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Evenemang i Hörby



Välkommen till sommarens kalender!
Nu är sommaren på intåg vilket innebär en ny kalender  
med evenemang. Efter en tung vår ser vi fram emot sommarens  
program och hoppas att covid19-krisen lägger sig så att vi kan få  
uppleva alla de fantastiska evenemang som erbjuds i Hörby  
kommun. 

Evenemangskalendern kommer att blir helt digital. Den digitala kalendern ger 
oss utrymme för att synliggöra fler evenemang, även de som kommit 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 så gör det till en vana att alltid titta i vår digitala kalender innan du ger dig 
iväg till ett evenemang.

Vi byter namn  på sociala medier från Evenemang i Hörby till Upplev Hörby.
Vår ambition är att skapa en samlingsplats för evenemang, kultur och upplevelser 
i Hörby kommun, där du som följare får ta del av ett bredare innehåll. Samtidigt 
får vår Facebook och Instagram en ny visuell identitet som är enhetlig och har en 
tydlig koppling till Hörby kommun. 

Gilla gärna Upplev Hörby på Facebook och Instagram, så kan du ta del av upp-
dateringar, tips på upplevelser, se bilder från evenemang och mycket mer.

Vi ses i sommar!

Viktoria Munck 
Kulturutvecklare

Sara-Frida Petersson 
Kommunikatör & grafiker

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

INTERAKTIVT
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Fågelskådningens dag
3/5 13.00-15.00   
– Storkhägnet i Fulltofta, Hörby 
» Vid Fulltofta Storkhägn pågår ett 
spektakulärt skådespel med 25 
häckande par på en och samma plats! 
Ta chansen att skåda den skånska fågeln 
på helt nära håll. Ungar har börjat 
kläckas och är fortfarande svåra att se 
i boet. Hör berättelsen om storkens 
historia i Skåne, om försvinnandet och 
återkomsten, projektets arbete och 
förstås den sensationella flyttningen. 
Vi har även ett anpassat storkprogram 
för barn. 
Arrangör: Storkprojektet

Sunny Soul Sundays – 
Göran Rosenberg
3/5 13.00 
 – Fulltofta slott
» Sunny Soul Sundays fokuserar på de 
goda krafterna. Vi vill bjuda in dig 
till en ljus och vacker plats där du får 
näring för både kropp och själ. 
Du får avnjuta en trerättersmeny 
komponerad av när- odlade, skånska 
råvaror. Efter huvudrätten leder 
journalisten Cecilia Nebel ett 
samtal med kända, visionära ledare 
och tänkare, innan det är dags  att 
avnjuta efterrätten. Dagens gäst är 
journalisten Göran Rosenberg.
Läs mer om Sunny Soul Sundays på
www.fulltoftaslott.se
Arrangör: Fulltofta slott

Invigning av ombyggd utställning
2/5 10.00-14.00 
– Utställningslokalen i Östra Sallerup
» Vi inviger vår helt ombyggda  
avdelning med bandspelare och  
grammofoner m m. Passa också på att 
se vår mellanvågssändare från 1928.
Entréavgift vuxen 30 kr, barn gratis.  
Se även: www.horbyradioforening.se 
eller facebook, HRadioF.
Arrangör: Hörby Radioförening

Blomstervandring
3/5 13.30
– Samling vid Idrottshallen, Östraby
» Vi tillbringar eftermiddagen på en 
blommande äng och tittar på skön- 
heterna som växer där. Antingen blir 
det i närheten av Östraby eller Hörby. 
Det beror på hur växtligheten utvecklas. 
Blir det regn ändrar vi dag. Ta gärna 
med kaffekorg och även flora och lupp 
om du har. Frågor?  
Ring Ingrid Persson 0415-402 95. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Trädgårdsmarknad
9/5 10.00-12.00   
– Byahuset Ludvigsborg
Välkommen till Trädgårdsmarknad!
Byt, köp, sälj allt som tillhör våra träd-
gårdar såsom krukor, plantor, fröer, 
buskar, redskap, konst m m.
Fritt inträde. Gratis försäljningsbord.
För info: 0705 080040
Väl mött! 
Arrangör: Ludvigsborgs Byförening

