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TEMADAGAR JUNI 2018
1   Mjölkens dag, Mobilfria dagen
3   Int. klumpfotsdagen
4   Int. dagen för barn som blivit offer för aggression, 
  Assistansens dag
5   Världsmiljödagen, Alla vänners dag
6   Dagen-D, Fruktens dag, Färskpotatisens dag, 
  Sillens dag, Sveriges nationaldag
7   Punkens dag
8   Världshavens dag
9   Världsstickningsdagen, Int. arkivdagen, 
  Nationella bastudagen
11  Int. köttfria dagen
12  Int. dagen mot barnarbete
14  Int. blodgivardagen
15  Chaufförens dag
16  Naturismens dag, Bloomsday, Husbilens dag
17  De vilda blommornas dag, Världsdagen för 
  bekämpning av ökenutbredning och torka
18  Int. picknickdagen, Pionens dag, 
  Ride to Work Day
20  Int. surfdagen, Världsdagen för flyktingar
21  Int. ALS-dagen, Långsamhetens dag, 
  Världsmusikdagen, Sommarsolståndet, 
  Int. yogadagen,  Giraffens dag
22  Midsommarafton
23  FN:s dag för offentliga tjänster, Midsommardagen
24  Johannes döparens dag
25  Nationella Entreprenörsdagen
26  Int. solidaritetsdag för tortyroffer, 
  Int. dagen mot missbruk av och olaglig handel med 
  narkotika, Chokladpuddingens dag
30  Pilsnerkorvens dag

Glad 
Midsommar!
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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





PÅ GÅNG I HÖÖR   JUNI
Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
•   1 juni 19.00 ”Fersen i Paris” Musikteaterföreställning med
  musikskolans elever. Fri entré Arrangör: Höörs musikskola

Konsthallen i Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
•  6 juni 13.00-16.00 Vernissage Thomas H Johnsson. Utställningen  
	 är	öppen	lördagar	och	söndagar	klockan	13-16	fram	till	24	juni.
		 Arrangör:	Höörs	konstförening

HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING Inga fler föreläsningar i vår

Höörs Bibliotek : www.hoor.se/sv/Bibliotek
•  7 juni 15:00 - 17:00  RådRum.
 • 14	juni	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
 • 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
•  2 juni	Sydskånska	Kennelklubbens	inofficiella	hundutställning.

 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 juni 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
• 5  Vänskapscafé: Utfärd	till	Hallaröds	Församlingshem.	Sång	och		
	 musik	med	John	&	Christina	Arr:	Höörs	församling	&	Medborgarskolan						
Onsdag Kl  14.00-16.00 ONSDAGSTRÄFFEN
• 13 Café 14: Utfärd	–	”En	resa	i	Snapphanars	&	Friskyttars	fotspår”.		
	 Avresa	från	Kungshällan	10.00,	beräknad	hemkomst	17.00.	
	 Lunch	och	em.	kaffe	ingår.	Kostnad	250	kr.	Anmälan	
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 juni	Ett	samarbete	mellan	Höörs	kommun,	volontärer	och		
	 Medborgarskolan.	Varierande	aktiviteter	med	Helene	&	Anita.		
	 Kaffe	&	kaka	25	kr.
Aktiviteter på Kungshällan 12 juni – 31 augusti
Juni
•  19	Korvgrillning	och	kaffe	kl	17.00	–	19.30,	i	trädgården	vid	fint		
	 väder,	annars	är	vi	i	matsalen.	Kostnad	50	kr									
				Anmälningslista	på	Kungshällan	fr.o.m		28/5	max.	20	personer
•  21	SY-STICKA-PRATA		KL.	10.00	–	11.30	
					Kortspel	kl.	13.30	–	16.30
•  26 SOMMARCAFÉ  KL. 14.00 – 16.30	Samtalscafé	m.	lotteri
				Kaffe	&	kaka	25	kr	
•  27 ANDAKT kl. 11.00 Equmenia  (fd. Betelkyrkan)

•  28 SY-STICKA-PRATA	kl.10.00	–	11.30
					Kortspel		kl.	13.30	–	16.30
•  29 BINGO	kl	14.00	–	16.30
Andakter i matsalen kl. 11.00. Fredagar  Svenska kyrkan  9/6    
Onsdagar	Equmenia	27/6	

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.betelkyrkan.com 
•  1 juni kl. 10.00 Tiekaffe. Sommaravslutning med utflykt.

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.
•  Föreläsning om demens hos	Fogdaröd	Omsorg,	Vård	och	
	 Utbildning	måndag	28	maj	11.00	för	medlemmar	som	föranmält	sig.
• Sommarfest med Mellanskånes samarbetskrets i Köinge utanför  
	 Hörby		torsdagen	den	12	juli	kl.	13.00.	Se	månadsbladet	för	vidare		
	 information.		Anmälan	senast	8	juni	till	Christer	Olofsson.	

PRO-Höör 
•  Expeditionen har sommarstängt vecka 24-35. Öppnar 5/9.
•  Mån 4   9.00 -11.00	extra	öppet	på	Storgatan	7	för	mottagande	av		
	 prylar	till	vår	Loppis
•  Ons 6 kl 12.00 - 16.00.	Nationaldagsfirande	med	servering	och	
	 loppis	Storgatan	7,		
•  Lör 30 Samling kl. 13.00	Storgatan	7.	Utflykt	till	Rickarums	Byateater		
 som spelar komedin Fyrklövern. Teckningslista.
•  Tors 5 juli Avfärd 8.30	från	Storgatan	7.	Bussutflykt	”Ut	i	det	blå”.		
 Teckningslista.
	 PRO-Höör	önskar	alla	en	trevlig	sommar	och	återkommer	i	augusti		
	 med	nya	aktiviteter.

