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En ny evenemangshöst i en 
annorlunda och oviss tid

2020 har varit ett minst sagt prövande år för samhället på grund av rådande pandemi. 
Kultur-, idrotts- och evenemangsverksamheten har påtagligt påverkats. En tillfällig 
lagstiftning om begränsat antal personer vid offentliga sammankomster, samt allmänna 
rekommendationer att förhålla sig till för att minska smittspridning, har starkt begränsat 
möjligheterna för den här sektorn. Hur hösten och framtiden ser ut vet vi inte, men vi vet 
att pandemin inte är över, och att vi behöver fortsätta hjälpas åt för att ta oss igenom den. 
Det är av största vikt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi måste 
hålla i och hålla ut.

Tack vare stort engagemang och mycket kreativitet bland arrangörer och föreningar finns det 
fortfarande fantastiska evenemang att uppleva på ett tryggt och säkert sätt runt om i Hörby 
kommun. 

Höstens kalender blir den sista kalendern som trycks. Evenemangskalendern blir från och 
med 1 januari 2021 helt digital. Den digitala kalendern ger oss utrymme att synliggöra fler 
evenemang, även de som kommit in med kort varsel. I den digitala kalendern ryms även 
löpande verksamhet vilket inte finns med i den tryckta kalendern. Ibland inträffar ändringar i 
programmet med kort varsel, inte minst i en tid som denna, så gör det till en vana att alltid 
titta i vår digitala kalender innan du ger dig iväg till ett evenemang.

Vi har bytt namn på sociala medier från Evenemang i Hörby till Upplev Hörby.
Ambitionen är att skapa en samlingsplats för evenemang, idrott, kultur och upplevelser i 
Hörby kommun, där du som följare får ta del av ett bredare innehåll. 

Gilla gärna Upplev Hörby på facebook och Instagram, så kan du ta del av uppdateringar 
och tips på upplevelser, se bilder från evenemang och mycket mer.

Hoppas att vi ses i det digitala!

Marcus Kulle 
Kultur&Fritids chef

BRA ATT VETA

BARN & FAMILJ

MUSIK

KONST & KUNSKAP 

SCENKONST
Teater, dans, humor mm

Konstutställningar, guidade turer och infotainment

Program som är direkt riktade till barn och som kan vara 
kul för hela familjen

Musikprogram och konserter

Loppis, marknad, julskyltning m m
HANDEL

Om du är intresserad av av något speciellt, håll utkik efter dessa symboler:

Evenemang som bygger på aktivt 
deltagande
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aktuell. Hur såg Hörby ut på Victorias tid? 
Vad finns kvar? Guidad vandring med Eva 
Grip, Viktoria Hemmingsson eller Yvonne 
Mortier. Vi håller avståndet med röst-
förstärkare om det behövs. Ring innan så 
att vi säkert är friska på 0733-861966. 100 
kronor betalas på plats.
Arrangör: Auktoriserad Skåneguide

Guidad tur
6/9 14.00
– Östra Sallerup
» Bekanta dig med parken som är Hörby
kommuns enastående fornminne från
omvälvande tider i den svensk-danska
historien. Varje söndag klockan 14.00 fram
till november guidar medlemmar ur vår
förening. Samling vid Kulturhuset. Turen
tar cirka en
timme och en kvart. Medlemmar går gratis,
övriga över 18 år betalar 50 kronor. Biljetter
köpes direkt av guiden vid
Östra Sallerups Kulturhus, där
guidningen startar. Vi tar emot
betalningen kontant eller med swish.
Vi håller avståndet med röstförstärkare om
det behövs.
Läs mer på www.karlxistenar.se
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons Minne

Handarbetskafé
9/9  18.30 
– Mys Inn, Östraby
» Handarbeta med vad du vill. Har du
problem så hjälps vi åt att lösa dem. Kaffe
kan köpas. Alla är välkomna!
Info: Lena Bergström 0415-400 58,
0735-94 16 06.
Arrangör: Östraby Bygdeförening