Loppis
10/5 11.00-14.00   
– Husaren S. Rörum
» Våffelservering. Fynda t.ex. porslin, 
textiler, möbler, växter, leksaker, 
böcker, verktyg m.m. 
Arrangör: Södra Rörums Bygdeförening

Kransbindning
13/5 18.30-21.00 
 – Mys Inn, Östraby 
» Vill du lära dig att binda en fin krans 
till födelsedags-, midsommar- eller 
annat firande? Då har du möjlighet 
att göra det under ledning av Christel 
Holm. Lite blommor tillhandahålles 
men tag helst med egna blommor och 
grönt. Anmälan till Lena Bergström 
0415-400 58, 0735-94 16 06 senast  
4 maj. Avgift inklusive fika: 250 kr.  
Begränsat deltagarantal. Välkomna!
Arrangör: Östraby Bygdeförening

”Drömmen om regnbågen” om 
Judy Garland med Anna Bromée
14/5  19.00  
 – Metropol
» Musikteaterföreställning om Judy 
Garland & 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 de- 
buterade på scenen endast 2½ år 
gammal. Slog igenom som 16-åring 
och blev en av Hollywoods största 
artister. Hon var en gayikon som stod 
upp för sina fans. Avled 1969 endast 
47 år gammal. Biljetter säljs på San-
dahls Modehus eller vid föreställning-
en.  Pris utan scenpass 200 kr, med 
scenpass 150 kr, ungdom under 20 år 
50 kr.  
Arrangör: Hörby Riksteaterförening.
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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.

Dans i Pärups Bygdegård
15/5 – 19.00 
 – Pärups Bygdegård
» Dans till Fredrik o Manfred
Kvällens mat serveras kl 19.00  
insläpp 18.45. Kaffe o kaka i pausen
Pris 250kr, bet. BG 258-7525  
senast 8/5. Anmälan o meddelande 
om ev. allergier o bordplacering  per 
telefon 070-5080040.
OBS! Begränsat antal platser.
Arrangör: Hörby Frosta GDF

Storkhägnet i Fulltofta och  
historien om S:ta Magnhild och de 
medeltida kyrkmålningarna.
16/5 – 10.45 
 – samling storkhägnets p-plats
» Staffan Åkeby visar hägnet och be-
rättar om storkprojektet. I maj bör det 
finnas nykläckta ungar i bona.  
Visningen tar ca 1 h. Därefter förflyt-
tar vi oss till 1100-talskyrkan i Fulltof-
ta. Sebastian von Wachenfeldt visar 
och berättar under rubriken Historien 
om Sankta Magnhild och de medeltida 
kyrkmålningarna.
Kostnad: 70 kr per person. Barn 
under 12 år gratis. Kostnadsfritt för 
medlemmar i Föreningen Bevara  
Linderödsåsen. Parkera gärna vid 
Fulltofta kyrka, ca 10 minuters prome-
nadväg från hägnet.  Kontakt: Per von 
Wachenfeldt 070-573 15 10
Arrangör: Föreningen Bevara Linderödsåsen

Gökotta
16/5 – 08.00 
 – Lyby
» Traditionsenlig Gökotta med Elsa 
som ciceron. Ramslöken står i full 
blom, ängen blommar, näktergalen 
som sjunger och rådjur som bråkar! 
En härlig vårupplevelse!  
Vi ses på Malin och Torbjörn  
Månssons parkering i Lyby.  
Anvisningar visar vägen. 
Arrangör: Lyby Bygdeförening

