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TEMADAGAR MAJ 2019
1   Arbetarrörelsens dag, Budapestbakelsens dag
2   Harry potter-dagen
3   Int. dagen för pressfrihet, Int. tubadagen, Byxfria dagen, Asociala dagen, Grillens dag
4   Star warsdagen, Free Comic Book Day, Nakna trädgårdsdagen
5   Int. barnmorskedagen, Int. kebabdagen, Nässlans dag, Världsskrattdagen, 
  Int. barfotalöpningsdagen, Int. handhygiendagen
6   Inkontinensdagen, Dragspelets dag, Hembakatdagen, Int. OI-dagen
7   Fothälsodagen, Int. astmadagen
8   Gamla vänners dag
9   Europadagen, Int. flyttfågeldagen, Nedkopplingens dag, Linderödsgrisens dag
10  Int. SLE-dagen
11  Cykelns dag, Chokladbollens dag, World fair trade day, Tunnbrödets dag
12  Int. fibromyalgidagen, Int. sjuksköt.dagen, Massagens dag, ME/CFS-dagen, 
  Dagbokens dag, Automower®-dagen, Gosskörernas dag
14  Fritidshemmens dag, Int. strokedagen, Teckenspråkets dag, 
  Skolidrottsföreningens dag, Rumpans dag
15  Förskolans dag, Int. familjedagen, IT-chefens dag, 
  Kardemummabullens dag, Världsorienteringsdagen
16  Stora bokbytardagen, Int. Celiakidagen
17  Int. dagen mot homo- och transfobi, Int. telekommunikationsdagen
18  World Whisky Day, Fascinerande växters dag, Int. museidag
19  Nationella mag-och tarmdagen
21  Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling
22  Int. dagen för biologiskt mångfald, Picknickens dag
23  Int. sköldpaddsdagen
24  Nationalparkernas dag
25  Geek Pride Day, Handduksdagen, Ofrivilligt barnlösas dag, 
  Int. sköldkörteldagen, Golfens dag
26  Mors dag
27  Muffinsdagen, Ostens dag
28  Den stressfria dagen, Int. krama en musikerdagen, 
  Int. burgardagen, Int. mensdagen
29  Int. dagen för FN:s fredsbevarande personal, 
  Kristi himmelsfärdsafton, Int. fredssoldatdagen, Veterandagen
30  Folknykterhetens dag, 1:a metardagen, Kristi himmelsfärdsdag, 
  Parfymfria dagen, Int. MS-dagen, Fönsterrenoveringens dag
31  Int. dagen mot tobak

Glassglädje!
Innehåller glasskuponger 

som varar till 31aug 2019
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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.



Knölsvan  –  myternas egen fågel  

STAFFANS PIPPIRUTA

Knölsvanen är en kär och mycket välkänd fågel, omhuldad i konst, 
dikt och ton och gammal folktro ända från antiken. Numera är arten väl 
spridd både längs våra kuster och i sjöar och vattendrag där det finns 
lite passande vassruggar att häcka i. Men så har det minsann inte alltid 
varit! Professor Sven Nilsson skrev 1858 i sin Skandinavisk Fauna om 
det som han kallade Tam Svan att den var talrikare förr och att ”köttet 
stekes och är särdeles godt”. Genom jakt blev arten helt utrotad som 
en skånsk häckfågel 1923, då den sista vilda knölsvanen sköts på sitt 
bo i Krankesjön. Bara några få tama svanar återstod då i olika slotts-
dammar. En total fridlysning av alla tre svanarterna (knöl-, sång- och 
mindre sångsvan) infördes 1929. Då började knölsvanen långsamt att 
åter kolonisera Skåne och man beräknar att det nu finns drygt 500 par. 
Könen är mycket lika, med sin helvita fläderdräkt och orangeröda näbb 
med en svart mask och knöl vid näbbroten. Honan är något mindre 
och hennes svarta knöl på näbben är mindre framträdande. Paret hål-
ler gärna ihop så länge häckningen går bra, men partnerbyten är inte 
ovanliga. Att det skulle handla om livslånga parförhållanden är dock 
en myt. Honan ruvar äggen själv under en dryg månad och under den En familj knölsvan. Foto: Kenneth Bengtsson.