VeteranLjuddagen
5/9  10.00 - 15.00
– Parken, Kulturhuset i Östra Sallerup
» Den årliga VeteranLjuddagen är träff-
punkten för alla som är intresserade av
radio, telefoni, amatörradio, ljud i
allmänhet samt nostalgiska prylar.
För program se:
www.horbyradioforening.se eller
www.veteranljuddagen.se facebook,
HRadioF. OBS! Beroende på hur
covid-19-situationen utvecklar sig kan
arrangemanget ställas in, slutgiltigt beslut
kommer tas i början av augusti.
Arrangör:Hörby Radioförening

Hörby på Victorias tid
5/9 10.00 & 13.00
– Start på Gamla Torg
» Författarinnan Victoria Benedictsson
bodde i Hörby under senare delen av
1800-talet. Hon var en viktig röst i sin
samtids debatt och är fortfarande

VETERAN- 
LJUDDAGEN

5/9

Slöjdträff
10/9 16.00
– Hörby Bibliotek
» Vi träffas och handarbetar tillsammans.
Brodera, sticka eller virka, gör färdigt.
Träffarna återkommer andra  torsdagen i
varje månad.
Arrangör: MittSkånes Hemslöjdsförening

Sus & Bus
14/9 10.00
– Hörby Bibliotek
» Teater för barn 0-11 månader och deras
vuxna med Sagofen Isadora.
Ring och anmäl dig och ditt barn på bibli-
otekets telefon 0415-378450 från och med
1 september.
Begränsat antal platser.
Arrangör: Hörby bibliotek

Drömmen om regnbågen om Judy
Garland med Anna Bromée
17/9  19.00  
– Metropol
» Musikteaterföreställning om Judy Gar-
land och friheten att vara sig själv.  Anna
Bromée låter publiken uppleva den unika
historien om Judy Garlands liv och hennes
sista konserter 1969 i Sverige och
Danmark. Judy debuterade på scenen
endast 2,5 år gammal. Slog igenom som
16-åring och blev en av Hollywoods
största artister. Hon var en gayikon som
stod upp för sina fans. Hon avled 1969
endast 47 år gammal.
Biljetter säljs på Sandahls Modehus från 
17/8.   Publiken begränsas till 50 pers.
Pris utan scenpass 250 kr, med scenpass
200 kr, ungdom under 20 år 50 kr
Arrangör: Hörby Riksteaterförening

Rolig lördag
19/9 10.00
– Östra Sallerup
» Vi mustar och provar hur drycken sma-
kar. Tag gärna med egna äpplen.
Andra barnaktiviteter i parken från
1600-talet denna dag är att leta bokstäver
och sätta samman till ett ord, att hämta
vatten med ok och tvätta med klappeträ
och att pröva hur det är att gå på styltor
Allt är gratis om en medföljande vuxen är
medlem i Föreningen Jöns Henrikssons
Minne, annars kostar det 50 kronor per
barn. Ett medlemskap kostar 150 kronor.
Vi följer myndigheternas rekommenda-
tioner. Välkommen till Östra Sallerup
Kontakta Eva Grip eva.grip@evagrip.se
eller 0733-861966 om ni har frågor.
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons minne SEP
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Tårtkalas
22/9  14.30 
– Möllagården, Östraby
» Vi bjuder på tårtkalas med under-
hållning. Det blir kaffe och tårta och efter
Blandfärs succé 2018 kommer de åter att
stå för underhållningen. Begränsat antal
deltagare. Äldre som bor eller har bott i
kommunens södra delar äger företräde.
Fri entré. Anmäl deltagande senast den 15
september till Ingrid Persson 0415-402 95
eller Rolf  Crona 0739-72 37 33
Arrangör: Östraby Bygdeförening i samarbete

med Lions Hörby och ABF Hörby

Rymdrytmik med Karin & Pax
26/9  14.00
– Hörby Bibliotek
» Det blir mycket sång, skratt och rörelse
då rymdvarelsen Pax från Ypsagon dyker
upp mitt i Karins rytmikpass.
För barn 2-6 år. Biljetter för både barn
och vuxna kostar 20 kr och börjar säljas
en vecka innan föreställningen.
Arrangör: Hörby bibliotek

Barnloppis
3/10  10.00 - 13.00
– Hörby Folkets Hus
» Försäljning av barnkläder, leksaker m m.
Det kommer även att säljas grillad korv
och annan fika. Gratis inträde.
Arrangör: Hörby Folkets Hus

