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TEMADAGAR JULI 2018
1  Silikonbröstens Dag, Tusen trädgårdar
2  Rosens dag
6  Int. kyssdagen
7  Int. dagen för kooperativ
9  Int. dagen för oskadliggörande av 
  handeldvapen
10  Hoya-Porslinsblommans dag
11  FN:s befolkningsdag, Int. råkostdagen
12  Fulhetens dag
13  Paltdagen, Int. Rock ‘N Roll-dagen
15  Skånska flaggans dag, Baddräktsfria dagen,  
  Tornedalingarnas dag
17  Dagen för världsomfattande rättvisa, 
  Emojins dag
18  Int. Nelson Mandela-dagen, Ölets dag
22  Approximativa pi-dagen
23  Varmkorvens dag
24  Int. BDSM-dagen, Drive-thru dagen
25  Trä nålen-dagen
26  Bellmandagen
27  Sjusovardagen, SysAdminDay, 
  Gå på styltor-dagen
28  Jakttornets dag, Världshepatitdagen, 
  Alla föräldrars dag
29  Int. tigerdagen, Lasagnens dag
30  Världsbroderidagen, Pocketbokens dag
31  Dagen för ovanliga instrument

Ha en härlig 
Sommar!
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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. 

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



Det Stora Storksläppet 28 juli 2018 

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

I år har den mycket varma och torra våren varit bra för alla stork-
ungar som har kläckts i Storkprojektets fyra hägn! Där finns det god 
tillgång på föda tack vare att maten levereras dit av projektets vo-
lontärer.  Just nu är det över 100 ungar i bona hos de 60 storkparen 
inne i hägnen. Däremot har ungarna hos de friflygande paren haft det 
tuffare, eftersom de extremt torra markerna inte har kunnat bjuda på 
så mycket mat i år. Till exempel daggmask, som är en viktig föda för 
storkarna, har hållits sig djupt nere under den torra och hårda marky-
tan. För närvarande finns det ca 80 ungar hos de 70 friflygande paren. 
Så det lär bli ett av de tre bästa storkåren i Skåne på över 100 år!  Och 
för åttonde året i rad genomför Storkprojektet sitt publika utsläpp av 
årets alla uppfödda storkungar. Det sker lördagen den 28 juli kl. 
13.00 från storkhägnet vid Hemmestorps Mölla, strax öster om Ve-
beröd. Det är verkligen en magnifik upplevelse att få se över hundra 
ungstorkar ta till vingarna och stiga till väders samtidigt! Storkarna 
som släpps ut är alla uppfödda i projektets fyra olika hägn i Skåne, 
men i samband med ringmärkningen samlas de in och släpps ut vid 
ett gemensamt utsläpp. Den här metoden har visat sig ge de unga fåglarna mer inspiration att ge sig av på sitt livs första flyttresa mot söder. 
Storkar är starkt sociala fåglar som gärna flyttar i grupp. De utsläppta storkarna förenas snart med de ungstorkar som har fötts upp i det vilda 
av friflygande föräldrar. De har sedan en lång väg att resa; södra Afrika är målet! Där stannar de unga storkarna i två-tre, kanske fyra år, fram 
till sin könsmognad. Då återvänder de till sina födelsetrakter för att häcka. Vid Det Stora Storksläppet kommer Storkprojektet att finnas på 
plats och informerar om sin verksamhet och man dukar fram kaffe och kakor. För hela evenemanget kommer Storkprojektet att ta en entréav-
gift som oavkortat går till storkarna. Infarten till Storksläppet och P-platsen sker endast från norr vid väg 11, medan den södra infarten från 
Hemmestorps by är avstängd för att ge storkarna fritt fram vid utsläppet. Vill du läsa mer om storkarna kan du gå in på www.storkprojektet.se  

Foto: Sven Persson.



PÅ GÅNG I HÖÖR   JULI

Sport  i Höör, Juli

Inga matcher i juli

Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
•   Inget program i juli.

Konsthallen i Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
•  Inget utställning i juli

HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING Återkommer till hösten

Höörs Bibliotek : www.hoor.se/sv/Bibliotek
•  10 juli 15:00 Sommarmusik på Höörs bibliotek. 
	 Sommarensemblen	”Give	me	five”.	Arr.		Höörs	Musikskola.
•  23 juli 15:00 Sommarmusik på Höörs bibliotek. 
	 Sommarensemblen	”Give	me	five”.	Arr.	Höörs	Musikskola.