GÖKOTTA
21/5

STICKTRÄFF
21/5

Växtloppis
16/5 – 11.00 – 13.00 
 – Lyby Kyrkas Parkering
» Har du plantor som du drivit upp 
och vill sälja? Eller har du kanske delat 
dina växter och vill sälja till andra? 
Direkt efter Gökottan har vi växt- 
loppis på Kyrkans parkering.  
Ta med eget bord – vi tar ingen avgift 
för medlemmar!
Arrangör: Lyby Bygdeförening

Nykläckta storkungar
17/5 13.00 – 15.00  
 – Storkhägnet i Fulltofta, Hörby
» Honan lägger ägg med 2 dagars mel-
lanrum och lägger upp till 4-5 ägg/
säsong, normalt 2-4 ägg. Storkparet 
börjar ruva först efter att andra ägget 
lagts. Ungar har kläckts och syns med 
sina uppsträckta halsar när föräldrarna 
reser sig. Hör berättelsen om storkens 
historia i Skåne, om försvinnandet och 
återkomsten, projektets arbete och 
förstås den sensationella flyttningen. 
Vi har även ett anpassat storkprogram 
för barn.
Avgift 70 kr för vuxna, barn under 12 
år gratis (kontant eller swish).  
Kontaktperson: Paul Wiberg, för info 
maila paulwiberg@hotmail.com
Arrangör: Storkprojektet

Gökotta 
21/5 8.00 
 – Trulshärad
» Gökotta firas enligt gammal  
tradition på Kristi Himmelfärdsdag 
med utflykt tidig morgon för att få 
chansen att höra göken gala.  
Vi välkomnar sommarens intåg med 

frukost i det gröna vid ett av  
Linderödsåsens fornminnen. Samling 
vid Trulshäradssågen 08.00.   
Medtag kaffekorgen och något att sitta 
på. Passar hela familjen. Ring Jeanette 
Persson 0705-245 240 för mer info.  
Kostnadsfritt
Arrangör: Önneköps Byaförening

Stick- och slöjdträff
21/5 16.00-19.00
 – Skönlitterära rummet Hörby bibliotek
» Ta med ditt handarbete. Ingen 
kostnad, ingen anmälan. Vi byter idéer 
och hjälps åt med pågående och nya 
projekt.
Arrangör: Hemslöjden MittSkåne
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ÖNNEKÖPS- 
TRAMPET

23/5

Fotbollens dag
21/5  
 – Hörby idrottsplats 
» Blandade lag från herr- till pojklag 
och dam- till flicklag på Hörby 
idrottsplats.  
Mer info på www.horbyff.se 
Arrangör: Hörby FF

Önneköpstrampet 
23/5  10.00 
 – Önneköp
» Start 10.00 Torget i Önneköp.  
Cykelrunda runt Önneköp med  
omnejd, en runda på ca 30 km. Det 
är ingen tävling utan en social begi-
venhet för hela familjen där man tar 
sig fram i egen takt, njuter av naturen 
och sällskapet. Ta med fikakorg. 
Kostnadsfritt. Ring Gert Larsson 
0703-955 460 för mer info.
Arrangör: Önneköps Byaförening

Veterandagen
23/5  10.00-14.00 
– Sebbarps Flygfält
» Vi träffas även i år på SEBBARPS 
FLYGFÄLT där utställare ställer ut allt 
från veterantraktorer, bilar, Mopeder, 
Militärfordon och flygmaskiner. Har 
du själv något att ställa ut? Kontak-
ta Tore Paulsson 0705-580134 eller 
Torbjörn Månsson 0705-122613 som 
ansvarar för detta arrangemang. Det 
finns fika att köpa på plats!
Arrangör: Lyby Bygdeförening

Vårhelg i Linders Plantskola & 
Solåkra MatMarknad
23-24/5  10.00-16.00
 – Köinge 6902
» Linders Plantskola 20-årsjubilerar 
och slår upp portarna till sin årliga 
Vårhelg. Växtförsäljning, guidade 
visningar i arboretet, fika & roliga 
aktiviteter för barn. Tvärs över vägen 
har Solåkra Gård premiär för sin Mat-
Marknad. Det kommer finnas flera 
lokala mathantverkare &  
aktiviteter.  
Enklare mat samt glass-fika.
Arrangör: Linders Plantskola & Solåkra Gård

