
EVENEMANGSKALENDER  •  KOMMUNINFORMATION  •  ANNONSAKTUELLT

DECEMBER 2018

Årets Höörsjulkort!
av Birgitta Stensdotter

TEMADAGAR DECEMBER 2018
1  Brandvarnardagen, Int. AIDS-dagen, 
 Glöggens dag
2  Int. dagen för avskaffande av slaveri, Kattens   
 dag, Första advent, Reservoarpennans dag
3  Drick en öl-dagen, Int. dagen för handikappade
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, Andra advent, Läkarsekreterarens dag
10  Int. djurrättsdagen, Mänskliga rättigheternas   
 dag, Nobeldagen, Terra Madre day*
11  Int. dagen för världens berg, Tangons dag
12  Julstjärnans dag
13  Luciadagen
14  Int. ap-dagen
16  Tredje advent
18  Int. migrationsdagen, Kakans dag
20  Int. mänskliga solidaritetens dag
21  Tomasdagen, Kortfilmens dag, Skumtomtens dag,  
 Vintersolståendet, Jultröjans dag
23  Fjärde advent
24  Julafton
25  Juldagen
26  Annandag jul
27  Nationella regifting-dagen
28  Värnlösa barns dag
29  Statisternas dag
31  Nyårsafton

Jul på Kungsgatan i Höör
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Höör & Häpna 
utkommer i ca 6300 
ex i Höörs kommun.
Utgivningsdatum:
Våren 2019: 27/1, 24/2, 
31/3, 28/4, 26/5, 23/6
Hösten 2018: 29/7, 26/8, 
30/9, 28/10, 25/11, 23/12
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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.



Julöppna butiker i Höör och marknadsförsäljning på torget 2 dec mellan kl. 14-19. 
Julaktiviteter runt om i byn och Höörs musikskola underhåller.

FROSTA CENTER 
Bjuder in till skyltsöndag kl. 14.00–18.00.
Butiksgallerian har julkul och fina erbjudanden. 
•   Kl. 14.40–14.55  uppträder Höörs Danscenter
•  Kl. 15.00–15.30 spelar Blockflöjtsensembler –  
 Musikskolan
Ica Supermarket har öppet kl. 07.00-22.00                                                                                  

CENTRALA HÖÖR 
SKYLTSÖNDAG 2 DEC 

KL.13.00 - 19.00
(variationer i butikernas öppettider kan förekomma). 
• 15.00-19.00  Julmarknad på Nya Torg. 
• 15.00-18.00  Hälsa på tomten + hans   
 nisse och lämna din önskelista.
•  15.00- 18.00 Ponnyridning 
• 15.00-19.00  Träffa brandmännen    
 och titta på deras brandbil. 
• 14.00-19.00 LIONS har julmarknad i   
 Skånska Landskaps lokaler. Tomte, glögg,  
 lotterier och spel. Korvvagnen är på plats

KULTURHUSET ANDERS 
•  12.00-12.40 ”Julklappar”
 Ett julspel med stråkorkester från Musik-  
 skolan och klass 3a från Enebackeskolan

JULSKYLTNINGEN 2 DECEMBER 2018

  SCENVAGNEN NYA TORG:
• 15.40-15.55 Höörs Danscenter.
• 16.00-16.05 Invigning och granen tänds.
• 16.05-16.30 Dans kring granen - Musikskolan
• 16.40-17.00 Höörblåset
• 17.10-17.25 Brassjul - Musikskolan
• 17.35-17.50 Tomtebloss - Musikskolan
• 18.00-18.30 Luciakröning Höörs Lucia 2018 
 - Musikskolan

LUCIAKRÖNING 18.00-18.30  
Stefan Lissmark och Anna Palm 

kröner årets Lucia.