The Ultimate Tour  
med artisten Erik Winqvist
8/10  19.00 
– Hörby Folkets Hus
» Musikern, sångaren och författaren Erik
Winqvist bjuder på det bästa ur ett helt ar-
tistliv. Tillsammans med musikern Simon
Forsman framför han låtar och monolo-
ger. Tolkat så som du aldrig hört dem. Det
är låtar av Laleh, Håkan Hellström, Lars
Forsell, Olle Ljungström, Ted och
Kenneth Gärdestad, Jacques Brel, Taube,
Bellman m.fl. Kaffe & kaka finns att köpa
i pausen. Biljetter säljs på Sandahls Mode-
hus från 17/8. Publiken begränsas till 50
pers. Pris utan scenpass 200 kr,
med scenpass 150 kr, ungdom under 20
år 50 kr
Arrangör: Hörby Riksteaterförening och
              Hörby Folkets Hus-förening

RYMDRYTMIK MED
KARIN & PAX

26/9

Det kan ske ändringar i programmet på grund av direktiv gällande Covid-19. För att hålla dig uppdaterad se den senaste 
informationen kring evenemang i den digitala evenemangskalendern på Hörby kommuns hemsida.
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MOSTER GITARRS
GODBITAR
17/10

Ljusstöpning
10/10  10.00 -  15.00
– Emaus, Östraby
» Förbered julen – stöp dina egna ljus. Vi
samlas kl. 10.00. Har du vita ljusstumpar
så kan du ta med dem, men klipp bort
det svarta på veken och plocka bort ev.
sotflagor.  Ta med en rejäl kaffekorg
för det tar flera timmar. Du betalar för
materialet.
Anmälan senast den 8 oktober och info:
Ingrid 0415-402 95,
0762-72 66 38.
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Moster Gitarrs godbitar  
av och med Gitte Pålsson
17/10  14.00
– Hörby Bibliotek
» Det blir mycket rytm, rörelse, sång och
kanske dans när Moster Gitarr kommer
med alla sina instrument och svängiga
låtar, t ex På vår bondgård eller I ett hörn satt
en örn. För barn 1-6 år.
Biljetter för både barn och vuxna kostar
20 kr och börjar säljas en vecka innan
föreställningen.
Arrangör: Hörby bibliotek

Filmkonsert
17/10  14.00
– Nygatan 34, Hörby
» Konferencier  för kvällen är
Bärra ”Lagerståhl” Andersson.
Biljettpris: 100 kr. Biljetter kan köpas i
samband med konserten eller förköp hos
Sandahls Modehus från den 1/10.
Arrangör: Hörby Blåsorkester

Ärtbuffé
22/10  19.00
– Mys Inn, Östraby
»För att hålla traditionen vid liv träffas vi
för att äta ärtsoppa med fläsk och efteråt
pannkakor med sylt och grädde och därtill
en kopp kaffe. Priset är 95 kr inklusive
lättöl/läsk. Bindande anmälan senast den
19/10  till Lena Bergström 0415-400 58,
0735-94 16 06.
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Från Wallander till Bjärnum Stadsteater med 
Fredrik Gunnarson
26/10  19.00 
– Församlingsgården, Lyby
» Ett härligt berättarprogram med skåde-
spelaren Fredrik Gunnarsson. Han låter
oss följa med på en resa i sitt långa och
händelserika teaterliv, fyllt av anekdoter
och dråpligheter från både film, teater
och ur verkliga livet. Många av oss känner



Vilket är ditt 
smultronställe?
Hjälp oss att visa upp allt fantastiskt 
som finns att uppleva i Hörby!

Du kan skicka ditt tips till oss på 
evenemang@horby.se. Skriv ”100 skäl 
att uppleva Hörby” i ämnesraden.

Om du använder Instagram, kan du 
istället lägga upp bild och text med 
taggen #upplevhorby.

Varje vecka publicerar vi nya tips på platser 
och aktiviteter på facebooksidan Upplev 
Hörby.

Du kan tipsa oss ända fram till slutet av 
december - då publicerar vi hela listan 
med ”100 skäl att uppleva Hörby”!

Upplev

FACEBOOK INSTAGRAM

Din samlingsplats för kultur, evenemang och 
uplevelser i Hörby kommun.



