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TEMADAGAR FEBRUARI 2019
1   Vegetariska dagen
2   Groundhog Day, Int. våtmarksdagen, 
  Löpningens dag, Int. tvillingdagen
3   Andningens dag, Morotskakans dag
4   Världscancerdagen, Vargens dag
5   Nutelladagen, Runebergsdagen, Safer internet day
6   Int. dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstymp- 
	 	 ning,	Samernas	nationaldag,	Semikolonets	dag
7   Tankens Dag
8   Äggahalvans dag
11  Clean Out Your Computer Day, Int. epilepsidagen,  
  Int. 112-dagen, Världsdagen för de sjuka, Int. dagen  
	 	 för	kvinnor	och	flickor	inom	vetenskap
12  Darwins födelsedag, Djurförsökens dag
13  Världsradiodagen, Tandborstbytardagen
14  Alla hjärtans dag, Alla Hjärtebarns dag
15  Int. barncancerdagen, Geléhallonens dag
18  Fotens dag
19  Knäckebrödets dag
20		 Världsdagen	för	social	rättvisa,	Slarvighetens	dag,		
  Int. piprökardagen
21  Int. dagen för modersmål, Fondvalsdagen
22		 Alla	scouters	dag,	Int.	brottsofferdagen
24		 Sverigefinnarnas	dag,	Int.	EBM-dagen
25  Grapefruktens dag
27  Int. isbjörnsdagen
28  Int. musarmsdagen, Myggholkens dag, Kalevaladagen

Alla hjärtans dag
14 Februari
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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.



Hökbesök på fågelmatningen – en sparvhök!  

STAFFANS PIPPIRUTA

Inte sällan kan den som regelbundet matar sina småfåglar om vintern bli vittne till 
några dramatiska ögonblick när det kommer en rovfågel på blixtvisit till matning-
en. Från ingenstans dyker rovfågeln upp, bokstavligt som en blixt från klar himmel; 
den flaxar virvlande runt matningen något varv och skrämmer vettet ur alla finkar 
och mesar som nyss mumsat på ditt fågelfrö i godan ro. Alla småfåglarna kastar 
sig huvudstupa in i närmaste buskage för att söka skydd och rovfågeln flyger oftast 
snopet vidare. Någon enstaka gång kan man se den följa upp flyganfallet genom 
att hoppa in efter småfåglarna i buskaget och försöka få fatt i sitt byte med hjälp av 
sina långa gula ben och likaledes långa tår med rejält vassa klor. Men det är mera 
sällan som en attack verkligen lyckas, kanske färre än en gång på tio. När det sker, 
så flyger höken för det mesta tungt i väg, hållande bytet i klorna, för att inta sin 
måltid lite mer i avskildhet. Någon gång hamnar höken på marken med sitt byte i 
klorna. Då sänker den ner vingarna mot backen som för att få lite extra balans när 
den snabbt och effektivt med näbben rycker loss dun och fjädrar från bytet. Så gott som alltid är det då en sparvhök som man 
har haft turen att få se. Dels är det landets vanligaste rovfågel och dels är det bara sparvhöken som ger sig in i bebyggelse och 
jagar småfåglar på det här viset. Men helt tvärsäker på artbestämningen kan man inte vara; duvhök är tänkbar om det även 
samlas lite större fåglar som duvor och kajor vid matningen, och i mycket sällsynta fall kan det kanske ha varit någon falk. 
Men ingen av de båda sistnämnda ger sig till att fara in bland ris och grenar för att fånga småfåglar; då är det en sparvhök man 
har sett. Ryggen på sparvhöken är ljust blygrå, ibland med ljusa fläckar och ögonen är klart gula (de blir sedan röda på äldre 
hanar) under ett tydligt markerat ögonbryn. Hanen är i storlek som en kaja och med en fint vattrad rödbrun undersida. Honan 
är tydligt större än en kaja och har den ljusa undersidan vattrad i grått. Banna nu inte sparvhöken för att den tar sin tribut av 
småfåglarna; det är dess natur och det är nästan alltid på något sätt defekta fåglar som inte hinner undan höken. 

