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TEMADAGAR JANUARI 2019
1   Int. pizzadagen, Nyårsdagen
3   J.R.R Tolkien Day
4   Punktskriftens dag, 
  Världshypnosdagen
5   Trettondagsafton
6   Trettondagen
7   Temadagens dag
12  Marsipanens dag
13  Tjugondag jul
15  Tulpanens dag
16  Int. LCHF-dagen
18  Int. fetischdagen, 
  Int. Nalle Puh-dagen
19  Sten Stures ben, 
  Int. popcorndagen
20  Lösenordsbytardagen, 
  Världsreligionsdagen, 
  Världssnödagen
21  Kramens dag, 
  Martin Luther King-dagen
22  Vinets dag
23  Elens dag
24  Frufridagen
25  Halvsnödagen
27  Förintelsens minnesdag, Världsdagen   
  för leprasjuka, Hemtjänstens dag
28  European Privacy & Data Protection Day
29 Veganpizza-dagen



Framsida: Arkivbild 

Text från www.temadagar.se

För ev. tryckfel ansvaras ej.

Höör & Häpna 
utkommer i ca 6300 
ex i Höörs kommun.
Utgivningsdatum:
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Ansvarig utgivare: Jan Malmström
Layout: Ann-Kristin Freijd, Höörs Tryckeri 
Tryck: Höörs Tryckeri.
Papper: 130 gr gloss
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.



Du är väl igång med Din vinterfågelmatning?  

STAFFANS PIPPIRUTA

Att få se några stegliter vid sin småfågelmatning har blivit en allt vanligare syn i Skåne. 
Den färggranna fågeln ger ett exotiskt intryck med sina fina färger i rött, gult, vitt och 
svart. Arten uppträden gärna i små sällskap och könen är i praktiken lika. Näbben på steg-
litsen är en aning klenare än på andra finkfåglar och sparvar, så steglitser föredra gärna 
hampfrö eller skalat solrosfrö, om den får välja.  Du kan lätt och behändigt mata fåglarna 
i din villaträdgård eller kanske vid din sommarstuga, om du gör något besök där under 
vinterhalvåret. Det finns en seglivad vanföreställning om att man inte ska mata fåglarna 
om man inte kan hålla igång matningen hela vintern. Det är bara en gammal skröna och 
helt fel. Fåglarna är inte dumma, de stannar naturligvis inte kvar på platser där fröerna tar 
slut, utan de drar vidare utan prut. När till exempel rönnbären i ett visst område är upp-
ätna, så drar alla trastar och sidensvansar vidare mot nya matmarknader. Eller när fröerna 
på nypon, vägtistlar och karborrar tar slut, så är det dags för finkar, sparvar och steglitser 
att se sig om efter nästa goda näringsställe. Och snart är det dags att räkna fåglarna vid 
fågelbordet! Den landsomfattande räkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” genomförs nu för 14: e året! Arrangör för räkningen 
är BirdLife Sverige. Det är helgen 25 – 28 januari som gäller och du räknar vid valfritt tillfälle någon gång under dessa dagar. 
Du rapporterar det högsta antal som du ser samtidigt av samma art. Under de år som räkningen pågått, har man bland annat 
kunnat se att koltrast och nötväcka ganska kraftigt har utvidgat sitt vinterområde norrut i vårt land. Numera kan man även 
rapportera in sina räknade fåglar via sin mobiltelefon eller sin läsplatta. Man börjar med att ladda ner en gratis app som heter 
”Vinterfåglar” och registrerar sig med sitt namn och platsen för sin matning. Det hela är ytterst enkelt, allt för att göra det lite 
extra roligt och framför allt för att få fler unga och vana mobilanvändare att delta i ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. Så boka in 
helgen 25 – 28 januari för fågelräkning! Om du har tillgång till Internet, så hittar du mer information på följande länk: 
http://arkiv.birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/vinterfaglar-inpa-knuten-1.0.231.1/