Håvning av småkryp
31/5  10.00  
 – Prästaparken i Östra Sallerup
» Undersök Prästaparkens dammar 
med håvar och vannor. Vilka djur 
lever längs kanter och på botten? Lena 
Vougt visar hur man gör. Stövlar på.  
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons Minne i 
samarbete med Naturskyddsföreningen i Hörby

Nationaldagsfirande
6/6  09.00  
 – Östraby Gästgivaregård 
» Klockan 09.00 hissas flaggan under  
trumpetfanfar. Sen sjunger vi 
nationalsången till trumpet-
ackompanjemang. Därefter äter de 
som vill gemensam frukost. Till den 
krävs anmälan som är bindande till 
Ingrid Persson 0415-402 95 senast 3 
juni.  
Kostnad 120 kr för vuxen och 60 kr 
för barn under 10 år. Välkomna! 
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Nationaldagsfirande
6/6  11.00 
 – Husaren S. Rörum
» Medtag kaffekorg.  
Vid regn blir vi inomhus.
Arrangör: Södra Rörums Bygdeförening

Sveriges Nationaldag firas i Killhult
6/6  13.00-17.00
 – Svensköpsgården
» Svensköps IF bjuder in till en famil-
jedag vid Svensköpsgården. Prova-på, 
lekar och aktiviteter för alla åldrar – 
alla varmt välkomna! Fika och grillad 
korv till försäljning. Kontaktperson: 
Erik Harnold, 0763 490 194 eller 
erik.harnold@gmail.com.
Arrangör: Svensköps IF

Nationaldagen 
6/6 – 13.00
 – Söderängen, Hörby
 » Välkomna att fira Sveriges national-
dag och svenska flaggans dag och se 
när Söderängen förvandlas från ett 
grönskande fält till ett blått och gult 
hav av Hörbybarns kreativa skapande 
i form av svenska flaggor. Mingla runt 
kring föreningar genom att medverka 
i tipspromenad längst å-promenaden, 
prova på orientering med hjälp av 
Frosta OK. Ni kan även prova på 
prickskytte på ”spontan” med Hörby 
FF, testköra radiostyrda bilar med 
RC-klubben, få ansiktsmålning i Lions 
tält och kolla in coola rallybilar  
tillsammans med SMK Hörby.  
Självklart inleds firandet i vanlig  
ordning med vacker musik av  
Hörby Blåsorkester och dansuppvis-
ning med Frosta Folkdanslag. Vi får 
även se utdelning av stipendier, hög-
tidstal och för den som önskar kan 
ni köpa fika av Kulturhuset i Östra 
Sallerup. FI år bjuder vi även på tårta 
så kom i tid så du får en bit.  
Arrangör: Hörby kommun
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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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TRÄDKLÄTTRING
FÖR BARN
13/6

MIDSOMMAR
19/6

Sunny Soul Sunday –
Marianne Rundström
7/6  13.00
 – Fulltofta slott
» Sunny Soul Sundays fokuserar vi på 
de goda krafterna. Vi vill bjuda in dig 
till en ljus och vacker plats där du får 
näring för både kropp och själ. 
Du får avnjuta en trerättersmeny 
komponerad av närodlade, skånska 
råvaror. Efter huvudrätten leder 
journalisten Cecilia Nebel ett 
samtal med kända, visionära ledare 
och tänkare, innan det är dags  att 
avnjuta efterrätten. Dagens gäst är 
journalisten Marianne Rundström.
Läs mer om Sunny Soul Sunday på
www.fulltoftaslott.se
Arrangör: Fulltofta slott