KONSTUTSTÄLLNING
PÅ REIMERSRO

31/10 - 1/11
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honom som polisen Svartman i Wallan-
derfilmerna samt från otaliga roller på 
Malmö Stadsteater. Kaffe & kaka finns att 
köpa i pausen. Biljetter säljs på Sandahls 
Modehus från 17/8.  
Publiken begränsas till 50 pers.   
Pris utan scenpass 200 kr, med scenpass 
150 kr, ungdom under 20 år 50 kr.
Arrangör: Hörby Riksteaterförening och 
              Lyby Bygdeförening

Tripp Trapp Trull och jätten 
Dum-Dum
27/10  09.15 & 10.30
– Hörby Bibliotek
» Sagostund och pyssel med Knittes
Sagoteater. För barn 3-5 år.
Gratisbiljetter kan hämtas en vecka i
förväg. Sagan berättas två gånger, så tänk
på att få biljett till rätt föreställning.
Arrangör: Hörby bibliotek

Höstutställning på Blossehus
31/10 - 1/11  10.00 - 17.00 
– Blossehus Fulltofta
» Blossehus Konstsmide ordnar höstut-
ställning av konst- och silversmide.
Arrangör: Blossehus Konstsmide

Höstutställning
31/10 - 1/11  10.00 - 15.00
– Hörby Folkets hus
» Lokala konstnärer och hantverkare
ställer ut och säljer sina alster.
Fritt inträde. Mer info på Folkets hus
facebooksida och hemsida,
kontaktperson: Bertil Månsson
0703630869.
Arrangör: Hörby Folkets Husförening

Konstutställning
31/10 - 1/11  10.00 - 17.00
– ReimersRo. Äspinge 5210
» Konstutställning. Tavlor och återbruks-
konst. Smycken och brukskonst. Konst-
när Annelie Reimer ställer ut tavlor, mm
hemma på ReimersRo
tillsammans med Kent Hansen-
Reimer och hans träkonst. Eventuella
gästutställare presenteras på vår
facebooksida. Välkomna! Självklart endast
om ni och vi är friska och hjälps åt att
hålla avstånd. För upp-
dateringar pga coronaläget titta gärna in
på ReimersRos facebook före besök på
utställningen.
Arrangör: Annelie Reimer på ReimersRo
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Bomullsängeln
2/11  18.00  
– Biblioteket Hörby
» Bomullsängeln är en kraftfull roman om
flickors utsatthet, om kvinnlig vänskap
och bildningstörst. Den är första delen i
en romansvit om kvinnors liv, arbete och
längtan i Finland och Sverige under hela
nittonhundratalet. Ett epos om fred och
krig, där vardagsliv och världspolitik utgör
trådar i samma väv skriven av
Susanna Alakoski. Arrangemanget är kost-
nadsfritt. För mer information eller frågor
kontakta 0415 - 108 94 eller
jane.hansson@abf.se.
Arrangör: ABF Hörby, ABF Skåne

Robotbygge
2/11  13.30 - 16.00 
– Hörby Bibliotek
» Vem tycker inte att robotar är häftiga?
Bygg, styr och programmera vår mBot
som kan köra i en labyrint, hinderbana
eller spela robotfotboll. Proffsiga hand-
ledare från Hemkodat. Material finns att
låna. För barn 8-15 år. Begränsat antal
platser! Boka plats på 0415-378450 från
och med 26 oktober.
Arrangör: Hörby bibliotek

Spelprogrammering
2/11  10.00 - 12.00 
– Hörby Bibliotek
» Många gillar att spela datorspel, så varför
inte skapa sitt eget? Vi kodar egna dator-
spel från grunden i programmet Scratch.
Proffsiga handledare från Hemkodat. Tag
med egen dator om du har, annars kan du
låna. För barn 10-15 år. Begränsat antal
platser! Boka plats på 0415-378450 från
och med 26 oktober.
Arrangör: Hörby bibliotek

Så vill jag bli – en hyllning till Björn 
Afzelius med Cecilia Kyllinge, 
Humor, Musik & Allvar
10/11  19.00  
– Metropol
» Cecilia Kyllinge har gett ut Björn Afzelius
låtar i ny tappning. Nu turnerar hon och tre
musiker med konserten Så vill jag bli. Här
blandas låtar med anekdoter och tankar där
vi får påminnas om eller veta mer om vem
Björn Afzelius var, och vad han kämpade
för. Biljetter säljs på Sandahls Modehus
från 17/8. Publiken begränsas till 50 pers.
Pris utan scenpass 250 kr, med scenpass
200 kr, ungdom under 20 år 50 kr.
Arrangör: Hörby Riksteaterförening

