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TEMADAGAR SEPTEMBER 2019
1  Dansbandens dag, Fluortantens dag, Svampens dag
2  Labor day
3  Skolledarnas dag
4  Dagen för ungas psykiska hälsa
7  Ostronets dag, Salamins dag, Skäggets dag, 
 Stora duchennesdagen, Hemslöjdens dag, Scooterns dag
8  Int. läskunnighetsdagen, Int. fysioterapins dag, 
	 Kulturarvsdagen,	National	Grandparents	Day
9  Yrkesförarens dag
10	Int.	suicidpreventiva	dagen,	Skolans	dag,	Världsdagen	för	teckenspråk
11 Kebabens dag
12	TV-spelsdagen,	Europeiska	Migrändagen
13 Programmer day
14	Geologins	dag,	Int.	dagen	för	atopiskt	eksem
15	Int.	dagen	för	demokrati,	Int.	lymfomdagen,	Brunchens	dag
16 Int. dagen för bevarande av ozonskiktet
17 Höga klackars dag
18	E-bokens	dag,	Surkålens	dag
19	Int.		piratdagen,	Messmörets	dag
20	Bålens	dag
21	4H-dagen,	Int.	Alzheimerdagen,	
	 Int.	fredsdagen,	Software	
	 freedom	day,	Minigolfdagen,	
	 Strandens	dag,	World	Gratitude	Day,	
	 Worldwide	spin	in	public	day,	
	 Int.	röd	panda-dagen
22 Int. bilfria dagen, Hobbitdagen
23	Hummerpremiären,	D-vitaminens	dag,	
 Hjälpmedelsdagen, 
	 Bisexualitetens	dag,	Höstdagjämningen
24 Skiljetecknets dag
25 Skolmjölkens dag, Äpplets dag, Int. farmaceutdagen
26	Europeiska	språkdagen
27	Janssons-dagen,	Tjänstepensionens	dag,	Världsturismdagen
28	Astronomins	dag	och	natt,	Int.	rabiesdagen,	Neurodagen,	
 Lösgodisets dag
29	Den	helige	Mikaels	dag,	Dövas	dag,	Kaffets	Dag,	Int.	hjärtdagen,	
	 Alla	soffpotatisars	dag,	Återvinningens	dag,	Resandefolkets	dag,	
 Int. pussdagen
30	Int.	Blasphemy	Rights	Day

TWIN LAKE RUN
6-7 SEPTEMBER
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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.



Skåda flyttfåglar med P-G Bentz! 
Just nu kulminerar höststräcket av flyttande fåglar. Visserligen har 
några tidiga arter redan gett sig iväg, t ex tornseglare och merparten 
av vadarna, men för de flesta fågelarterna är månadsskiftet septem-
ber/oktober den mest intensiva flyttperioden. Skåne är ju den allra 
sydligaste spetsen av den skandinaviska halvön och över Skåne pas-
serar därför nästan alla de fåglar som hellre flyger över land än över 
hav när de flyttar, det gäller t.ex. småfåglar, duvor och rovfåglar. I 
huvudsak styr flyttfåglarna mot sydväst, dvs. ner genom Danmark 
mot Västeuropa och Nordafrika, och i vissa fall fortsätter de ändra 
ner till södra Afrika. Här i Skåne koncentreras flyttfågelsträcket 
ner mot Falsterbonäset. Det är ingen slump att Falsterbo Fågelsta-
tion finns här! För alla oss som har förmånen att bo i Skåne, är det 
alltså mycket nära till att kunna besöka en av världens förnämsta 
flyttfågellokaler. Just nu är det också den rätta tiden att åka ner till 
Falsterbo och ta del av skådespelet! Och det finns guide på plats! 
Varje lördag och söndag, från lördagen den 24 augusti och fram till 
och med söndagen den 27 oktober, så kan man på ett mycket enkelt 
sätt få experthjälp med att ta del av den fantastiska upplevelse som 
det är att se tusentals flyttfåglar av olika arter dra ut över havet vid 
Falsterbo fyr! I år är det 13:e året i rad som P-G Bentz från Falsterbo Fågelstation står utanför fyrträdgården och berättar om de fåglar som pas-
serar. Han finns på plats från klockan 08 på morgonen och fram till klockan 12, eller så länge som det pågår ett intensivt fågelsträck. Finessen 
är att man kan komma dit när man vill under den här tiden, och som om inte det är bra nog, så är hela evenemanget alldeles gratis och ingen 
föranmälan behövs; P-G är på plats! Förra året var det runt 3 500 personer som utnyttjade möjligheten och jag kan lova att ingen var besviken! 
Bilen ställer man gratis på en parkeringsplats vid Kolabacken och så promenerar man på grusvägen ut till fyren där P-G väntar. Inga stövlar 
behövs, men annars gäller det som vanligt att man klär sig efter väder. Rullator eller barnvagn är inget hinder! Att ha med sig en egen kikare 
förhöjer upplevelsen betydligt. Men du behöver ingen kikare för att se glimten i ögat på alla de nyligen ringmärkta fåglar som fågelstationens 
personal visar upp några gånger under förmiddagen. För trötta ben och ryggar finns det bänkar utplacerade. Fågelguidningarna arrangeras av 
Falsterbo Fågelstation i samarbete med Vellinge kommun. Jag rekommenderar att du gör ett besök i höst!