Ringmärkning av storkar
7/6 – 13.30  
 – Storkhägnet i Fulltofta, Hörby
» Häckningen hos storkarna börjar gå 
mot slutet och i bona trängs halvstora 
ungar. Ta chansen att på helt nära håll 
se en livs levande storkunge!  
Guidningen inleds med berättelsen om 
storkens historia i Skåne, om  
försvinnandet och återkomsten, om 
projektets arbete och förstås om den 
spektakulära flyttningen. Avslutas med 
ringmärkning. Vi har även ett anpassat 
storkprogram för barn.
Avgift 70 kr för vuxna, barn under 12 
år gratis (kontant eller swish-betalning).
Kontaktperson: Paul Wiberg.  
paulwiberg@hotmail.com
Arrangör: Storkprojektet

Allsång i parken på Häggenäs
9/6  18.00-20.00 
 – Häggenäs sjukhem
» Häggenäz orkezter under ledning av 
Per-Ola Sandberg bjuder till allsång. 
Det finns försäljning av korv, kaffe, 
kakor, hantverk, blommor, plantor och 
lotter. Medtag filt eller stol, sångröst 
och glatt humör till  
Häggenäs sjukhem, Fulltoftavägen 5, 
Ludvigsborg.
Arrangör: Häggenäs sjukhem AB

Trädklättring för barn
13/6 18.30 
 – Prästaparken i Östra Sallerup
» Trädklättring med arboristen Embla 
Träd i parken från 1600-talet.  
60 kr per barn 7-17 år eller gratis om 
medföljande vuxen är medlem.  
Fler barnaktiviteter denna roliga 
lördag.
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons Minne 

Vilda blommors dag
14/6 14.00 
 – Sniberups fälad
» Varje år firas vilda blommors dag 
i Norden. Denna dag går tusentals 
människor på blomstervandringar i 
sitt närområde för att njuta av, och 
för att lära sig mer om traktens vilda 
växter. I år besöker vi Sniberups fälad. 
Området är ett naturreservat och en 
rest av det betade kulturlandskap som 
fram tills för omkring 100 år sedan var 
den dominerande naturtypen på Lin-
derödsåsen. Medtag: Vattentäta skor, 
fika, eventuellt flora och lupp.
Kostnadsfritt.
Turledare/kontakt: Martin Stoltze, 
Suzanne Schlyter 073-403 55 42,  
Katrine Hahn +45-42 70 50 45
Arrangör: Föreningen Bevara Linderödsåsen,

Hörby Naturvårdsförening, 
Svenska Botaniska Föreningen.

Midsommarfirande i Killhult
19/6  13.30
 – Svensköpsgården
» Traditionsenligt dansar vi in som-
maren i församlingshemmets trädgård 
med början klockan 13.30, ta gärna 
med blommor att pynta majstången 
med! Byföreningen bjuder på kaffe, 
saft och bullar. Alla varmt välkomna!
Kontaktperson:  
Roland Arvidsson, 0709 286 818 eller  
roland.granelund@svenskop.se
Arrangör: Svensköps Byförening

Midsommarfirande
19/6  13.00
 – Husaren S. Rörum
» Ponnyridning från 13.00.  
Stången kläs 13.30 och reses 14.30.  
Danslekar, kaffeservering och  
lotterier. Avslutande andakt i kyrkan  
16.00 för de som vill.
Arrangör: Södra Rörums Bygdeförening
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HÖRBY MARKNAD
SOMMARENS  S TOR A  FO L K F E ST  –  TR AD I T I ON   S EDAN   1748

Över 400 knallar Tivoli
MatMusik Familjefest Hörby Marknadslopp

Smådjurmarknad

MARKNADENS ÖPPETTIDER
1 juli kl. 12.00-22.00.
2 juli kl. 09.00-18.00

TIVOLITS ÖPPETTIDER
1 juli – kl. 12.00-01.00 
2 juli – kl. 10.00-22.00

HÖRBY MARKNADSLOPP
1 juli kl. 18.30, 18.50 samt 19.00

SMÅDJURSMARKNAD
2 juli kl. 07.00-12.00

1-2 juli

Välkommen till Hörby Marknad, en folkfest där gatorna i centrala Hörby blir ett myller av knallar och besökare. Hörby Marknad är sommarens 
stora folkfest och en av Skånes äldsta marknader. När den traditionsfyllda marknaden med, med anor ända tillbaka till 1748, öppnar upp för 
det 272:a året i rad fylls Hörby av uppemot 100 000 glada och förväntansfulla besökare, över 400 knallar, ett tivoli och en smådjursmarknad.