TJÖRNARPS PRO Vi	dansar	i	Granbacken	varje	tisdag.	Välkomna!
• 5 Stefan & Kalle
•  12 Erik Arnold
•  19 Kent Borgström
•  26 Orient.
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.
•  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).
Höörs GDF Glada Gänget
•  10	juni	14.00	–	17.00	sommardans	på	Älvkullen	i	Höör	med	
	 inspelad	musik,	medtag	egen	fika.

Orupstipset 
Återkommer i höst

Övrigt
•  2 juni 08:00 Ringsjön Runt. Dags för årets upplaga av Ringsjön  
	 Runt.	Cykelloppet	körs	i	år	för	52:a	gången.	
•  2 juni 09:00 -  13:00 Loppis	på	Nya	torg.	Välkommen	att	fynda,		
 eller sälja.  Du som vill sälja tar med eget bord.
•  6 juni 13:00 Nationaldagsfirande i Snogeröd.	Idrottsplatsen	i		
	 Snogeröd	.	Kom	och	fira	Nationaldagen	i	Snogeröd.	I	programmet		
	 finns	något	för	hela	familjen.
•  6 juni 13:00 - 17:00	Fira	nationaldagen	på	Höörs	mölla
	 Kvarngatan	17,	Höör.	Våffelcafé	och	musikunderhållning.



Maglasäte IF
1 juni 19:00 
Maglasäte	IF-Nävlinge	IF
15	juni	19:00	
Maglasäte	IF	-	Linderöds	IF		

Sport  i Höör, Juni
Höörs IS (Div. 7 Norra)
19	19:00	HIS-Finja	IF	

•  6 juni 13:00 -  18:00 Nationaldagsfirande	vid	Berggrenska		
 gården. Kulturkvartersmarknad.
•  6 juni 12.00-16.00 Höörs Museiförening visar skolmuseet och  
	 säljer	föreningens	förråd.	Blygsam	loppis	utanför.	Info	om	vad		
 som händer med Skolmuseet härnäst.
•  20 juni 19:00 -  20:30 Allsång	i	Höör.	Nya	Torg,	Höör	
	 Kom	och	sjung	med	Per	Ola	Sandberg	och	Pontus	Stenkvist!
•  30 juni 10:00 - 17:00 Hälso- och hantverksmässa  Backagården

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  Följ Mittskåne på 
Facebook

Fåglar mellan hägg och syren  

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Ordförande

Skånes Ornitologiska 
Förening

Alla har nog hört talas om den skomakare som satte upp en skylt på sin dörr med tex-
ten: ”Stängt mellan hägg och syren”. Den skomakaren var inte dum! Det är nämligen 
en vidunderlig tid att få vara ledig och njuta av vårens kulmen och det intensiva fågel-
livet! Det finns många teorier om ursprunget till denna anekdot om skomakaren och 
skylten. En del menar att Fritiof Nilsson Piraten skapade historien i sin bok ’Bokhand-
laren som slutade bada’. Men någon skomakare kan man inte hitta bland bokhand-
larens badglada vänner, dock en snickare. Andra menar att det kan ligga ett korn av 
sanning i historien, eftersom det faktiskt enligt skomakarskråets bestämmelser fanns 
en period på våren då skomakargesäller skulle friställas för att kunna gå på vandring 
och en del av skomakarna tvingades då stänga verkstaden helt. Historien är dock inte 
belagd förrän på 1880-talet och det förekommer flera variationer med helt andra yrken 
som också håller stängt mellan hägg och syren, så det är mycket möjligt att historien 
är en vandringssägen rakt igenom. Att det inte går att härleda denna välkända anekdot 
till en faktisk händelse i tid och rum, det gör inte att tiden mellan hägg och syren är 
mindre hänförande! Dagarna från det att häggen blommar och till det att syrenen går i blom, de kan gå försvinnande fort och vissa år är tiden 
över innan man ens har hunnit märka att den har börjat! Så den stackars skomakaren kunde förmodligen inte unna sig någon längre semester! 
Men det är nu som fågelsången är som allra mest intensiv och alla rösterna i fågelkören har nu ankommit till Skåneland. Mesar, finkar och 
trastarna inledde förvisso serenaden redan i mars och april, då de sjöng sina delar av den första satsen av fågelkonserten. Andra satsen startade 
runt första maj. Då fylldes kören på med flugsnappare, svalor och många sångare som vid den tiden anlände från sina vintervisten i tropikerna. 
Och gökens välkända galande är det som markerar kulmen på konserten och är början på den tredje och sista satsen. Bland de fåglar som 
kommer sent in i fågelkören finns näktergalen, som verkligen är försommarnätternas svårsedde sångargigant! Dit hör också sommargyllingen 
som är lövlundarnas och hagmarkernas egen flöjtvirtuos och sist kommer lufthavets okrönte härskare, tornseglaren som riktigt ristar in sina 
svirrande skrin på sommarhimlen! Då har fågelorkesterns alla olika medlemmar intagit sina platser och det är dags att njuta av fågelsången så 
mycket man bara hinner innan de sista stroferna tonat ut runt midsommar! 





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




