En gammal hane av sparvhök. Foto: P-G Bentz/Sturnus



PÅ GÅNG I HÖÖR   FEBRUARI
Kulturhuset Anders se www.kulturhusetanders.se
•  2 feb kl 16.00 Konsert med Höörblåset på temat varmt och kallt 
 Vuxen	60:-	Fam.	100:-	Barn	o	ungdom	gratis
•  10 feb 14:00 - 14:30 Barnteater:	Skatten	i	skogen.	Skatten	i		
 skogen med Teater Allena, för barn mellan 3 och 5 år. 
•  Sön 24 febr kl 16, Clara Schumann 200 år

Konsthallen i Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
•  27/1 - 24/2 Monika Gora. Vernissage söndagen den 27/1 kl 13 - 16
•  17/2	kl	16:00	Konstföreningens	årsmöte

HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING skanskaff.se
•  Måndag den 11 februari kl. 19.00 Bo Lundqvist, Höör, polis och  
 chef för polisens Kalla Fall (Cold Case), region syd. Ämne: Vad ingår i  
	 polisens	Kalla	Fall	och	hur	arbetar	man	med	detta?
	 Equmenikyrkans	samlingssal,	Eriksgatan	6,	Höör
	 Årskort/medlemsavgift:	200	kronor.	Inträde	icke	medl:	70	kronor

Höörs Bibliotek :	www.hoor.se/sv/Bibliotek
•  Sagostunder: 1 feb 09:30, 8 feb 09.30, 15 feb 09.30
	 Barn	upp	till	6	år	och	deras	vuxna	är	välkomna	till	sagostund	på		
 biblioteket. Lyssna på sagor och sjung roliga sånger.
• 5 feb 18:00 Systrarna Brontë – tre viktorianska kvinnoöden och  
	 sex	fantastiska	romaner.	En	föreläsning	av	Birgitta	Berglund
 • 7 feb 16:00 Sagan om vanten – Anna Karin Sersam, Friscenkonst.  
	 Vårens	första	“After	dagis”	–	kul	för	de	små	efter	förskolan	bjuder		
 på en känd saga. Familjeföreställning för barn 3-5 år.

Bosjökloster Slott www.bosjokloster.se 

Kungshällan, Lilla Torg 1, 243 31 Höör
Mötesplatsen		för	ALLA	seniorer.	Här	finns	det	möjlighet	att	träffas	
och	umgås,	ta	en	fika,	dricka	kaffe	eller	deltaga	i	någon	aktivitet.
Öppettider: Vard 8.00-16.00 Lör-Sön/Helgdag 11.00-16.00
Anhörigstöd: För dig som är anhörig och vårdar/stödjer en när-
stående	inom	äldreomsorg	och	omsorg	om	funktionshinder	finns	
samtalsgrupper.		I	dessa	grupper	får	du	möta	andra	som	befinner	
sig	i	en	liknande	situation.	Anhörigstödet	erbjuder	även	enskilda	
informativa,	vägledande	och	stödjande	samtal.	
Telefontid: Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 9.00-12.00.  
Tel.0413	–	284	57	(övrig	tid	enl.	överenskommelse).
Volontärcentrum: Frivilliga insatser har länge funnits i vår verksam-
het, dessa insatser ger glädje och är därför betydelsefulla och 
hälsosamma.	Välkommen	att	delta	i	vår	gemenskap	!
Telefontid:  Måndag, Torsdag & Fredag  kl. 9.00 – 12.00
Tisdag & Onsdag  11.00 – 12.00 0413 – 284 58
•  SPF Hallaröd – Norra Rörum´s batteriförsäljn. tisd 10.00-12.00
•  Biljard	alla	dagar	–	bokningslista	finns	vid	biljardbordet
 Vi har även sällskapsspel med mera.

KUNGSHÄLLANS PROGRAM FEBRUARI 2019
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
•  5 Vänskapscafé:	”Något	ur	våra	händer”	till	tonerna	av	drag-
				spelsmusik	med	Gertie	Holst	&	Christina	Lenander		
•  12 Berättarcafé:	Bildvisning-”Kungaslottet	Koldinghus	750	år”		
•  19 Musikcafé:	Claes	Sjöbeck	-	”Svängig	musik	från	60-talet	o	framåt”																		
•  26 Musikcafé:	ANNA	O	MEJ	–	”Gammalt,	nytt	&	allsång”       
Onsdag    
	 Kl.		14.00-16.00	ONSDAGSTRÄFFEN
•  6 Inget café idag   
•  13 Musikcafé: ”DaCapo”-kören	från	Hörby	med	sång	o	instrument
•  20  Samtalscafé:	”Vi	pratar	om	allt	mellan	himmel	och	jord”
•  27 Berättarcafé:	”Drömmar	om	Hollywood”	–	Birgitta	Kelly	från
						Malmö	museer	visar	foto	och	berättar.
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     
• 9 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.
• 3 Våffelsöndag med PRO. 
Andakter i matsalen kl. 11.00 följande dagar.
Fredagar  Svenska kyrkan  8/2, 8/3, 12/4,10/5, 14/6,    
Onsdagar	Equmenia	27/2,	27/3,	24/4,	22/5,	27/6	

