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Välkommen tillbaka till Hörbys  
evenemangskalender!
Den nya evenemangskalendern är här och återigen bjuder Hörby på massor 
av evenemang. Här finns något som passar alla! Eller vad sägs om luciakortege 
med motorburen ungdom, barnteatrar på biblioteket, guidning i den fantastiska 
1600-talsparken i Östra Sallerup och Barnens Vintersalong på museet? Givetvis 
firas det också advent, lucia och jul i alla hörn av kommunen – du missar väl inte 
julskyltningen i centrala Hörby 2 december, som bjuder på julmys och överrask-
ningar?

Flera fantastiska artister besöker Hörby. Ståupparen Babben Larsson behöver väl 
ingen närmare presentation?  Hörby Riksteaterförening bjuder på föreställningar 
med de fantasieggande namnen Drottningsylt, Säg Algots det räcker och Med 
ögon känsliga för allt. Gillar du musik är bredden stor. Den prisbelönte pianisten 
Mattias Nilsson spelar i församlingshemmet, bandet West of  Eden med rötterna i 
keltisk folkmusik uppträder på Metropol, lokala Malin Östh Band bjuder på jazz-
musik och året rivstartar med Trettondagskonsert med Hörby Big Band.

På Facebooksidan Evenemang 
i Hörby hittar du löpande information 
om allt spännande som finns att göra. Gå 
in och gilla redan i dag!

Hoppas att vi ses på evenemangen i 
höst och vinter!
 
Marcus Kulle 
Kultur- och fritidschef



December
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Julmarknad i Östraby
1/12 – 13.00-16.00 – Östraby
Då har vi tänt våra granrisklädda 
stjärnor längs bygatan. Knallar och 
hantverkare bjuder ut sina varor. Skol-
ungdomar från Östraby skola säljer 
sina alster. Bygdeföreningen säljer 
grillad korv och har tombola. Tomten 
besöker marknaden. Askeröds rädd-
ningstjänst kommer med sin brandbil. 
Den som vill kan åka med tomtehäst 
och vagn. 15.30 kommer Lucia med 
tärnor, stjärngossar och tomtenissar. 
Kontakt Lena Bergström 0415-400 58, 
0735-94 16 06.
Arrangör: Östraby Bygdeförening 

Svensköps Julmarknad
1/12 – 10.00-15.00 – Killhult
Traditionsenlig julmarknad med 
blandade utställare i skolans idrotts-
hall, församlingshemmet och på 
skolgården. Svensköps IF serverar 
fika, scouterna grillar korv och tomten 
kommer. Lina och Evas Lanthandel, 
NP Möllers Fynd och kyrkan har 

öppet. Nillas Catering dukar upp en 
härlig jullunch i Svensköpsgården i 
samarbete med Lina och Evas lant-
handel. Föranmälan till lanthandeln, 
0415-701 00. Kontakt Eva Andersson, 
0709-661 364 eller eva@svenskop.se.
Arrangör: Svensköps Byförening

Jul på museet
2/12 – 15.00-18.30 - Hörby museum
Besök vår traditionella JULSTUGA, 
här står stämningen högt i tak! Vi fyl-
ler museet med jultraditioner, pyssel, 
levande musik, lucia, dans kring gra-
nen och allmänt mys. Allt i en oöver-
träffad miljö. 16.00 konserten Flöjt- 
glitter med KulturSkolans musikelever, 
16.30 dans runt granen, 17.30 Hörby 
Lucia på besök.
Arrangör: Hörby museum

Julskyltning i Hörby
2/12 – 15.00-19.00 – Hörby centrum
Köpmannaföreningen önskar alla 
hjärtligt välkomna på julskyltning i 
Hörby, som är ett enda stort paket 
fullt av flera överraskningar, hälsar 
tomten. Kom och upplev en härlig 
mötesplats som bidrar till gemenskap 
och julkänsla mitt i Hörby. I år fylld 
med charmiga shoppingupplevelser 
från både utställare och våra unika bu-
tiker. Det bjuds på ”happenings” som 
kommer att ge er en härlig julstäm-
ning! Varmt välkomna!
Arrangör: Hörby köpmannaförening 



Jultombola hos Röda Korset
2/12 – 14.00-18.00 – Mötesplats Kupan
Traditionell jultombola till förmån för 
Röda Korsets katastrofhjälp. Butiken 
är öppen, och vi bjuder på glögg och 
pepparkakor.
Arrangör: Hörby Röda Kors-krets

Luciafirande i Södra Rörum
7/12 – 19.00 – Husaren, S Rörum
Luciatåg, kaffeservering, lotterier, 
auktion på skänkta gåvor.
Arrangör: Södra Rörums Bygdeförening