tiden äter hon nästan ingenting och kan gå ner upp till 30 % i vikt. Hanen ägnar sig åt att försvara reviret mot andra svanar och ibland 
även mot andra inkräktare, ofta riktigt aggressivt.  Många har sett segdragna strider mellan knölsvanhanar. De piskar på varandra med 
vingarna så det smäller högt och de försöker dränka varandra genom att hålla motståndaren huvud under vattnet! Det hela är mycket 
dramatiskt! Knölsvanen är också ensam om att frambringa ett riktigt starkt vingbrus vid varje vingslag. Så när man ser en flock svanar 
komma flygande med utstäckta halsar och man hör ett regelbundet tjongade ljud, så är det knölsvanar i gruppen. Sångsvanen saknar helt 
detta ljud; i stället brukar de tuta ljudligt till varandra under flygturen. 



•	 14	Musikcafé: Ann – Sofi Härstedt & Magnus Lindén 
        ”Tea for two – cocktails for you”- godbitar från 1940, 50- 
         och 60-talens repertoar från film, scen och revy
•		21			Musikcafé: Rasmus & Maria – ”Med en enkel tulipan
         och flera andra sånger”
	•	28			Musikcafé: Anna Johnsson – ”Allsång och lite roligheter”
 Onsdag	 
 Kl.  14.00-16.00 ONSDAGSTRÄFFEN
•		8		 Musikcafé:	”Glada Sångarna” - SPF-kören från Höör  
      underhåller oss      
•		15	Musikcafé:		Martin Persson -  ”En trubadur och hans sånger” 
•		22		Musikcafé: ”Seniorstrålarna”- PRO-kören från Knislinge     
       är åter här     
•		29		Bildvisning:	Dagmar Olsson -  ”På luffen i Marocko” 
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     
•	 11	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. 
OBS! Extra våffla 10 kr.
•	 5	Våffelsöndag med PRO.
Andakter	i	matsalen	kl.	11.00	följande	dagar.
Fredagar  Svenska kyrkan 10/5, 14/6,    
Onsdagar Equmenia 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	7	maj
•		Norra	Rörum	Fredag	10	maj			
•		Tjörnarp		Måndag	27	maj					      
Höörs	Församlingshem	
	 www.svenskakyrkan.se/hoor/verksamheter	
Höörs	Församlingskår
www.svenskakyrkan.se/hoor/hoors-forsamlingskar		
Equmeniakyrkan	(f.d Betelkyrkan) www.equmeniakyrkan.se/hoor
•		Onsdag	8	maj	kl.	15.00-18.00	StickCafé. 
•		Fredag	10	maj	kl.	10.00	Tiekaffe. Britt-Elsie Björnhov visar bilder  
 från Gotland, Bornholm och Rügen. 
•		Onsdag	15	maj	kl.	14.00-17.00	StickCafé. Utfärd, obs tiden vi 
 samlas 14.00.
•		Onsdag	22	maj	kl.	15.00-18.00	StickCafé. Sista gången i vår.
•		Fredag	24	maj	kl.	10.00	Tiekaffe. Våravslutning med utfärd 
 till Skoghus.
SPF	Seniorerna,	Klubb	72	Höör	www.spfseniorerna.se
•			8	maj	kl.	18.00	Spansk afton på Tvärgatan den på Tvärgatan 2
•		16	maj Dagsresa till Uppåkra och Lund. Se programbladet.
•		21	maj	kl.	14.00.	Månadsmöte på Älvkullen Gäst: Marianne Mörck.
•	 Friskvårdsaktiviteter: Se hemsidan. www.spf.se och programbladet.
PRO-Höör	www.pro.se
Ons	8,	15,	22	och	29,		Expeditionen	är	öppen	mellan	10.00	-	12.00.
•		To	9	Medlemsmöte	på	Älvkullen	14.00		Krister Wrambjer under- 
 håller.
•		To	16	Dans	på	Älvkullen	14.00	-17.30	Musik Kalle & Stefans 
 orkester. Medlemskap i PRO eller SPF erfordras.
•		To	30	Gökotta.	Samling 7.45 vid Storgatan 7 för bilfärd till Bjeveröd  
 där vi njuter av naturen, grillar och lyssnar på göken. 
 Teckningslista finns.
TJÖRNARPS	PRO	Vi dansar i Granbacken varje tisdag. Välkomna!
•		7	Charlies
•		14	Candys
•		21	Gott	&	blandat
•		28	Orient.