Steglits på fröautomaten. Foto: P-G Bentz/Sturnus



PÅ GÅNG I HÖÖR   JANUARI
Kulturhuset Anders se www.kulturhusetanders.se

Konsthallen i Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se

HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING skanskaff.se
•  21 jan kl 19.00 Sofia Winge, platsansvarig/arkeolog vid Stiftelsen.  
 Uppåkra Arkeolog Center Ämne: Uppåkra – Nordens Pompeji
 Equmenikyrkans samlingssal, Eriksgatan 6, Höör
 Årskort/medlemsavgift: 200 kronor.  Inträde på föreläsningarna  
 för icke medlemmar: 70 kronor
Höörs Bibliotek : www.hoor.se/sv/Bibliotek
•  3 jan kl 10.30 Pettsons värld – en familjeförställning
•  18 jan kl 09:30 Sagostund

Bosjökloster Slott www.bosjokloster.se 

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 januari 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
•  8 Vänskapscafé: ” Ser du stjärnan i det blå ?”  Allsång  
       med Helen Hansen, John Follin och Christina  Lenander
•  15 Bokcafé: ”Nostalgitripp till 1990 – talet: Ljust o fräscht…..”
•  22 Musikcafé: Eddie Strängliden – ”Från rock till pop”  
•  29 Musikcafé: ”Glada gänget” – den skönsjungande kören  
       från Hörby
Onsdag    
 Kl.  14.00-16.00 ONSDAGSTRÄFFEN
•  9 Bildvisning: Christina Lilja - ”13 länder på en timme”
•  16 Musikcafé: ”Gamla, goa låtar” med Eva o Dan i Dinos
         orkester
•  23 Musikcafé:  Anita Ewald – ”Famnen full utav solsken……”
•  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     
• 12  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.
• 13 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 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 8 januari
•  Norra Rörum Fredag 11 januari
•  Tjörnarp  Måndag 21 januari       

Höörs Församlingshem 
 www.svenskakyrkan.se/hoor/verksamheter 

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

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

SPF Seniorerna, Klubb 72 Höör www.spfseniorerna.se
Månadsmöte 15 januari 14.00 med Tareq Taylor

PRO-Höör www.pro.se
Vecka 3 startar alla våra aktiviteter och studiecirklar
•  On 16, 23, 30  Expeditionen är öppen mellan 10.00 - 12.00.
•  To 17  Medlemsmöte på Älvkullen 14.00  Stefan Persson 
 underhåller med sång och musik.
•  To 24   Dans på Älvkullen 14.00 -17.30 Musik Candys orkester. 
 Medlemskap i PRO eller SPF erfordras.

TJÖRNARPS PRO Vi dansar i Granbacken varje tisdag. Välkomna!
• 8 Ajax
•  15 Sweedz
•  22 Widuo
•  29 Ingvar Fasth
 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

Höörs GDF Glada Gänget
•  11 jan Charlies - Älvkullen
•  13 jan Årsmöte m dans - Älvkullen
•  20 jan Kursstarter - Älvkullen Kl 18 - 21:30 
•  27 jan Kurser - Älvkullen Nybörjare kl 18 Fortsättning kl 19:30
 Vi dansar 20 - 24, 2 moderna och 1 gammal, entrén öppnar 19:30.
 Fika ingår, vegetarisk och dyl kan beställas före kl 20 i baren.
 Fritt kaffe och vatten hela kvällen

Orupstipset
• Åter i vår

Övrigt
•   

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 
Januari

A-Laget
17 jan 19.00 Frosta HC - Malmö IK
24 jan 19.00 Frosta HC - Ronneby IK
31 jan 19.00 Frosta HC - Glimma HK

Damer SHE
12 jan 16.00 H65 - Lugi HF
23 jan 20.30 H65 - IK Sävehof
Herrar Div 2
18 jan 19.00 H65 - H43 Lund HF

Frosta IBF A-Lag
18 jan 19.30 Frosta IBF - VV-84 SK Bjuv H4
25 jan 19.30 Frosta IBF - Höganäs IBF


















