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TEMADAGAR DECEMBER 2019
1   Brandvarnardagen, Kattens dag, Int. AIDS-dagen, 
  Första advent, Glöggens dag
2   Int. dagen för avskaffande av slaveri, Cyber Monday
3   Drick en öl-dagen, Int. dagen för handikappade, 
  Städarnas dag, Giving Tuesday
4   Armbandsklockans dag
5   Int. dagen för frivilligas arbete för ekonomisk 
  och social utveckling
6   Saint Nicholas Day
7 I nt. dagen för civil luftfart
8   Andra advent
9 I nt. dagen mot korruption, Pepparkakans dag, 
  Annadagen, 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
15 Tredje advent, Int. tedagen
18  Int. migrationsdagen, Kakans dag
20  Int. mänskliga solidaritetens dag, 
  Jultröjans dag
21  Tomasdagen, Kortfilmens dag, 
  Skumtomtens dag
22  Fjärde advent, Vintersolståendet
24  Julafton
25  Juldagen
26  Annandag jul
27  Nationella regifting-dagen
28  Värnlösa barns dag
29  Statisternas dag
31  Nyårsafton

Årets Höörsjulkort!
av Birgitta Stensdotter

Säljs i paket på Julskyltningen 1 december 
och på Höörs Tryckeri



Framsida: Årets Höörsjulkort av Birgitta Stensdotter

Text från www.temadagar.se

För ev. tryckfel ansvaras ej.

Höör & Häpna 
utkommer i ca 6300 
ex i Höörs kommun.
Utgivningsdatum:
2019: 27/10, 24/11, 22/12
2020: 26/1, 23/2, 29/3, 26/4, 
31/5, 21/6, 26/7, 30/8, 27/9, 
25/10, 29/11, 20/12 

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.





PÅ GÅNG I HÖÖR  DECEMBER

Frosta HC A-Laget
Se hemsidan https://www.laget.se/FROSTA-
HOCKEYALAG/Event/Month/2019/12

Damer SHE 26 dec kl 15:00 H65 - Skara HF
Herrar div 3 8 dec kl. 15:00 H65 - IK Sund 1