ROBOTBYGGE 
2/11



LUCIA- OCH JULFEST 
9/12

Greta Get – en sanitär angelägenhet med 
Apolonia musik och scenkonst
14/11  14.00 
 – Hörby Bibliotek
» Möt Greta Get, Professor Skräp, 
Dr Broccoli, Gunvor Grönkål med flera 
i en miljövänlig musiksaga med mycket 
fantasi och medryckande musik. För barn 
3-7 år. Biljetter för både barn och vuxna 
kostar 20 kr och börjar säljas en vecka 
innan föreställningen
Arrangör: Hörby bibliotek

I JULETID 2020 med  
Elisa Lindström
18/11  19.30
 – S Rörums Kyrka
» Årets upplaga av I JULETID är den 
artonde i ordningen. Elisa Lindström, 
Magnus Johansson och Marcos Ubeda är 
en trio som kan skapa en särskild  

musikalisk magi tillsammans. 
Medverkar gör också Hörby Vokal-
ensemble under ledning av Elsy Rooth.
Arrangör: Hörby Evenemangssällskap HES

Evert Taube & Dan Andersson
19/11  17.00  
 – Folkets Hus, Hörby
» Dan Andersson och Evert Taube ville 
bli författare – men vistexterna 
gjorde dem odödliga. Nästan jämngamla 
blev de Sveriges största 
vispoeter. Ofta sedda som väldigt olika – 
men hur sann är den 
bilden? För hundra år sedan
debuterade Evert Taube som artist. Dan 
Anderssons diktsamling Svarta Ballader 
utkom vid samma tid. I ett sång- och 
berättarprogram av Lars Fernebring och 
Thomas Wiehe till gitarr och munspel, får 
vi höra om deras väg till författarskapet 
och visdiktningen utifrån brev och litterä-
ra källor. För mer information eller frågor 
kontakta 0415 - 108 94 eller 
jane.hansson@abf.se
Arrangör: ABF Hörby, ABF Skåne

Julmarknad
28/11  13.00 - 16.00 
 – Bygatan, Östraby
» Passa på att komma till byn för att njuta 
av julstämningen bland knallar och hant-
verkare. Till försäljning finns julblommor, 
kransar, korvar, honung, kakor, godis och 
diverse hantverk.  
Som traditionen bjuder kommer 
Askeröds brandkår med sin brandbil och 
det finns möjlighet att åka häst och vagn. 
Skolungdomar säljer sina alster och går 
Lucia för oss. Tomten brukar komma med 
gottepåsar till barnen. Kanske kommer 

GRETA GET
14/11

N
O

V DEC
han i år också? Östraby Bygdeförening 
säljer som vanligt grillad korv och har sin 
tombola med fina vinster.  
Vill du medverka? Kontakta Lena  
Bergström 0415-400 56, 0735-94 16 06.
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Julträff
29/11  10.00 - 12.00
 – HRF radiomuseum
» Julträff  för medlemmar och andra 
intresserade. Vi dricker glögg och äter 
pepparkakor, tittar på utställningen och 
julskyltar lokalen samt pratar minnen från 
året.
Arrangör: Hörby Radioförening

Julutställning på Blossehus
5/12 - 6/11  10.00 - 17.00 
 – Blossehus Fulltofta
» Blossehus Konstsmide ordnar jul-
utställning av konst- och silversmide.
Arrangör: Blossehus Konstsmide

Lucia- och julfest
9/12  19.00  
 – Möllagårdens matsal, Östraby
» Lucia med sitt följe inleder kvällen 
med att sjunga för oss. Därefter blir det 
kaffeservering och sen vidtar auktionen. 
Hemlagat och hembakat, handarbeten, 
julkransar och mycket annat säljs.  
Fruktkorgar, spettkakor, honung mm 
lottas ut. Nattamad i form av korv med 
bröd. Gåvor till auktionen mottages 
tacksamt. Hela behållningen skänks till 
RödaKorsets Katastrofhjälp. För mer 
info: Els-Marie Hansson 0733-501035
Arrangör: Östraby RödaKors-krets