PÅ GÅNG I HÖÖR   DECEMBER
Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
• 7 dec 19.00 Konsert - Vindonia Jul. Stämningsfull musik i folkton  
	 för	jul	och	vinter.	Lise	Enochsson	sång,	Karin	Blom	fiol,	Susan		
	 Syverson	keltisk	harpa	och	Paddy	Lawless	gitarr,	bodhrán.	Biljett:		
	 Förköp	120	kr,	info@vindonia.com	eller	150	kr	vid	dörren,	kon-	
	 tant	eller	Swish.	Arrangör:	Harp	House	Sweden
•  13 dec 8.00	Luciakonsert	med	Höörs	lucia	Arr:	Höörs	musikskola
•  17 dec 19.00	Julkonsert	med	Höörs	musikskolans	elever	
•  19 dec 18.30	Tomtarnas	julresa	Musikskolans	barnkörer	med-
	 verkar.	Arr:	Höörs	musikskola
Konsthallen i Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
•  1 dec 13.00-16.00 Vernissage - Amatörutställning. En utställning  
	 öppen	för	både	självlärda	och	utbildade.	Utställningen	är	öppen		
	 lörd-sönd	klockan	13-16	t.o.m	16	dec.	Arr:	Höörs	konstförening
HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING skanskaff.se
 Åter till våren
Höörs Bibliotek :	www.hoor.se/sv/Bibliotek
•  7 december 09:30 Sagostund	Höörs	bibliotek
•  10 december 16:00	Önskebrunnen	–	julteater	med	sagofen	Isa-	
	 dora.	Välkommen	till	“After	dagis”	–	kul	för	de	små	efter	försko-	
	 lan.	Den	här	gången	blir	det	en	julföreställning	om	önskningar	för		
	 barn	3-5	år.
•  11 december 18:00	Änkekejsarinnan	Ci	Xi	–	en	föreläsning	av	I	
	 Ingemar	Ottosson
Bosjökloster Slott www.bosjokloster.se 
•  30/11 - 2/12 Skånska Juldagarna
•  15 december 15:00 JULKONSERT.	Stämningsfull	julmusik	och		
	 efterföljande	glögg	i	Stensalen.	
Kungshällan, Lilla Torg 1, 243 31 Höör
	 Mötesplatsen	med	något	för	ALLA.	Här	finns	det	möjlighet	att	träffas	och		
	 umgås,	äta	lunch,	dricka	kaffe	eller	delta	i	någon	aktivitet
 Öppettider Vard 8.00- 16.00 Lörd-sönd/helgdag 11.00- 16.00
 Anhörigstöd: För	dig	som	är	anhörig	och	vårdar/stödjer	en	närstå-	
	 ende	inom	äldreomsorg	och	omsorg	om	funktionshinder,	finns		
	 samtalsgrupper.	Teletid:	Mån,	Ons,	Tors	kl.	9.00-12.00.		
 Tel.	0413	–	284	57	(övrig	tid	enl.	överenskommelse).	Vi	har		
	 avlastning	för	din	närstående	utan	biståndsbedömning	tis,		
	 ons	&	fre	kl.	9.00-12.00	(ej	röda	dagar).	Kontakta	Kungshällans		
	 dagverksamhet	före	avlastningstillfället.	Tel.0768	-	56	27	44.
 VolontärCentrum:	Frivilliga	insatser	har	länge	funnits	i	våra		
	 verksamheter,	Dessa	insatser	ger	glädje	och	är	därför	betydelse-	
	 fulla	och	hälsosamma.	Välkommen	att	delta	i	vår	gemenskap!		
 Teltid: Mån,	Tors	&	Fre		9.00-12.00	Tis	&	Ons	11.00-12.00	
	 Tel.0413	–	284	58
  • SPF Hallaröd-Norra Rörum´s Batteriförsälj.	tis	10.00	–	12.00
Kungshällans PROGRAM i december 2018
•  13   Höörs Lucia kommer till Kungshällan kl. 11.20
								Vi	bjuder	på	glögg	och	pepparkakor.														
•  18   Julbord med julmusik i Kyrkans hus Bosjökloster
					kl.	13.00	–	16.00				Kostnad	175	kr.	Obs	!	Man	tar	sig	själv	till			
	 Kyrkans	hus.	Anmälan	till	Bosjöklosters	församling	070-66	33	530		
Måndag   
kl		18.00-21.00	Kurs	i	klädsömnad
Tisdag     
	 Kl.	9.00-10.30	Tisdagsfrukost	i	Blå	rummet.
				Kl.	14.00-16.00	Café	med	varierande		underhållning
•  4  Vänskapscafé: ”Det	är	inte	lätt	att	vara	så	älskad”			
							Lill-Babs	melodier	på	Barbrodagen	–	ett	musikprogram	med
							Helene	Hansen,	John	Follin	och	Christina	Lenander					
•  11   Bokcafé: ”Våra	Luciatraditioner”
Onsdag    
	 Kl.		14.00-16.00	ONSDAGSTRÄFFEN
•  5 Musikcafé: Conny	Nilsson	–	”Sjung	och	minns”									
       Den numera fd sångaren i Matz Bladhs är åter här
•  12   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     
• 8  kl. 14.00-16.00 Lördagsträffen.	Varierande	aktiviteter	tillsam-	
	 mans	med	Helene	&	Anita.	Kaffe	och	kaka	25	kr.