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Skånes Ornitologiska 

Förening

P-G Bentz visar upp en brandkronad kungsfågel under sin guidning vid 
Falsterbo fyr. Foto: Björn Malmhagen.



PÅ GÅNG I HÖÖR  SEPTEMBER
Kulturhuset Anders 
• 	Program	på	kulturhusetanders.se
Konsthallen i Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
	 Vernissage	på	Höörs	kulturnatt	fredagen	den	6	sept	kl	17	-	20
HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING skanskaff.se
•  23 sept kl. 19.00	Dan	Ahtola,	Smedstorp,	hypnotisören	på	
 Österlen. Hypnos genom komiska o häpnadsväckande fenomen
	 Equmenikyrkans	samlingssal,	Eriksgatan	6,	Höör
	 Årskort/medlemsavgift:	200	kronor.	Inträde	icke	medl:	70	kronor
Höörs Bibliotek  •  www.hoor.se/sv/Bibliotek
Bosjökloster Slott www.bosjokloster.se
•  1	sept	12:00	-	18:00	Antikrundan	på	Bosjökloster
	 Har	du	kanske	ett	fynd	på	vinden?	Nu	är	det	dags	att	rensa	i		
	 garage	och	källare	för	1	september	kommer	SVTs	Antikrundan	till		
	 Bosjökloster	och	Höör.
•  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	Danmark?	Hur	klädde	sig	de	för-	
	 nämsta	herrarna,	damerna	och	barnen?	Hur	kom	den	vackra,		
	 intelligenta	och	välutbildade	kungadottern	att	sitta	inspärrad	i		
	 Blå	Torn	i	nästan	22	år?	Vad	blev	det	av	hennes	barn	då	famil-	
	 jen	fråntagits	ägor	och	ära?	Lär	dig	om	detta	och	en	hel	del	an-	
	 nat	årets	historiska	utställning.	Paret	Ulfeldt	var	ägare	till	Bosjö-	
	 kloster	under	1650-	och	60-talen,	den	dramatiska	tid	då	Sverige		
	 förankrade	sitt	styre	över	Danmarks	forna	östliga	provinser.		
	 Bengt	Owald	visar	med	sina	dräkter	var	som	då	var	på	modet.		
	 Utställ.	är	anpassad	för	både	yngre	och	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	med	något	för	ALLA.	Här	finns	det	möjlighet	att	
träffas	och	umgås,	dricka	kaffe	eller	delta	i	någon	aktivitet
Öppettider:	Vardagar	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	våra	verk-
samheter, Dessa insatser ger glädje och är därför betydelsefulla 
och	hälsosamma.	Välkommen	att	delta	i	vår	gemenskap!	
Telefontid:			Måndag,	Torsdag	&	Fredag		9.00-12.00	Tisdag	&	Ons-
dag	11.00-12.00	Tel.0413	–	284	58			
SPF Hallaröd – Norra Rörum batteriförsäljning	tisd	10.00-	12.00
Biljard alla dagar – bokningslista finns vid biljardbordet 
Vi har även sällskapsspel med mera. 
Andakter i matsalen kl. 11.00 följande dagar. 
Fredagar:		Svenska	kyrkan			13/9,		11/10,		8/11,	10/1	Onsdagar:	
Equmeniakyrkan: 25/9,		23/10,		27/11,18/12,	22	/
KUNGSHÄLLANS PROGRAM SEPTEMBER
Medarrangör Medborgarskolan, Höör´s församling
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
•  3 Vänskapscafé:	Sång	&	musik	med	Christina	Lenander	och									
 John Follin 
•  10 Bildvisning: ”En	stund	i	Lund	–	Yvonne	från	biblioteket	har											
	 flanerat	i	lärdomsstaden	Lund”		
•  17 Samtalscafe:	”Vi	pratar	om	allt	mellan	himmel	och	jord”	
•  24 Musikcafé: Gerd	Vensryd	–”	Musik,	allsång	och	lite	spex”
 kl  18.00-21.00 Kurs i klädsömnad
Onsdag  
 Kl.  14.00-16.00 ONSDAGSTRÄFFEN
• 4  Musikcafé:	Maj-Lis	&	Kaj-Sune	Langebro	-”Allsång	och		minnen		
	 från	dansbanan”					