Bosjökloster Slott - www.bosjokloster.se
 • 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
•  7 juli - 23 september	Peter	Larsson	NATURMÅLERI	I		 	
	 OLJA	OCH	AKVARELL.	Klassiskt	vackra	skånska	och	öländska		
	 landskapsmålningar	som	fångar	djur	och	fåglar	i	ögonblicket.

Kungshällan, Lilla Torg 1, 243 31 Höör
Mötesplatsen	med	något	för	ALLA.	Här	finns	det	möjlighet	att	träf-
fas	och	umgås,	äta	lunch,	dricka	kaffe	eller	delta	i	någon	aktivitet
Öppettider
Vardagar	8.00-	16.00	Lördag-söndag/helgdag	11.00-	16.00
Anhörigcentrum
Måndag	-	torsdag	kl.	9.00-	12.00		för	besök	och	telefon
0413	–	28457,	semesterstängt v: 29, 30, 31, 32, 33
Övrig	tid	enl.	överenskommelse.	Tag	gärna	broschyr!
VolontärCentrum
Volontär/Frivilliginsatser	har	länge	funnits	i	våra	verksamheter
Vill	du	vara	med?	För	besök	och	telefon:	Måndag,	Torsdag,	Fredag	
kl.	9.00	–	12.00	Tisdag,	Onsdag	kl.	10.00	–	13.00
Telefon	0413	-284	58	Semesterstängt v: 29, 30, 31, 32, 33
SPF Hallaröd – Norra Rörum batteriförsäljning	tisd	10.00-	12.00
Biljard alla dagar	–	kontakt	Lars	Ahlberg	0413	–	247	33
Bokning	av	lokaler	0413	–	28458

Kungshällans PROGRAM i juli 2018
•  3 Grillkväll med Christer och Monica kl. 16.00. Föranmälan	på		
	 Kungshällan.	Max.	20	personer	
•  5 SY-STICKA-PRATA  kl.10.00 – 11.30.
     Kortspel kl. 13.30 – 16.30.
•  10 Utfärd till Höganäs Saluhall och Albertsgården i Häljaröd.
    	Info	och	anmälan	på	Kungshällan	fr.o.m	4/6,	sista	anmälan	4/7
					Avresa	från	Kungshällan	10.00		Kostnad	220	kr.
•  11 Lunchmusik med	Musikskolan	kl.	12.30	i	matsalen
•  12 SY-STICKA-PRATA kl. 10.00 – 11.30
     Kortspel kl. 13.30 – 16.30
•  13 ANDAKT kl. 11.00 Svenska Kyrkan
• 17 SOMMARCAFÉ kl. 14.00 – 15.30 Samtalscafé, vi pratar om allt  
	 möjligt.	Kaffe	&	kaka	25	kr
•  19 SY-STICKA-PRATA kl. 10.00 – 11.30
     Kortspel kl. 13.30 – 16.30
•  24 SOMMARCAFÉ kl. 14.00 -15.30 Högläsning	med	Ylva	Olin	
					Kaffe	&	kaka	25	kr.
•  26 SY-STICKA-PRATA kl. 10.00 – 11.30
     Kortspel kl.13.30 – 16.30
•  27 BINGO kl. 14.00 – 16.30
•  31 SOMMARCAFÉ  kl. 14.00 – 15.30 Musikskolan	–	Sång	&	gitarr	
	 spel.	Kaffe	&	kaka	25	kr.

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

Höörs Församlingskår
www.svenskakyrkan.se/hoor/hoors-forsamlingskar  

Equmeniakyrkan (f.d Betelkyrkan) www.equmeniakyrkan.se/hoor

SPF Seniorerna, Klubb 72 Höör www.spfseniorerna.se
•  Nu börjar aktiviteterna successivt göra sommaruppehåll, men här  
 är några aktiviteter den närmaste tiden:
•  Bangolf Jägersbo onsdagar 10.00
•  Vandringar (samling vid Kungshällan) torsdagar 13.30. 
	 Juni-augusti	startar	vandringarna	09.00
•  Golf Bosjöklosters GK. Kontakta	Hans	och	Kerstin	Lejonqqvist,	
	 073-3203950	angående	tider.	