The Cadillac Band och gästartister
12/12  19.00 - 23.00 
 – Pärups Bygdegård
»Rock’n’roll-musik och berättarkväll, med 
The Cadillac Band och gäst-
artister. För biljetter ring: 0702-786777 
eller 0760-647227. 
För biljettpris vänligen ring nämnda num-
mer. Servering i pausen.
Arrangör: Artisterna i samarbete med  
               Pärups Bygdegård

Det kan ske ändringar i programmet på grund 
av direktiv gällande Covid-19. För att hålla dig 

uppdaterad se den senaste informationen kring 
evenemang i den digitala evenemangskalendern på 

Hörby kommuns hemsida.



Upplev
Nu blir evenemangskalendern helt digital.
Hiia roliga evenemang och akkviteter på 

www.horby.se/event 

Nu blir evenemangskalendern helt digital.
Hiia roliga evenemang och akkviteter på 

www.horby.se/event 

Askerödsbygdens Byförening
0709-305929
askerodsbygdens.byforening@gmail.com
www.askerodsbygden.se.

Farhults By & mossars samfällighets- 
förening
0733-200 603
liakjell@hotmail.com
farhultsmosse.blogspot.com

Frosta Härads Hembygdsförening
0413-541019
frostabygden@gmail.com
www.hembygd.se/frosta-harad

Herröds Bygdeförening
0760 163182
jesper@itlararen.se

Hörby Folkets Husförening
0415-311 333
horbyfolketshus@gmail.com
www.horbyfolketshus.se/

Levande Önneköp
0730-739767
info@levandeonnekop.se
www.levandeonnekop.se

Ludvigsborgs Byförening
charlott.holmlycke@gmail.com
www.ludvigsborg.com

Lyby Bygdeförening
0793390265
info@lybybygdeforening.se
www.lybybygdeforening.se

Osbyholms Byförening
0706-514 122
gunnarhansson50@hotmail.com
www.osbyholm.com

Svensköps Byförening
0709-28 68 18
roland.granelund@svenskop.se
www.svenskop.com

Södra Rörums Bygdeförening
0705446850
goran.hagstad@telia.com
www.sodrarorum.com

Ö.Sallerups JUFs Bygdegårdsför. u.p.a
0415-612 99
lotta.rafstedt@gmail.com
www.parupsbygdegard.se

Önneköps Byaförening
076-0518794

Östraby Bygdeförening
0415-402 95
bygdeforeningen@ostraby.info
www.ostraby.info

BYFÖRENINGAR

Hörby Brukshundklubb
070-634 87 83
ordforande@horbybk.se
www.horbybk.se

Hörby Scoutkår
0415-103 13
ledare@horbyscout.se
www.horbyscout.se

Jakt- & Viltvårdsföreningen Ö. Sallerup
0415-61232
goran.borjesson@horby.com
www.sallerupsjakt.eu

Ringsjöbygdens Fågelskådare
0413-138 64
lars-olof.nilsson1@comhem.se
www.gjuse.se

Ringsjöortens Biodlarförening
070-945 03 76
bengt.nihlgard@gmail.com
www.ribiof.com

Råby 4H-klubb
0415-145 50
marie.malmkvist@skanes4h.se
www.skanes4h.se

DJUR-/NATURFÖRENINGAR

FÖRENINGSLISTA



Askeröds Idrottsförening
0413-320 06
askerodsif@horby.nu
www.askerodsif.se

Bowlingsällskapet Olymp
0709-366 762
bengt.dexe@horby.nu
www.laget.se/olymp

Friskis o Svettis
0415-391 871
info@hoor-horby.friskissvettis.se
hoor-horby.friskissvettis.se

Askeröds Idrottsförening
0413-320 06
askerodsif@horby.nu
www.askerodsif.se

Bowlingsällskapet Olymp
0709-366 762
bengt.dexe@horby.nu
www.laget.se/olymp

Friskis o Svettis
0413-400530
info@hoor-horby.friskissvettis.se
hoor-horby.friskissvettis.se