Söndag:	kl		14.00-16.00		Söndagsöppet	Arr:	PRO	&	SPF.	Ett	samar-
bete	mellan	volontärer	och	pensionärsföreningar.	På	Kaffestunden	
bjuds	det	på	fikan.	Våffelsöndagar:	25	kr	våffla,	grädde,	sylt	o	kaffe.
• 2 Våffelsöndag	med	PRO
Biljard	alla	dagar	-bokningslista	vid	biljardbordet.	Vi	har	sällskapsspel	m.m	
Andakter i matsalen kl. 11.00 följande dagar.
Fredagar:		Svenska	kyrkan	14/12,	11/1	
Onsdagar:	Equmeniakyrkan	23/1	(OBS)
PROGRAM FÖR VÅFFELTRÄFFARNA
Höörs	Kommun	&	Höörs	församling	ordnar	våffelträffar	i	församlings-
hemmen	Kl	14.00-15.30.		Våffla	o	kaffe	25:-	.	Alla	hjärtligt	välkomna!
•  Munkarp Tisdag 4 december
•  Norra Rörum Fredag 14 december
•  Tjörnarp  Måndag 17 december       
Höörs Församlingshem 
 www.svenskakyrkan.se/hoor/verksamheter 
Höörs Församlingskår
www.svenskakyrkan.se/hoor/hoors-forsamlingskar  
Equmeniakyrkan (f.d	Betelkyrkan)	www.equmeniakyrkan.se/hoor
•  Onsdag 5 december kl. 14.00-17.30 StickCafé.
•  Onsdag 12 december kl. 14.00-17.30 StickCafé.	Höstens	sista!
•  Söndag  16 december kl. 16.00 Julfest för hela familjen. Luciatåg, 
drama och julgröt.
SPF Seniorerna, Klubb 72 Höör www.spfseniorerna.se

PRO-Höör 
•  Lö  1    Julmarknad	på	Storgatan	7	mellan	11.00	-15,00,
•  On 5    Expeditionen är öppen mellan 10.00 - 12.00.
•  To 13   Luciafest på	Älvkullen	13.00		Teckningslista
•  To 20   Dans på Älvkullen 14.00 -17.30 Musik Memorys orkester. 
Medlemskap	i	PRO	eller	SPF	erfordras.
TJÖRNARPS PRO Vi	dansar	i	Granbacken	varje	tisdag.	Välkomna!
• 4 Renés favoriter
•  11 Kent Borgström
•  18 Memorys  Teckningslista till julbordet .
	 Entrén	öppnar	kl.	14.00.	15.00	börjar	dansen.	Dagens	rätt	med	kaffe	o		
	 kaka	i	pausen.	Gratis	vatten	o	kaffe	hela	em,	ingår	i	entrépriset	på	150	kr. 
 Alla anslutna pensionärer är varmt välkomna. Medlemskontroll.
Höör & Hörby-Frosta GDF	www.horbyfrostagdf.se
• Ingen dans i dec
Höörs GDF Glada Gänget
• Ingen dans i dec
Orupstipset
• Åter i vår
Övrigt
•   2 dec 15:00 - 19:00	Julmarknad	på	Nya	Torg. Se annons