•  11 Kräftskiva 17.00 - 20.00. Trippz med Lars Lindström och          
	 Roger	Olsson	spelar	upp	till	dans.	Max.	70	personer.	Pris	200	kr.		
	 Anmälningslista	på	Kungshällan	fr.o.m	8/8			
•  18  Utflykt till Kyrkans hus i Bosjökloster: ”	Sång	och	musik											
	 med	Skånska	Visor,	dvs.	Hasse	Andersson	o	Agneta	Grundström”.		
	 Kaffe	och	hemmabakat	serveras.	Avfärd	med	buss	från	Kungs-
	 hällan	13.30.	OBS	!	Endast	25	platser.	Kostnad	50	kr.	
	 Anmälan	på	Kungshällan	fr.o.m	19/8			
•  25  Musikcafé:	Elisabeth	Assarsson-Marsh:	”Hej	på	dej	du	gamla									
	 primadonna”.	Ett	program	med	sång,	musik	och	berättelser
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     
• 14 sept kl. 14.00-16.00 Lördagsträffen. Varierande aktiviteter 
 tillsammans med Anita   Kaffe och kaka 25 kr. 
Söndag:	
• 1 sept kl  14.00-16.00		Ett	samarbete	mellan	volontärer	och	
	 pensionärsföreningar.		På	Kaffestunden	bjuds	det	på	fikan.	
	 Våffelsöndagarna	är	priset	25	kr	för	våffla	med	grädde,	sylt	och		
	 kaffe.	Extra	våffla	10	k
PROGRAM FÖR VÅFFELTRÄFFARNA
Höörs	Kommun	och	Höörs	församling	anordnar	våffelträffar	i	försam-
lingshemmen	i	Munkarp,	Norra	Rörum	och	Tjörnarp	Kl	14.00-15.30.		
Våffla	o	kaffe	25:-	.	Alla	önskas	hjärtligt	välkomna!	
Munkarp: Tisdag 3 september
Norra Rörum: Fredag 13 september
Tjörnarp: Måndag 23 september
Höörs Församlingshem 
www.svenskakyrkan.se/hoor/verksamheter 
Höörs Församlingskår
www.svenskakyrkan.se/hoor/hoors-forsamlingskar  
Equmeniakyrkan  se	www.equmeniakyrkan.se/hoor
•  Onsdag 4 september kl. 15.00 – 17.30	StickCafé.	Höstens	första.
•  Fredag 5 september kl. 10.00 Tiekaffe.	På	sångens	vingar	med	klarinett		
	 och	piano,	Arne	Dahlström	och	Rune	Lindqvist.
•  Onsdag 11 september kl. 15.00 – 17.30	StickCafé.
•  Onsdag 18 september kl. 15.00 – 17.30	StickCafé.
•  Fredag 20 september kl. 10.00	Tiekaffe.	Mitt	livs	resa.	Marisete	
	 Martinsson	född	i	Brasilien	flyttade	till	Sösdala.
•  Onsdag 25 september kl. 15.00 – 17.30	StickCafé.
SPF Seniorerna, Klubb 72 Höör www.spfseniorerna.se
• Se hemsidan  
PRO-Höör www.pro.se
• Ti 10 Aktivitetsdag	Storgatan	7,	kl	9.30--15.00	se	sep.infoblad.
•  Ons 11, 18 och 25 är expeditionen öppen på Storgatan 7  kl 10-12
•  To 12 Medlemsmöte kl. 14.00	Älvkullen	Far	&	Son	underhåller
•  Fr 13 Kräftskiva 18-21	Storgatan	7,	Teckningslista,	sista	anm.dag	6/9.
•  To 19 Dans, Älvkullen 14.00-17.30	TRIPPZ	Orkester.	Medlemskap	i		
	 PRO	eller	SPF	erfordras.
•  Fre 29 Besök på Fulltofta Bryggeri och Adolfssons Fisk.	Avfärd		
	 15.30..	Teckningslista,	Sista	anmälningsdag	och	betalningsdag	13/9.
TJÖRNARPS PRO 
•  3	Kalle	&	Stefan
•  10	Ajax
•  17	Rénes	favoriter
•  24	Thrasten	&	Staren
Dansen	mellan	kl	1500	-	1900.Vi	serverar	dagens	rätt	med	kaffe	
och	kaka	i	pausen.	Gratis	kaffe	och	vatten	hela	e.m.	Pris	150	kr.	Alla	
anslutna pensionärer är välkomna.
På PRO-lokalen
• 16	sept	kurs	i	Stilla	Vals,	19.00-21.00	anmälan	till	Ann	Jönsson		
	 tel.0451-62412.	Kursen	är	beräknad	till	5	möten.
•  18	sept	Startar	vävningen	och	öppet	Hus	mellan	1300-1600.
•  27	Sep	Medlemsträff	sedvanliga	möteshandlingar.	Kaffe	och	
tårta.	Lotterier.		Underhållning	Leif	Linderoth	tolkar	Haakon	Svärd.
kl.	1400-1600.	Pris	50	kr.	Välkomna
Höörs GDF Glada Gänget www.svenopias.se
Till samtliga aktiviteter: Fika har man själv med sig. Fri parkering
•  13	September	Rent	Drag	-	Älvkullen.	Dans	20:00	–	24:00,	2	moderna		
	 och	1	gammal,	entrén	öppnar	19.30.	