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 5 februari
•  Norra Rörum Fredag 8 februari
•  Tjörnarp  Måndag 25 februari       

Höörs Församlingshem 
 www.svenskakyrkan.se/hoor/verksamheter 

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

Equmeniakyrkan (f.d	Betelkyrkan)	www.equmeniakyrkan.se/hoor
•  Onsdag 6 februari kl. 15.00-18.00 StickCafé.	
•  Fredag 8 februari kl. 10.00 Tiekaffe.	Eftertanke	i	bild	och	ton	med		
	 Margareth	och	Bertil	Jönsson	från	Vinslöv.
•  Onsdag 13 februari kl. 15.00-18.00 StickCafé.	
•  Onsdag 20 februari kl. 15.00-18.00 StickCafé. 
•  Fredag 22 februari kl. 10.00 Tiekaffe.	Minns	du	sången	med	
 Ingemar Tågerud och Co.
•  Onsdag 27 februari kl. 15.00-18.00 StickCafé.

SPF Seniorerna, Klubb 72 Höör www.spfseniorerna.se
•  19 februari kl. 14.00 Årsmöte på Älvkullen
•  13 februari 17.00 på Tvärgatan 2 Sköt dig självutbildning. 
	 Anmälan	till	Lena	Johansson	070-9489840	eller	
 johanssonlenbir@gmail.com senast 6 februari.
•  20 febr	Cirkel	om	Höör	börjar.	Anmäl	till	Inger	Olsson,	
 inger_nisse@telia.com eller 0413-23390
Friskvård: Se programblad och utskickad uppställning.

PRO-Höör www.pro.se
Ons 6, 13, 20 och 27  Expeditionen är öppen mellan 10.00 - 12.00.
•  To 14  Årsmöte på Älvkullen 14.00		Information	av	Claes	Arvidsson		
	 om	viktig	juridik	för	pensionärer.
•  Fre 15 sista anmälningsdag	till	Glenn	Millers	konsert	på	Palladium,		
 Malmö den 6 april.
•  Månd 18 sista anmälningsdag	till	besök	på	Casino	Cosmopol	och		
 Malmö Chokladfabrik den 27 februari
•  To 21  Dans på Älvkullen 14.00 -17.30 Musik Ingvar Fasts orkester.  
 Medlemskap i PRO eller SPF erfordras.

TJÖRNARPS PRO Vi	dansar	i	Granbacken	varje	tisdag.	Välkomna!
• 5 Erik Arnold
•  12 Candys
•  19 Candix Orkester
•  26 Trippz. 
 Dansen	startar	klockan	1500	och	en	timme	innan	öppnar	entrén.	
	 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.
Vi har öppet på vår lokal varje onsdag kl 1300-1600.

Höörs GDF Glada Gänget
•  1 feb Sweedz - Älvkullen
•  3 feb Kurser - Älvkullen	Nybörjare	kl	18	Fortsättning	kl	20:00	
•  10 feb Kurser - Älvkullen	Nybörjare	kl	18	Fortsättning	kl	20:00	
•  17 feb Kurser - Älvkullen	Nybörjare	kl	18	Fortsättning	kl	20:00 
•  24 feb Kurser - Älvkullen	Nybörjare	kl	18	Fortsättning	kl	20:00	

Orupstipset
• Åter i vår

Övrigt
•  1 februari 18:00 - 19:30 Fredagsmys med relaxbad
•  8 februari 18:00 - 19:30 Fredagsmys med relaxbad
Simma	till	lugn	musik,	i	dämpad	belysning	och	i	de	levande	ljusens	
sken.	Det	låter	väl	som	ett	skönt	sätt	att	börja	fredagsmyset	på	mel-
lan	klockan	18.00-19.30	i	Höörs	Bad	och	Sportcentrum.  