Traditionellt midsommarfirande
19/6  12.30 
 – Östraby Gästgivaregård 
» Vi hjälps åt att klä majstången. Ta 
gärna med blommor till majstången 
och om du vill binda en egen huvud-
krans. Sen blir det dans till dragspels-
musik och 14.15 kommer Frosta folk-
danslag och har uppvisning. Alla barn 
bjuds på saft och glass. Gästis har 
kaffeserveringen öppen från 12.30. 
Vid regn sker firandet inomhus. Info: 
Lena Bergström 0415-400 58, 0735-94 
16 06. Väl mött!
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Tusen trädgårdar 
28/6 10.00 -16.00 
 – Prästaparken i Östra Sallerup.
» Film från 1980-talets TV-program 
Gröna Rum visas i Kulturhuset.  Före-
läsning om den nu avslutade restau-
rering som skett under de senaste sju 
åren i 1600-talsparken. Guidade turer. 
Arrangör: Hörby Folketshus-förening

Kåseri – Fader Gunnar, min fader
28/6 13.00 -15.00 
 – Östra Sallerups kyrka
» Thomas Rosendal visar bilder och 
kåserar kring personliga minnen av sin 
karismatiske fader, präst i Osby under 
30 år. Fri entré. Efteråt utomhusfika 
50 kr, då även möjlighet till att ställa 
frågor. Begränsat antal platser. 
Arrangör: Kulturhuset Östra Sallerup

Hörby marknad 
2-3/7  09.00-18.00
 – Hörby centrum
» Hörby marknad är sommarens 
höjdpunkt i Hörby. Här samlas gamla 
och nya Hörbybor med besökare från 
hela Sverige och Norden, för att njuta 
av denna fantastiska marknad. Det 
speciella med Hörby marknad är att 
den hålls mitt i byn, längst alla gator 
och torg i tätorten slås marknadsstånd 
och serveringar upp under två dagar 
i juli. Hela Hörby förvandlas till en 
enda stor marknad som bubblar av liv. 
Välkomna att njuta av två dagar fyllda 
med  spännande aktiviteter och  
upplevelser för stora som små. Det 
bjuds på underhållning på området 
och nytt för i år är matgatan på  
Bollhusgatan. 
Arrangör: Hörby kommun

Sommarkonsert med  
Österlens Dragspelsklubb
8/7  19.00
 – Kulturhuset Östra Sallerup
» Traditionell dragspelsmusik, upp-
blandad med sommarlätta melodier i 
Kulturhusets trädgård.
Kaffe-, korv- och skivförsäljning.
Entré 70 kr. Barn gratis.
Begränsat antal platser. 
Arrangör: Kulturhuset Östra Sallerup
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Loppmarknad
25/7 – 1/8 – 20/8

ÖNNEJOGGEN
8/8

Grisfest med dans
21/7  19.00
 – Martin & Sandra Nilssons maskinhall, 
Köinge 6900
» Det serveras helstekt gris med  
tillbehör, därefter dans till Nickies 
orkester. Anmälan senast 2/7 genom 
inbetalning på BG 992-8250, glöm ej 
skriva namn. Pris: 350kr/person,  
8-15 år 180 kr, under 8 år gratis.  
Medtag egen dryck. Eftersläpp med 
dans: 150 kr från 20.00.  
Ingen anmälan.
Kontakt: Per 073-182 25 27,  
Martin 0705-29 40 45
Arrangör: : Hörby LRF