PÅ GÅNG I HÖÖR   MAJ
Kulturhuset	Anders	se	www.kulturhusetanders.se
Konsthallen	i	Kulturhuset	Anders	www.kulturhusetanders.se
•		27/4	-	19/5 Per Åhlin, konstnär, tecknare, animatör, filmregissör
 BioVision kommer under utställningsperioden att visa någon av  
 Per Åhlins animerade filmer.
•		25/5	-	16/6 Sara Wallgren, 6/6 aktivitet ordnas av Sara Wallgren
HÖÖRS	FÖRELÄSNINGSFÖRENING	skanskaff.se
•		Åter	i	höst
Höörs	Bibliotek	: www.hoor.se/sv/Bibliotek
•	Se	hemsida	om	ev	arrangemang
Bosjökloster	Slott	www.bosjokloster.se
•		12	maj	11.00-16.00	Bosjökloster	Slöjd-	&	Hantverksdag
•	 19	maj	Spår	av	stillhet.	Vernissage	13.00-15.00	En konstinstallation  
 i slottsparken av Karin Wiberg och Ida Magntorn. Vilka är vi och vart  
 är vi på väg? Vad är sant – osant, saga – verklighet?
 Utställningen är öppen alla dagar 19/5 - 23/8 11:00-17:00.
•		28	april	-	22	september Alla dagar 11:00-17:00.
	 Leonora	Christina,	barnen	&	1600-talets	mode	
 Välkommen till sommarens utställning om en av Bosjöklosters  
 mest spännande historiska personer.
 Hur såg uppväxten ut för ett kungligt barn i 1600-talets Dan 
 mark? Hur klädde sig de förnämsta herrarna, damerna och bar- 
 nen? Hur kom den vackra, intelligenta och välutbildade kunga- 
 dottern att sitta inspärrad i Blå Torn i nästan 22 år? Vad blev det  
 av hennes barn då familjen fråntagits ägor och ära? Lär dig om  
 detta och en hel del annat i årets historiska utställning.
 Paret Ulfeldt var ägare till Bosjökloster under 1650- och 60-talen,  
 den dramatiska tid då Sverige förankrade sitt styre över Dan- 
 marks forna östliga provinser. Bengt Owald visar med sina dräk- 
 ter var som då var på modet. Utställningen är anpassad för både  
 yngre och lite mindre unga besökare. 
•		28	april	-	22	september	Nordens flora & fauna
 Fotografiutställning av Mats Bentmar
•		28	april	-	22	september Ur eld och rök, Nunna Ekdahl och 
 Matti Kallankari. Keramik.	
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.
OBS!	Onsdagen	den	12	juni		
Utfärd	i	samarbete	med	Ringsjö	Församling	till	Linnés	Råshult.
Pris	250	kr	för	bussresa,	lunch,	inträde	&	guidning	samt	eftermid-
dagskaffe	i	Hästveda	församlingshem.
Anmälan	senast	27	maj	till	Ringsjö	församling		070	–	66	33	530
KUNGSHÄLLANS	PROGRAM	MAJ	2019
•	 20	Maj	Seniorshopen	med	dam	och	herrkläder	kommer	till
	 Kungshällan	kl.	10.00	–	11.30
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
•		7	Berättarcafé:	Litterärt matprat: ”Vem var Janzon ?, 
        sa Cajsa Varg verkligen ”Man tager vad man haver”,
        och hur gör man ”Beslöjade bondpigor från Höör” 