Frosta Orienteringsklubb
info@frostaok.se
www.frostaok.se

Frosta Ryttarförening
0706-600900
frostarf@outlook.com

Frosta Skol IF
0708-203654
patrik.ekdahl@horby.se

Hörby Allmäna Idrottsförening
0415-220 31
haif.cr@telia.com
www.haif.eu 

Hörby Bordtennis- & Innebandyklubb 
0730212237
horbybik@hotmail.com
www3.idrottonline.se/HorbyUNF

Hörby Cykelklubb 
 070-34 37 514
peterpinge@hotmail.com
www.idrottonline.se/horbyck-cykel

Hörby Fotbollsförening
0415-133 84
kansli@horbyff.se
www.horbyff.se

Hörby Gymnastikförening
0707-908272
horby.gf.styrelse@gmail.com
www.hgf.nu

Hörby Kampsportsklubb
0708-47 53 39
horbykampsport@gmail.com
www.horbykampsport.net

Hörby Karateklubb
0703-225 732
pontarp@kiu.li
www.hkarate.se

Hörby Korpen
0703-901 129
korpen@horby.nu
www.idrottonline.se/horby/korpforeninghorby-korpen

Hörby Simklubb
0768-644 391
info@horbysimklubb.se

Hörby Tennisklubb
0735-99 68 80
fredrik.tuvesson@hhtk.se
www.hhtk.se

IK Lågan Handboll
johannes.rosvall@iklagan.com
www.iklagan.com

IDROTTSFÖRENINGAR Karnas Disc Klubb
0709-828 756
mlinderberg@hotmail.com
www.idrottonline.se/horby/karnasdk-frisbee

Ringsjö Simklubb
0702-192104
lucashuasson.rsk@gmail.com

Satserups Idrotts- och Byaförening
0415-330 028
satserup_ibf@hotmail.com
satserup.wordpress.com

Svensköps Idrottsförening
0709661364
eva.isabella.andersson@gmail.com
www.laget.se/SIFUNITED

Södra Rörums Bollklubb
0703-958599
peter.pinne@gmail.com
http://www.laget.se/SODRARORUMSBIK

Västerstads Ryttarförening
0415-221 52
hellebelles73@gmail.com
www.idrottonline.se/horby/vasterstadsrf-
ridsport

Önneköps Idrottsförening
0734-174646
onnekopsif@gmail.com
www.laget.se/onnekopsif

Durimi Kulturcenter i Hörby
0723-657 301
besimsk@msn.com

Frosta Folkdanslag
0722461446
leif.r.palmqvist@tele2.se
www.frostafolkdanslag.se

Föreningen Jöns Henrikssons Minne
0733861966
eva.grip@evagrip.se
www.karlxistenar.se

KULTURFÖRENINGAR

Hörby Big Band
0733-329355
uffeh66@gmail.com
www.horbybigband.n.nu

Hörby Blåsorkester
0415-12335
horbyblasorkester@gmail.com
www.horbyblasorkester.se

Hörby Evenemangssällskap
0768-968166
elsyrooth@gmail.com

Hörby Frosta Gammeldansförening
0415-513 27
lene@horbykabel.net
www.horbyfrostagdf.se

Hörby Konstförening
0705-11 36 22
horbykonstforening@gmail.com
horbykonstforening.blogspot.com

Hörby Radioförening (HRF)
070-55 155 25
info@horbyradioforening.se
www.horbyradioforening.se

Hörby Riksteaterförening
0415-10387
 jan.palmquist@live.se
www.riksteatern.se/horby

Kulturhuset i Östra Sallerup
070-7415055
anitha.servin@hotmail.com
www.kulturhusetosallerup.com

KulturKrut
0767-933525
evamarta@live.se

Ring Lake Line Dancers
0735271218
marianne.meijer@telia.com
www.ringlakelinedancers.se

Ring Lake Square Dancers 
0734-349 812
karinalfols@gmail.com
www.ringlake-sqd.se



Rockafett Mot Cancer I Hörby
0733-91 91 00
 jens.rosberg@netset.com
www.facebook.com/rockafettifridhem