Allsång i Hörby 
22/7  19.00 
 – Nya Torg 
» Vad är en sommar utan Allsång?  
Det vill vi såklart inte uppleva så nu 
bjuder vi äntligen vi in alla till allsång 
med Per-Ola & Pontus. Kvällen bjuder 
på en rejäl krydda av humor och gläd-
je när allsångsledarna lotsar publiken 
genom kvällen tillsammans med olika 
gästartister. Ta brassestolen under 
armen, sångröst och glatt humör och 
sjung med oss denna härliga kväll i 
Hörby. På plats finns försäljning av 
Lina & Evas hamburgare, Tant Nillas 
glass, kaffe/kakor och mycket mer 
från Tahiti Condis. 
Arrangör: Häggenäs sjukhem AB och 

Hörby Kommun 

Askeröds IF:S Loppis och  
Sommarfest
24-25/7  20.30-01.00
 – Kyavallen i Askeröd
» 24 juli Danskväll till Perikles 
Inträde: 200 kr
25 juli 12.00 Loppis.  
Auktion från 14.00. Inträde: 30 kr 
25 juli 19.00-01.00. 
Grillfest med dans till Phix från  
20.30. Mat- och dansbiljett: 350 kr
Mat- och dansbiljett för medlemmar i 
supporterlotteriet: 320 kr  
Eftersläpp till dans: 200 kr 
Kombibiljett för fredag och lördag. 
Dans fredag, mat och dans lördag:  
450 kr. Biljetter köpes fr.o.m. v. 26 på 
Gulf  i Hörby, Elon i Hörby,  
Mariannelunds gårdsbutik i Rolsberga, 
Blomsterhörnan i Eslöv och på 

Askeröds IF:s kansli. För mer  
information kontakta  
Anders Jönsson, 070-976 20 22.
Arrangör: Askeröds IF

Loppmarknad Önneköps IF  
1/8  13.00 
 – Idrottsplatsen, Björkvallen, Önneköp 
» Den årliga Loppisen på Idrottsplat-
sen, Björkvallen, Önneköp.  
Inträde 30 kr. Ring Jeanette Persson 
0705-245 240 för mer info. 
Arrangör: Önneköps IF

Historiska Östraby –  
den gamla bykärnan
6/8  18.30-20.30
 – Östraby 
» Vi att vandrar genom byn och fördju-
par oss lite i Östrabys historia. Vi går i 
den del av byn som fanns långt tillbaka 
och fram till 1800-talets början. Där 
tittar vi på de ursprungliga gårdarnas 
läge och berättar om vilka verk- 
samheter som varit efter att gårdarna 
flyttades ut och fram till i dag.  
Vandringen startar vid Gästis 18.30 och 
beräknas ta 1½-2 timmar. Den som vill 
kan avsluta med eftersnack och kaffe 
på Mys Inn.  
Har du frågor? Ring Christer Nilsson 
0415-402 95.Välkomna!
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Önnejoggen 
8/8  09.30
 – Sjököpssjön
» Motionslopp för hela familjen i  
Sjököpsskogarna med tre olika  
sträckor, ca 3-5-8 km. Samling 09.30 
vid Sjököpssjöns parkering med        

gemensam uppvärmning, start för alla 
sträckor 10.00. Lättare lunch ingår. 
Startavgift 50 kr. Ring Jeanette Pers-
son 0705-245 240 för mer info. 
Arrangör: Långaröds Hurtbullar

Tour de Svensköp
16/8  10.00
 – start vid Svensköpsgården
» Öppen start 10.00-11.00. För elfte 
gången arrangeras cykeldagen för hela 
familjen, Tour de  
Svensköp. Vi cyklar i vacker och  
kuperad terräng, svarar på tipsfrå-
gor och njuter av landskapet. När vi 
kommer i mål finns korv och dryck 
att köpa. Start och mål vid Svensköps-
gården. 
Kontaktperson: Roland Arvidsson, 
0709 286 818 eller  
roland.granelund@svenskop.se.
Arrangör: Svensköps IF, cykelsektionen

mailto:roland.granelund@svenskop.se


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.