PRO-Höör 
•  Expeditionen har sommarstängt vecka 24-35. Öppnar 5/9.
•  Tors 5 juli Avfärd 8.30	från	Storgatan	7.	Bussutflykt	”Ut	i	det	blå”.		
	 Teckningslista.	PRO-Höör	önskar	alla	en	trevlig	sommar	och	åter	
	 kommer	i	augusti	med	nya	aktiviteter.

TJÖRNARPS PRO Vi	dansar	i	Granbacken	varje	tisdag.	Välkomna!
• 3 – 24 juli semesterstängt
•  31 Juli Nordhs populära orkester
	 Vi	serverar	dagens	rätt	med	gratis	vatten	och	kaffe,	vilket	ingår	i		
	 entrépriset	på	140	kronor.	Dans	mellan	15.00-19.00,	entrén	öppnar	
	 en	timme	före.	Medlems	dans	för	PRO	och	SPF.	Varmt	välkomna.

Höör & Hörby-Frosta GDF www.horbyfrostagdf.se
Höörs GDF Glada Gänget
• 8 juli 14:00 - 17:00	Sommardans	med	Höör	GDF	Glada	Gänget
	 Älvkullen,	Höör.	Inspelad	musik	Gammeldans	och	modernt.		
	 Instruktörer	visar	vid	behov	Avgift	50	kronor	Ta	med	egen	fika		
	 Ytterligare	information:	Inger	och	Bo	Persson	0727-	16	17	42

Orupstipset Återkommer	i	höst

Övrigt
•  Alla söndagar från 1 Juli t.o.m. 12 Augusti JÄGERSBO CAMPING.  
	 Rolig	frågesport	varje	Söndag!	Sommar-Quiz	med	Ricco	kl.	20.00.	
	 Vid	campingreceptionen.	Gratis	att	delta.	För	alla	i	alla	åldrar,	såväl		
	 allmänheten	som	våra	campinggäster	är	välkommen!	
•  1 juli 13:00 - 17:00	Kom	och	fira	skånska	möllors	dag	på	Höörs		
	 mölla.	Kvarngatan	17,	Höör.	Sen	håller	vi	öppet	alla	dagar	tom		
	 den	12	augusti.	Mölla,	trädgård	och	våffelcafét	hålls	öppet	
	 dagligen	kl.	13	–	17.	“Musik	på	Möllan”	varje	söndag	kl.	15.00	
 av olika band.
•  3 juli 19:00 - 21:00	Torgliv	–	en	mötesplats	på	Nya	Torg	med		
	 mingel,	spel,	lek,	dans,	musik	och	uppträdanden.	
•  7 juli 09:00 - 13:00	Loppis	på	Nya	Torg.	Välkommen	att	fynda,		
	 eller	sälja.	Du	som	vill	sälja	tar	med	eget	bord.
•  10 juli 19:00 -  21:00 Torgliv	–	en	mötesplats	på	Nya	Torg			
	 med	mingel,	spel,	lek,	dans,	musik	och	uppträdanden.	
•  17 juli 19:00 - 21:00	Torgliv	–	en	mötesplats	på	Nya	Torg	med		
	 mingel,	spel,	lek,	dans,	musik	och	uppträdanden.	
•  24 juli 19:00 -  21:00	Torgliv	–	en	mötesplats	på	Nya	Torg			
	 med	mingel,	spel,	lek,	dans,	musik	och	uppträdanden.	
•  31 juli 19:00 - 21:00	Torgliv	–	en	mötesplats	på	Nya	Torg	med		
	 mingel,	spel,	lek,	dans,	musik	och	uppträdanden.	

Berggrenska Gården www.berggrenskagarden.com
Onsdag	-	fredag,		söndag			11.00	-	16.00.	Efter	17/6	även	tisdagar.

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  Visit Mittskåne Facebook







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

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

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.

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.

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

Italiensk buff é

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

Smörgåstårtor • Fatuppläggningar • Buff é 
Skaldjursfat • Vegetariska alternativ
Smörgåstårtor • Fatuppläggningar • Buff é 

Slipp stöket
och låt oss fi xa 
sommarfesten




