Hörby Motorcrossklubb
0415-942 14
info@hmck.nu
www.hmck.nu

SMK Hörby
0415-123 31
info@smkhorby.se
www.smkhorby.se

165 SPF seniorerna Södra Rörum
072-3610166
bertola.ivarsson@gmail.com
www.sodrarorum.com

Klubb 201 SPF Hörby
0415-621 03
041562103@telia.com
www.spf.se/horby

PRO Hörby
0415-103 36
horby@pro.se
www.pro.se

SKPF avdelning 55
070-5505593
avd.55mellanskane@telia.com
skpf.se/eslöv avd.55

Hörby Hemvärnsförening
0703-901129
gi.ranchen@horby.nu

Hörby Pistolskytteklubb
070-5907458
horbypsk@horby.nu

Hörby Sportskytteklubb
0760-182 825
andershenriksson.hssk@yahoo.se
www.idrottonline.se/horby/horbyspsk-sport-
skytte

MOTORFÖRENINGAR

PENSIONÄRSFÖRENINGAR

SKYTTEFÖRENINGAR

SOCIALA FÖRENINGAR

Anhörigföreningen i Hörby
0416-127 47
kerstin_aandersson@hotmail.com

Hjärt- och Lungsjukas Förening
0733-560 986
info@mellanskane.hjart-lung.se
www.hjart-lung.se

Hörby Demensförening
0708-812274
chris.lennart@horby.nu

Hörby Rödakorskrets
0730-295 080
horbyrodakorskrets@gmail.com
kommun.redcross.se/horby

Hörbys Nattvandrare
0739-84 03 81
horby@nattvandrarna.se
www.nattvandrarna.se

Kamratföreningen Länken
0415-143 04
kf-lanken81@hotmail.se
www.kf-lanken-horby.se

Psoriasisförbundet Kristianstad lokalavd.
044-708 93
ingemar.helgesson@telia.com

Reumatikerföreningen Mellanskåne 
0707166990
ingerglock@telia.com
www.mellanskane.reumatikerforbundet.org

Stöd för Kosova i Hörby Shqiponja
0415-126 23
styrelsen@shqiponja.se
www.shqiponja.se

STUDIEFÖRBUND

Östraby Rödakorskrets
0415-400 61
hansson.40061@gmail.com

ABF Hörby 
0415-108 94
info.horby@abf.se
www.abf.se/skane/horby

Medborgarskolan Syd
0752-416850
region.syd@medborgarskolan.se

NBV Syd
0702-554867
safeta.bajraktarevic@nbv.se
www.nbv.se/avdelningar/syd/

Sensus Studieförbund Skåne/Blekinge
0706-867777
malmo@sensus.se

Studiefrämjandet Skåne-Blekinge
076-10 96 222
skaneblekinge@studieframjandet.se
www.studieframjandet.se

Studieförbundet Bilda Syd
040-6155461
annika.stark@bilda.nu
www.bilda.nu

Studieförbundet Vuxenskolan
010-1733902
skaneland@sv.se
www.sv.se/skaneland

ÖVRIGA FÖRENINGAR

EFS i Hörby
0415-102 02
tomas@vidablicks.se

EFS Svensköp
0708-329509
2018lenajonsson@gmail.com
www.efshorbykrets.se

Forever Young
0415-127 60
westham76@hotmail.com

Hörby Rotaryklubb
0705-605585
horby@rotary.se

Höör-Hörby Soroptimstklubb
072-3033452
frostagua@hotmail.com
www.soroptimistsweden.se

Lions Hörby
070-5508845
http://e-clubhouse.org/sites/horby

Logen Fingal Svenska Druidorden
0733 507 907
christer@lindblads.net

Mellanskånes Diabetesförening
0704-683358
mellanskane@diabetes.se

Mellanskånes Släkt och Hembygdsfors-
kare
0415-101 33
brittmari.lindbergh@telia.com

Ringsjöbygdens Modelflygklubb
0415-124 03
lkn@sverige.nu



Gå in på facebook och följ Upplev Hörby för att inte 
missa kommunens samlade evenemang.

Alla evenemang finns i 
vår digitala kalender 
och på sociala medier!

Är du evenemangsaktör 
och vill synas i kalendern?
Registrera ditt evenemang genom formuläret på 

www.horby.se/registrera-evenemang.

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby

Telefon: 0415-378000
Webbadress: www.horby.se

INSTAGRAM DIGITAL
KALENDER

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & HEMSIDAN

FACEBOOK