Allsång i Hörby 
19/8 19.00 
 – Nya Torg 
» Vad är en sommar utan Allsång?  
Det vill vi såklart inte uppleva så nu 
bjuder vi äntligen vi in alla till allsång 
med Per-Ola & Pontus. Kvällen bjuder 
på en rejäl krydda av humor och gläd-
je när allsångsledarna lotsar publiken 
genom kvällen tillsammans med olika 
gästartister. Ta brassestolen under 
armen, sångröst och glatt humör och 
sjung med oss denna härliga kväll i 
Hörby. På plats finns försäljning av 
Lina & Evas hamburgare, Tant Nillas 
glass, kaffe/kakor och mycket mer 
från Tahiti Condis. 
Arrangör: Häggenäs sjukhem AB och 

Hörby Kommun 

När byn sprängdes
20/8  18.30-20.30 
 – Samling vid Gästis, Östraby 
» Vad hände när enskiftet genomför-
des i Östraby? Hur förändrades byg-
den utanför byn? Vi tittar på spåren 
som ännu finns kvar. Eftersnack och 
fika på Mys Inn för den som vill.
Info: Ingrid Persson 0415-402 95, 
0762-72 66 38. Välkomna!
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Hörby FF:s stora loppmarknad
22/8  13.00   
 – Hörby Idrottsplats
» Auktion kl 14.00, servering med  
grillad korv, hamburgare, kaffe och 
läsk. Gratis parkering
Arrangör: Hörby FF

Bågskytte för barn
29/8  12.00-16.00 
 – Prästaparken i Östra Sallerup 
» Prova på hur det är att skjuta med 
pilbåge. Fler barnaktiviteter denna 
roliga lördag. 
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons Minne i 
samarbete med Satserups Bågskytte

Grattis Pippi 75 år!
30/8  12.00-16.00 
 – Kulturhuset i Östra Sallerup
» Lekar, tävlingar, ansiktsmålning, sång 
och musik m.m. Få en liten present? 
Kom då utklädd som din favoritfigur!
Försäljning av fik, Pippitårta -  
Pippiplättar, glass och korv
Arrangör: Kulturhuset Östra Sallerup

Loppis i Ludvigsborg
30/8  11.00-14.00 
 – Byahuset, Ludvigsborg 
» Byföreningens årliga stora loppis! 
Många fina prylar!  
Budgivning 11.00 -12.00. 
Fri parkering, fri entré.  
Korv- och kaffeförsäljning.  
För info: 0705-080040
Välkomna!
Arrangör: Ludvigsborgs Byförening

Sunny Soul Sundays – 
Marianne Rundström
30/8 13.00 
 – Fulltofta slott
» Vi samtalar om Nyfikenhet
I hela sitt yrkesliv har nyhetsankaret 
och journalisten Marianne Rund-
ström drivits av nyfikenhet och vilja 
att skildra verkligheten, ofta i dess 
mest dramatiska form. Hon fick stor 
uppmärksamhet för sin bok Passé där 
hon tar strid för att ålder inte ska sätta 
stopp för karriären. 
”Gammal är den som inte är nyfiken! Hos 
mig finns ingen rädsla för att åldras. Både 
individ och samhälle förlorar på att man är 
ute ur leken bara för att man har uppnått en 
viss ålder.”
Läs mer om Sunny Soul Sundays på
www.fulltoftaslott.se
Arrangör: Fulltofta slott
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Gå in på Facebook och följ ”Upplev Hörby” för att 
inte missa kommunens samlade evenemang.

Fler evenemang finns 
i vår digitala kalender 
och på Facebook!

Är du evenemangsaktör 
och vill synas i kalendern?

Mejla oss på evenemang@horby.se om du vill synas  
i digitala evenemangskalender samt 

på vår Facebooksida ”Upplev Hörby”. 

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