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 
Februari 2019

H65 SHE 
15	feb	15.00	H	65	-	Boden	Handboll	IF
23	feb	19.00		H	65	-	Team	Eslöv	IK

Herrar div 1
1 feb 19.00 H 65 - IK Lågan 
15 feb 19.00 H 65 - Kävlinge HK

Frosta HC A-laget
3 feb 16.00 Frosta HC - Diö GoIF HK
10 feb 17.00 Frosta HC - Limhamn HK
17 feb 16.00 Frosta HC - Glimma HK

Frosta Innebandyförening
8	feb	19.30	Frosta	IBF	-	SS	Sofiero
27	feb19.30	Frosta	IBF	-	FBC	Engelholm	
H4





Förrätt
•  Vitlöksbröd  30:-
 Två skivor, olivolja & vitlök
•  Räktoast 60:-
 Toastskiva, majonäs, räkor, ruccola & citron

Sallader
•  Grekisk sallad 95:-
 Med vinegrettsås
•  Kycklingsallad 95:-
 Med rhode islandsås
•  Tonfisksallad 95:-
 Med rhode islandsås

Barnmeny
•  Hamburgaretallrik 70:-
 Hamburgare, ost, tomat & pommes
•  Gyrostallrik 70:-
 Gyros med pommes & valfri sås
•  Spagetti 70:-
 Med köttbullar
•  Pommes 70:-
 Med köttbullar
•  Fläskfilé 90:-
 Med champinjoner, pommes & bearnaisesås

Dessert
•  Vaniljglass 40:-
 Glass, grädde & chokladsås
•  Bananasplit 40:-
 Glass, grädde & chokladsås
•  Friterad banan 50:-
 Glass, grädde & sirap

Drycker
•  Isvatten 5:-
•  Kaffe/te 15:-
•  Apelsinjuice (33cl) 25:-
•  Mineralvatten (33cl) 20:-
•  Mjölk 15/20:-
•  Läsk (33cl) 25:-

•  Alkoholfri öl (33cl) 35:-
•  Lättöl (33cl) 25:-
•  Öl 3.5% (33cl) 40:-
•  Starköl (33cl) 60:-
•  Starköl (50cl) 70:-

•  Ett glas vin (rött, vitt, rose) 70:-
•  Halv flaska vin (rött, vitt, rose) 140:-
•  Hel flaska vin (rött, vitt, rose) 260:-
•  Hel flaska MASI (rött) 280:-

À La Carte
•  Gyrostallrik Gyros, pommes & valfri sås 100:-
•  Kycklingtallrik Kyckling, pommes & valfri sås  100:-
• Burgartallrik 200g. högrev, ost, bacon,  110:-
 isberg, dijonmajonäs, saltgurka
•  Oporto Oxfile, champinjoner, toast & bearnaisesås 130:-
•  Fläskfilé Champinjoner, pommes & bearnaisesås 160:-
•  Schnitzel Hemlagad schnitzel med pommes,  160:-
 vitlökssmör & bearnaisesås
• Black & White Oxfile, fläskfile, rödvinsås, 180:-
 bearnaisesås & pommes
• Strindberg Oxfile toppas med dijonsenap 220:-
 och stekt lök, brunsås, pommes
•  Pepparstek Oxfile, grönpepparsås & pommes 220:-
•  Stek Oxfile, stekta färska grönsaker, 220:-
 bearnaisesås & pommes
•  Elanpanna Oxfile, fläskfile, kycklingfile, 290:-
 stekta grönsaker med potatis & bearnaisesås
•  Oxfile på planka Med bacon, pommes,  250:-
 bearnaisesås & tillbehör

Fisk & kyckling
•  Panerad Rödspätta 110:-
 Med pommes & bearnaisesås
•  Laxfilé 130:-
 Med kokt potatis, kapris & hollandaisesås
•  Torskfilé 130:-
 Med stekt potatis & bearnaisesås
•  Kycklingfilé 150:-
 Med pommes & bearnaisesås

Risrätter
•  Svamp Risotto 90:-
 Ris, grädde, svamp, lök, parmesan, ruccola
•  Oxfile Risotto 105:-
 Ris, oxfile, grädde, svamp, lök, tomat, 
 parmesan, toppad med sparris
•  Kyckling Risotto 95:-
 Kyckling, ris, currysås, paprika, parmesan, 
 toppad med bacon

Färsk pasta
•  Spagetti carbonara 100:-
 Bacon, grädde, ägg, svartpeppar, parmesan
•  Spagetti marinara 100:-
 Tomatsås, räkor, vitlök, ruccola, parmesan
•  Penne diablo 110:-
 Oxfilé, tomatsås, vitlök, chili, körsbärstomat, 
 ruccola, parmesan
•  Penne elan 100:-
 Svamp, kyckling, grädde, ägg, parmesan
•  Penne vege 95:-
 Tomatsås, lök, svamp, körsbärstomat, oliver, 
 ruccola, parmesan