Frosta Innebandy A-Lag
6 dec kl 19:30 Frosta IBF - SS Sofiero 

Kulturhuset Anders kulturhusetanders.se 
•  1 december 12:00 Marimband spelar på Kulturhuset Anders
•  7 december 18:30 - 20:15 Bio Vision visar ”Woman at war”
Halla har börjat få misstänksamma blickar – kan denna ensamstå-
ende, till synes harmlösa körledare verkligen vara den omtalade 
kvinnliga ekoterrorist som beslutat sig för att förstöra Islands 
ekonomi och infrastruktur?
Konsthallen i Kulturhuset Anders www.kulturhusetanders.se
Höörs Konstförening
•  30/11-16/12 - HÖÖRS KONSTHALLS  AMATÖRUTSTÄLLNING
 En utställning öppen för både självlärda och utbildade, men inte  
 yrkesmässigt verksamma. Inlämn. till amatörutställningen,  
 månd 25/11 kl 16-18 och tisd 26/11 kl 18-20. Tider och annan  
 info till presumtiva utställare kommer att meddelas senare via  
 mejl till de medlemmar vi har mejladress till, samt på vår hem 
 sida ”www.konstihoor.se” 
HÖÖRS FÖRELÄSNINGSFÖRENING skanskaff.se
Ingen föreläsning i december. Åter i vår
Höörs Bibliotek  •  www.hoor.se/sv/Bibliotek
• Sagostund 6 dec kl.09.30-10.00
 Alla barn upp till 6 år och deras vuxna är välkomna att delta i  
 bibliotekets sagostund. 
• 3 december 16:00 - 17:30 Julpyssel
 Så här i adventstid erbjuder biblioteket ett mysigt tillfälle för  
 barn och familj att pyssla tillsammans och känna julstämning.  
 Vi har det material som behövs. 
• 9 december 16:00 Välkommen in – musikteater för barn 1-4 år
 Lilla Vilda teatern med Matilda Ericsson visar en mjuk, rolig  
 och magisk historia om att ta emot varandra och göra plats för  
 alla. Arr. är gratis. Hämta biljetter på Höörs bibliotek.
•  5 december 14:30  IT för ovana
•  12 december 14:30  IT för ovana
•  19 december 14:30  IT för ovana Har du eller någon du känner  
 skaffat en smartphone eller fått en surfplatta och är osäker på  
 hur den kan användas? Du behöver kanske hjälp med att skapa  
 en e-postadress? 
Bosjökloster Slott  se www.bosjokloster.se
•  29 och 30 nov 11:00 - 17:00 1 dec 11:00-16:00 Julmarknad  
 på Bosjökloster. Välkommen till Bosjöklosters stämningsfulla  
 julmarknad för hela familjen. Inträde se hemsidan. 
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. 
Onsdagar: Equmeniakyrkan: 18/12
•  5 Julbord med julmusik i Kyrkans hus Bosjökloster  kl. 13.00 –  
 16.00  Kostnad 175 kr.  Anm till Bosjöklosters församling  
• 13  Höör´s Lucia kommer till Kungshällan kl. 11.20       
 Vi bjuder på glögg och pepparkakor
KUNGSHÄLLANS PROGRAM DECEMBER
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 och lotteri” med Helen Hansen,         
 John Follin och Christina Lenander      
•  10  Berättarcafé: ”Julkakornas historia”- Yvonne från biblioteket         
 pratar om våra julkakor. Ta gärna med ditt favoritrecept 
Onsdag  
 Kl.  14.00-16.00 ONSDAGSTRÄFFEN
• 4  Musikcafé: Conny Nilsson – ”Sjung och minns”  Den numera fd  
 sångaren i Matz Bladhs är åter här 
•  11 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     
• 14 dec kl. 14.00-16.00 Lördagsträffen. Varierande aktiviteter 
 tillsammans med Anita   Kaffe och kaka 25 kr. 
Söndag: 
• 1 dec kl  14.00-16.00  Våffelsöndagarna är priset 25 kr för våffla  
 med grädde, sylt och kaffe. Extra våffla 10 kr. 
 Ett samarbete mellan volontärer och pensionärsföreningar.  
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 december
Norra Rörum: Fredag 13 december
Tjörnarp: Måndag 16 december
Höörs Församlingshem 
www.svenskakyrkan.se/hoor/verksamheter 
Höörs Församlingskår
www.svenskakyrkan.se/hoor/hoors-forsamlingskar  
Equmeniakyrkan  se www.equmeniakyrkan.se/hoor
• Onsdag 4 december kl. 15.00 – 17.30 StickCafé.
•  Onsdag 11 december kl. 15.00 – 17.30 StickCafé. Sista för året!
•  Söndag 15 december kl. 16.00 Julfest för hela familjen. 
 Luciatåg, drama och julgröt.
SPF Seniorerna, Klubb 72 Höör www.spfseniorerna.se
Friskvård: Se program som skickats ut med mail. 
PRO-Höör www.pro.se
• Exp. öppen på Storgatan 7,  4 dec och 11 dec kl 10-12
•  4 dec  Tjejkväll 18-21 Storgatan 7, Teckningslista,
•  12 dec  Medlemsmöte kl. 13.00 Älvkullen  Lucia med tärnor 
 kommer på besök, Teckningslista.
• 19 dec Dans Älvkullen 14-17.30 Memorys Orkester. Medlemskap i  
 PRO erfordras.
TJÖRNARPS PRO 
Dans i Granbacken i Löberöd.
•  3 Trippz orkester
•  10 Eva Lindes Trio
•  17 Kalle o Stefan Julbord.
 Vi öppnar entrén kl. 1400 och kl. 15.00 börjar vi dansa. Dagens  
 rätt med kaffe och kaka i pausen. Du dricker gratis kaffe och vatten  
 hela eftermiddagen till ett pris av endast 150 kr det gäller den 3  
 och 10 december. Anslutna pensionärer välkomna. Medl.kontroll.
Teckningslista till julbordet den 17 dec. Pris 250 kronor. 
• Fredagen den 6 December kl.14.00-16.00. Medlemsträff, Lands-
 vägen 91, vår PRO lokal. Servering av liten jultallrik, kaffe, lotterier
Höörs GDF Glada Gänget www.svenopias.se
Orupstipset. Återkommer till våren.
HÖÖRS MUSEIFÖRENING  SKOLMUSEET Se Höörs kommun.se
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
  



FROSTA CENTER 
Butiksgallerian har julkul och fina erbjudande.Tomten bjuder 
på pepparkakor. Barnen kan lämna sin napp till Tomten.  
•   Kl. 15.30 - 15.45  Flöjtflingorna - Musikskolan
•  Kl. 16.00 - 16.10 och 16.20 -16.30 
 LiVi - sångare och musikanter Musikskolan 
•  17.20 - 17.30 Höörs Lucia 2019 

JULSKYLTNINGEN 1 DECEMBER 2019

  SCENVAGNEN NYA TORG:
• 16.00-16.05 Invigningstal Maria Pehrsson Sparbanken  
 Skåne
• 16.05-16.20 Adventsång. Sätoftakören och Höörklangen
• 16.30-17.00 Dans kring granen - Musikskolan
• 17.00-17.15 Samba
• 17.15-17.30 Rainbow Cats
• 17.30-17.50 Höörblåset
• 18.00-18.30 Luciakröning Höörs Lucia 2019 

Julöppna butiker i Höör och marknadsförsäljning på torget 1 dec mellan kl. 14-19. 
Julaktiviteter runt om i byn och Höörs musikskola underhåller.