Med reservation för ev. ändringar. Vill Du ha med ett arrangemang i Evene-
mangskalendern lämna in uppgifter senast 14 dagar innan kommande 
utg.dag till Höörs Tryckeri, Fredsgatan 3 i Höör. E-post: info@malmac.se  

Sport i Höör 
December

A-Laget
Se hemsidan

Damer SHESe hemsidan
Herrar Div 2
9 dec 15.00 H	65	-	Växjö	HF
15 dec 15.00	H	65-HK	Drott	Halmstad

Frosta IBF A-Lag
Inga hemmamatcher i dec









Dags att besöka Måkläppen utanför Falsterbo!   

STAFFANS PIPPIRUTA

Måkläppen är den långa, låga, sandiga halvö som sticker ut från Falster-
bonäset och som avslutar det svenska fastlandet i sydväst. Under tre vin-
termånader, mellan 1 november och 31 januari har du möjlighet att få gå 
ut på halvön. Övrig tid på året råder det strikt besöksförbud.  Måkläppen 
har fått sitt namn från orden för måg(e) (fiskmås) och kläpp (sandrevel). 
År 1685, strax efter att Skåne blev svenskt, så noterades namnet som 
Maageklaperne. Måkläppen blev naturreservat redan 1971 och reservatet 
omfattar även de omgivande vattnen. Kläppen var tidigare en ö, men den 
har numera en fast förbindelse med resten av Falsterbohalvön. Måkläp-
pen har stor betydelse som häckningslokal för många havs- och kustfåglar 
och är också en viktig yngelplats för knubb- och gråsäl. För gråsälen är 
Måkläppen den enda uppehållsplatsen i södra Östersjön och för knubbsäl 
den största i hela Östersjön. Gråsälen föder sina ungar som kallas kutar i 
mars, medan knubbsälen föder sina under juni månad. Sälarna drar sig ut 
i havet när det kommer vandrare på ön, men de tittar nyfiket på dig utifrån vågorna. Ibland ses sälarna vila på stenar på ost-
sidan. Måkläppen består av sand och den ändrar ständigt form och storlek under påverkan av havsströmmar, vind och vågor. 
Under seklernas gång har hundratals fartyg strandat i de svårnavigerade farvattnen. Vrakgods och delar av gamla skeppsvrak 
spolas då och då upp på stränderna för att senare försvinna ut i havet igen. Efter höst- och vinterstormar lockas bärnstensletare 
till Måkläppens strandremsor. Med stövlar, krattor och håvar klafsar de runt bland tången i jakt på de svårfunna, orangegula 
kådbitarna från långt före istiden. En vandringstur ut till Måkläppen kan starta vid Falsterbo fyr och det tar då ca en timme att 
nå sydspetsen. Klä dig varmt och vindtätt och med grova skodon. För att nå ut på halvön torrskodd går du först en liten bit norr 
ut från fyren, sedan ut mot havet och så följer du stranden mot söder. Räkna med att själva vandringen tar minst två timmar, 
tur och retur. En kikare är närmast ett måsta att ha med sig. Ta gärna med en kamera om du har. Inga hundar får följa med till 
Måkläppen. Ett besök på Måkläppen är en unik upplevelse i Skånes natur!

Måkläppen från söder. Foto: Lars Bygdemark















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

Skicka in svaret senast den 10/12 2018 
tillsammans med namn och tel.nr till 
Höörs Tryckeri, Box 99, 
243 22 Höör

Vinnarna meddelas per telefon 13 -14/12 2018

Hitta annonsen! Till vilket företag hör de utklippta delarna?

JULTÄVLINGEN!




