,    
Onsdagar Equmenia 23/5, 27/6 

Våffelträffar 
Höörs Kommun - Höörs församling anordnar våffelträffar i försam-
lingshemmen i Munkarp, Norra Rörum och Tjörnarp Kl 14.00-15.30.  
Våffla o kaffe 25:-. Hjärtligt välkomna!
•  Munkarp 8 maj  ”Upptäck Biblioteket med Yvonne…boken kommer,  
 släktforskning och mycket mer.       
•  Norra Rörum 18 maj  ”Upptäck Biblioteket med Yvonne…boken      
 kommer, släktforskning och mycket mer. 
•  Tjörnarp  28 maj ”Upptäck Biblioteket med Yvonne…boken 
 kommer, släktforskning och mycket mer       

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

Höörs Församlingskår
•  Onsdag 16 maj kl. 19.15 Pilgrimsvandring i Höör
 Vi går en vandring till kända och mindre kända platser i centrala  
 Höör. https://www.svenskakyrkan.se/hoor/hoors-forsamlingskar

Equmeniakyrkan (f.d Betelkyrkan) www.betelkyrkan.com 
•  Onsdag 2 maj kl. 14.00 – 18.00 StickCafé 
•  Fredag 4 maj  kl. 10.00 Tiekaffe. Cecilia Magnusson berättar om att  
 vara jeepläkare för läkarbanken i Kenya.
•  Onsdag 9 maj kl. 14.00 – 18.00 StickCafé, sista för våren.
•  Onsdag 16 maj kl. 19.00 Kvällsmacka för alla. Kea o Birgitta Arnlund  
 samt Eva-Marie o Georg Håkansson berättar om sitt arbete i Loki, Kenya
•  Fredag 18 maj  kl. 10.00 Tiekaffe. Alwa Wennerlund Larsson berät- 
 tar om spännande vigslar i sitt arbete som borglig vigselförrättare.

SPF Seniorerna, Klubb 72 Höör www.spfseniorerna.se
•  Bangolf Jägersbo startar onsdag 2 maj 10.00
• Vandringar varje torsdag kl. 13.30. Samling vid Kungshällan
•  3 maj 08.30 Utflykt till Åhus med lunch  från Ishallens parkering
• 15 maj 14.00 Månadsmöte på Älvkullen

PRO-Höör 
• Ons 2, 9, 16, 23 och 31 är expeditionen öppen mellan 10-12.
• Tors 10 inbjuder vi till Gökotta kl. 8.00 på Fulltofta Naturcentrum  
 med korvgrillning o tipspromenad. Teckningslista för deltagande.
•  Tors 17 PRO-Höör firar 60 år på Gry gård i Nunnäs  kl 13.00 med  
 mat och underhållning, teckningslista.
•  To 31 Dans för medlemmar i PRO och SPF på Älvkullen kl. 14.00 
musik Charlies orkester, medlemskontroll.

TJÖRNARPS PRO Vi dansar i Granbacken varje tisdag. Välkomna!
• 1 Nordhs orkester. Sponsor: Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta.
•  8 Liljas
•  15 Memorys
•  22 Berts Favoriter
•  29 Ajax.
Vi serverar dagens rätt med gratis vatten och kaffe, vilket ingår i 
entrépriset på 140 kronor. Dans mellan 1500-1900, entrén öppnar en 
timme före. Medlems dans för PRO och SPF. Varmt välkomna.
•  Den 25 Maj har vi utfärd, bl. a besöker vi Trolle Ljungby,
 Ivösjön m.m. Mer info från styrelsen. Teckningslista.
•  Varje onsdag öppet hus 13.00-16.00  Landsvägen 91. Välkomna!

Höör & Hörby-Frosta GDF
•  1 juni Ajax kl. 20.00 Glada Gänget Höör / Hörby Frosta GDF  
 Granbacken, Löberöd. Ny dansdag (ersätter dansen som blev  
 inställd den 2 mars p.g.a. snöoväder).

Orupstipset 
Startar söndag den 4 mars kl 10-12 Varje söndag mars-maj 
Start vid Orups café.  Tipsavg 10 kr för medl 20 kr för icke-medl. 

Övrigt
•  Fre-lör 4-5 maj kl 11.00 - 16.00 Lappligan har utställning  
 och försäljning i lappteknik, handgjorda vykort och ”ängla 
 smycken”. ”Villa Ekeliden” Tjurasjö, Maglasätevägen 1 c Höör  
 (Parkering på pendlarparkeringen)
•  20/5 Utflykt till Stenestad. Guidningen börjar kl 10.00.
 För info och anmälan se ringsjotradgardsvanner.org
 Arr. Ringsjö Trädgårdsvänner



Maglasäte IF
11 maj19:00 
Maglasäte IF-Löberöds IF
23 maj 19:00
Maglasäte IF-Marieholms IS 

Sport  i Höör 
Maj

Höörs IS (Div. 7 Norra)
4 maj 18:45 HIS-Vankiva IF 
19 maj 15:00 HIS-FC New Life
31maj 19:00 HIS-Strömsborgs IF

•  27/5 Växtloppis kl 11.00 – 13.00 Hallaröds gamla skola
 Arr. Ringsjö Trädgårdsvänner
•  Tors 24/ 5 kl 18.00 Årsmöte Höörs Delfiner. Meddela senast  
 3/5 på tel: 0709- 509 993 om ni önskar närvara.
•  27 maj 13:00 Fågelkvitter och vårblommor längst Bråån 
 Rövarekulan Familjedag med Bengt Nihlgård. Fira Mors Dag  
 med utflykt till Rövarekulan.

Berggrenska Gården www.berggrenskagarden.com

Med reservation för ev. ändringar. 
Vill Du ha med ett arrangemang 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
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

Tårtor till konfi rmation,
morsdag & student!
Butiksbakade tårtor från eget bageri.
Ring gärna och beställ 0413-293 76

Här beställer du...

morsdag & student!
Ring gärna och beställ 0413-293 76




