Sport i Höör 
September

HA Div.6 Mellersta
6 sept kl. 18.30 
Höörs IS - Örtofta IS
28 sept 15.00
Höörs IS - Löberöds IF
HR Div.2 Mellersta
8 sept 16.00
Höörs IS - Svalövs BK
15 sept kl se hemsidan 
(Jeppavallen)
29 sept kl. se hemsidan
Höörs IS - Hörby FF

HA Div.7 Mellersta 
Svanvallen IP
3 sept kl. 19.00 Maglasäte IF- 
   Gärds Köpinge IF
29 sept kl. 15.00  Maglasäte - 
   Svensköps IF 

• 15	September	Kursstart	gammaldans	-	Älvkullen
	 Nybörjare	kl	18	Fortsättning	kl	19.30.	Kurstid	varje	söndag	t.o.m.		
	 17/11,	avslutning	den	24	november	kl	18	för	alla.	
•  4	Oktober	Vetlanda	Dragspelsklubb	-	Älvkullen.	Vi	dansar	20:00	–		
	 24:00,	2	moderna	och	1	gammal,	entrén	öppnar	19.30.
•  8	November	Källströms	-	Älvkullen.	Vi	dansar	20:00	–	24:00,	2	mo-
derna	och	1	gammal,	entrén	öppnar	19.30.	
Orupstipset. 
• Söndagar kl. 10-12 under sept-nov. Med	start	vid	Orups	café				
	 Tipsavg	10	kr	för	medl.	20	kr	för	icke-medl.	Trisslotter	-	vinster.
HÖÖRS MUSEIFÖRENING  SKOLMUSEET
•  29	Sept	13-15		Skolmuseet	öppet	för	guidning	andra	tider	
	 eventuellt	genom	Kulturkontoret	eller	kontaktpersonerna	på		
 kommunens hemsida
Berggrenska Gården 
Café	och	mötesplats.	Kom	och	njut	av	våfflor	och	kaffe	i	vacker	ute-
miljö,	eller	insup	gångna	tider	i	museet.	Välkomna!	Öppet:	Tis-fre	
11-16,	Sön	11-16.	Månd	och	lörd	stängt.
Övrigt
•  6 sept 18:00 - 23:30	Höörs	kulturnatt,	Nya	Torg,	Höör	
	 Återigen	drar	Höörs	kulturnatt	in	och	gör	Höör	till	ett	brusande		
 ställe med alla slags kulturupplevelser. 
 • 7 sept 09:00 - 13:00	Loppis	på	Nya	Torg	Arr.	Tillsammans	Höör
• 10 sept 19:00 - 20:30	Community	Drumming,	Equmeniakyrkan,		
	 Eriksgatan	6,	Höör.	Rytmik	som	gemensamt	språk	med	Rico	
	 Persson,	Drumbeat.	Alla	är	välkomna	till	arrangemanget	i	
	 Equmeniakyrkan,	som	är	gratis.
• 13 sept 19:30	Gammaldans	på	Älvkullen	i	Höör,	Rent	Drag	spelar		
	 upp	till	dans.	Var	tredje	dans	är	gammaldans.	Vi	dansar	vals,		
	 polka,	mazurka,	schottis,	hambo	och	varianter	utav	dessa.	
	 Övriga	danser	är	foxtrot	och	slowfox.	Medtag	egen	fika,	
	 alkoholförbud	gäller	på	Älvkullen.

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  