Entren öppnar kl 1400 och 1500 startar dansen. Dagens rätt med 
kaffe och kaka och vatten ingår i entrépriset på endast 150 kronor. 
Alla anslutna pensionärer är varmt välkomna. Medlemskontroll.
Varje	onsdag	träffas	vi	i	Pro-lokalen	13.00-16.00. 
Kom in och prata och drick en kopp kaffe med oss. Välkomna.
Höörs	GDF	Glada	Gänget
•		10	maj	dans	till	Charlies	orkester.
 Vi dansar 20 - 24, 2 moderna och 1 gammal, entrén öppnar 19:30.
 Fika har man själv med sig. Fri Parkering
Orupstipset
•	 Söndagar	kl.	10-12	under	mars-maj.	Med start vid Orups café    
 Tipsavg 10 kr för medl. 20 kr för icke-medl. Trisslotter - vinster.
Övrigt
•		3	maj	18:00	-	21:00	Grillkväll på Backagården med Veteranbilar
•		4	maj	kl.	07:00-15:00	Veteran- & prylmarknad Backagården. 
 Arr. Club 69 Höör
•		4	maj	09:00	-	13:00 Loppis på Nya Torg
•	 3	maj	16:30 Hela Skåne sover ute. Järnvägsstationen, Höör. 
•		4	maj	13:00 Hela Skåne sover ute. Dagstorpssjön, Frostavallen
 Med Hela Skåne sover ute, 29 april – 5 maj, vill Stiftelsen Skånska  
 Landskap locka fler att uppleva uteliv dygnet runt, året om. 
 Stiftelsen vill locka fler att uppleva ljudet av en hoande uggla i  
 skogen eller njuta av en lägereld.
•		11	maj	10:00	-	16:00 Vårmarknad. Nya Torg, Höör. 
 Arr. Höörs Handelsklubb  
•		15	maj	17:00 Kalvinknatet 2019. Jeppavallen, Ystadvägen 2,  
 Höör. Kalvinknatet är Sveriges största och roligaste barnlopp. 
 30 000 barn är med och knatar varje år. Barn födda från 2008  
 t.o.m 2014 är välkomna att delta i Kalvinknatet i Höör.
•		18	maj	12:00	-	16:00 Bygdeföreningens 30-årsjubileum – 
 Dags att fira! Björk´s Ringsjön, Råröd 
 Vi avnjuter god lunchbuffé hos Björks på Sjögården i Råröd. 
 Bandet Skånska Visor sjunger och spelar.
•		22	maj	17:00	-	19:00 Vårfest i Enebacken, Parkgatan, Höör. 
 Kom på visning av de olika rummen i vår fina park Enebacken  
 denna kväll. Lyssna på musik, föreläsning och bokprat, gå en 
 tipsrunda med barnen och ät en grillad korv vid vår nya grillplats.

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  

HA	Div.	6	Mellersta
3 maj kl. 19.00  HIS - Sösdala IF
17 maj kl 19.00  HIS - Teckomatorp SK
25 maj kl 15.00  HIS - Lödde FF
29 maj kl. 19.00  HIS - Stora Harrie IF

HR	Div.	2	Mellersta
8 maj kl 19.30 HIS - Borstahuset BK
19 maj kl. se hemsida HIS - Ljungbyheds IF
26 maj kl. 12.00 HIS - IK Wormo

HA	Div.7	Mellersta	
Färs	&	Frosta	Arena,	Höör	konstgräs
15 maj kl. 19.00 Maglasäte IF - GOF IF
29 maj kl. 19.00 
Maglasäte IF - Tosteberga/Nymölla IF

Sport  i Höör 
Maj 2019
