Utanför Länsförsäkringar Fastighetsbyrå
• 15.45 - 16.00 Vinterblås- Musikskolan

Utanför Moster Fridas Ost & 
Delikatesser
• 16.00 - 16.15 Tomteblås Musikskolan

Utanför COOP
• 16.15 - 16.30 Vinterblås- Musikskolan

Utanför Lilla Stallyktan
• 16.30 - 16.45 Tomteblås Musikskolan

KULTURHUSET ANDERS 
•  12.00-12.40 Marimband - svängig och dansant   
 musik på afrikanska marimbor - fri entré
• 15.00 Höörs Danscenter

LUCIAKRÖNING 18.00-18.30  
Kommunalråd Johan Svahnberg 

kröner årets Lucia i Höör

CENTRALA HÖÖR SKYLTSÖNDAG 
1 DEC KL.14.00 - 19.00

(variationer i butikernas öppettider kan förekomma). 
• 15.00-19.00  Julmarknad på Nya Torg. 
• 15.00-17.00  Ponnyridning
•  15.00-18.00 Hälsa på tomten + hans nisse   
 och lämna din önskelista.
• 15.00-17.00  Träffa brandmännen och titta på   
  deras brandbil. 
• 15.00-17.00 Träffa polisen och titta på deras polisbil
•  15.00-18.00 Skandiamäklarna/Handelsbanken-här  
 kan ni träffa tomten och skriva önskelista.   
 Välkommen till Handelsbanken
•  15.00-18.00 Fastighetsbyrån- dekorera pepparkakor
 LIONS har julmarknad i Skånska Landskaps lokaler.  
 Tomte, glögg, lotterier o spel. Korvvagnen är på plats
•  15.00-18.30 Träffa Bilhallen i Höör som visar Toyota
•  16.00-17.00 Levande skyltdockor

Mullvaden 
kommer!



BOSJÖKLOSTER

SKÅNSKA JULDAGARNA
29/11 - 1/12

Välkommen till en stämningsfull  
julmarknad – för hela familjen! 

Hitta närproducerade klappar hos runt 75 duktiga  
hantverks- & matutställare, lyssna på vacker 

adventsmusik i Kyrkan, julpyssla med barnen mm.  
Julcafé och julbord i restaurangen.

ÖPPET fre-lör kl. 11-17, sön kl. 11-16    
INTRÄDE: 100:-. (50:- sön efter kl 14; fritt från kl. 15)  

Barn t.o.m. 18 år fritt. Fri parkering. Årskort gäller! 

465 kr, barn 25 kr/år (4-11 år)
Helger 23 november - 22 december

Eller valfritt datum för 25-140 p 
Välkommen att boka!  

0413-250 48, info@bosjokloster.se

- - -  • • •  - - -

Julbordsupplevelse i historisk 
slotts- och gårdsmiljö







Tallbit – vacker invasionsfågel från norr

STAFFANS PIPPIRUTA Staffan Åkeby
Skånes Ornitologiska 

Förening

Hela landet och inte minst Skåne har i höst fått uppleva en ovanlig in-
vasion av taigans egen lilla papegoja, tallbiten. Det brukar ske sådana 
här invasioner med långa och oregelbundna mellanrum, men när det 
väl händer så kan tallbitar ses i trädgårdar, parker och på andra ställen 
med rönnbärsträd. Senast det inträffade i lika stor skala var hösten 2012. 
Normalt är tallbitarna stannfåglar och bebor de nordligaste barrskogar-
na i vårt land och vidare öster ut i Finland, Sibirien och Nordamerika, 
faktiskt runt hela Nordpolen. Tallbiten trivs i gammal mossrik barrskog 
med inslag av björk och gråal och gärna med lingon och blåbär. Häck-
ningen påbörjas påfallande sent, först framemot midsommar. Honan lig-
ger lugnt kvar i boet och går inte av äggen ens vid närkontakt. Vissa år 
när frösättningen bli extra riklig, får tallbitarna många ungar som överle-
ver och då kan det ske en utvandring mot söder. Det är en sådan invasion 
vi har fått uppleva i år. Tallbiten är vår största finkfågel, stor som en 
trast.  Hanen är vackert karminröd med vita vingband, honan är gulgrön 
i färgen, stjärten är kluven och den flyger i djupa bågar. Hos oss äter de 
med förtjusning rönnbär; då klänger de i grenverket och skalar behän-
digt bort fruktköttet och äter kärnorna. Fåglarna är då ganska orädda och tillåter folk att komma nära, vilket har gett den namnet 
”dumsnut”. Den är ganska ljudlig och har ett flöjtande, tydligt flerstavigt läte ”tilyliii”. Förr fångades fåglarna med snaror och 
hölls i bur för färgen och den mjuka, vackra sången skull. I vårt land har denna trevliga fågelart dessvärre minskat sedan senare 
delen av 1900-talet, särskilt i södra delen av sitt utbredningsområde. Det är en följd av det moderna skogsbruket, vilket i många 
fall helt har ödelagt tallbitens häckningsmiljöer, främst i form av urskogsartade barrskogsbestånd. 

Hane av tallbit. Foto: Wikipedia