Hörby Lucia 2017
Foto: Gert Nilsson

Röda Korsets Lucia- och julfest 
5/12 19.00 – Möllagården, Östraby
Luciatåg, kaffeservering och auktion 
med hemlagat, hembakat, handar-
beten, julkransar och mycket annat. 
Fruktkorgar, spettkakor, honung m m 
lottas ut. ”Nattamad”: korv med bröd. 
Gåvor mottages tacksamt. Behållning-
en går till Röda Korsets katastrofhjälp. 
Kontakt: Els.Marie Hansson 0733-
501035.
Arrangör: Östraby Röda Kors-krets

Julmarknad i Önneköp
8/12 – 16.00 – Önneköp
Klubbstugan Önneköps idrottsplats. 
Knallar, grillkorv, kaffe och kaka, tom-
te för de minsta.
Arrangör: Önneköps Byaförening

Julutställning på Blossehus 
8-9/12 – 10.00-17.00 – Fulltofta
Blossehus Konstsmide ordnar julut-
ställning av konst- och silversmide. 
Kontakt: 0705-510814.
Arrangör: Blossehus Konstsmide
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HÖRBY
2/12
15-19

Affärerna håller extra julöppet 
under Julskyltningen och fram 

till jul, håll er uppdaterade på 
Facebook - Handla i Hörby

- Ditt lokala köpcentrum

PROGRAM
Tomten delar ut godispåsar till barnen
Museet erbjuder i vanlig ordning dans 
kring granen och pyssel 
Luciakröning 
KulturSkolan bjuder på sång
Lions finns med lotter och utdelning av 
föreningsstipendium
Räddningstjänsten visar upp sig 
Häst & vagn
Massor med utställare och försäljare

God Jul & 
Välkomna!

Julskyltning

Arrangör: I samarbete med:
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Ljusvandring i Ludvigsborg
9/12 – 17.00 – Samling vid ICA
Vår årliga ljusvandring i Ludvigsborg 
med start vid ICA för ett fackeltåg 
till Häggenäs sjukhem. På Häggenäs 
sjukhem väntar musikunderhållning av 
Häggenäz Orkezter,  liten julmarknad 
och glögg.
Arrangör: Intresseföreningen Ludvigsborgs-
hallen

Julkonsert i Svensköps kyrka
9/12 – 19.00 – Svensköps kyrka
Julkonsert med Miriam Nilsson sång, 
Jörgen Tånnander flöjt och Mia Kinell 
piano samt Svensköpskören.
Arrangör: Hörby församling

Luciakortege 
12/12 – 19.00 – Hörby Yrkesgymnasium, 
Filaregatan 6
Samling 17.30, kortegen avgår 19.00 
från Filareg 6, ner till Parkg, ut på 
Kristianstadsv i riktning mot centrum. 
Den övergår i Storg och Ringsjöv. 
Vidare in på Norreg, höger på Prostg 

och in på Parktorget. Sedan  ut på 
Torgg mot Nyg. Kortegen går runt 
Nya Torg, vidare ut på Nyg upp mot 
Vallg. Sedan ut på Slagtoftav, Parkg 
och tillbaka till Filareg. Kortegen 
riktar sig till motorburen ungdom och 
särskilt inbjudna. Vi bjuder på korv 
eller fika till förarna av fordonen.
Arrangör: Hörby yrkesgymnasium

Luciakonsert
13/12 – 18.00 – Hörby kyrka
Luciatåget består av barn från  Hörby 
församlings barngrupper och barnkö-
rer. Medverkar gör också elever från 
KulturSkolan, bland annat LåtLaget 
och Hörby församlings vokalgrupp, 
Soul Voice.
Arrangör: Hörby församling

Julkonsert i 

Svensköp 

9/12

Luciafirande 
13/12 – 18.30 – Svensköpsgården, Killhult
Traditionellt luciatåg med sång och 
musik. Kaffeservering. Kontakt Egon 
Persson, 0705 558 106
Arrangör: Svensköps IF



The Cadillac Band
14/12 – 19.00 – Pärups Bygdegård
Jul-rock’n’roll. Musik- och berättar-
kväll med Cadillac Band och kända 
gästartister. För biljetter ring 0702-
786777 eller 0760-647227. 325 kr för 
vuxen, 150 kr för ungdom 10-15 år. 
Servering i pausen.
Arrangör: Artisterna och Pärups Bygdegård

Julkonsert i Västerstads kyrka
16/12 – 15.30 och 18.30 – Västerstad
Zara Kronvall Sigfridsson och Emil 
Sigfridsson sång. Jubilatekören samt 
körerna Confetti och Graffiti. Jonas 
Svensson kapellmästare, Christian 
Olsson bas, Fredrik Silfverberg gitarr, 
Anders Köllerfors slagverk, Carina 
Olsson körledare. Gratisbiljetter häm-
tas på pastorsexpeditionen i Hörby
från 29/11. Eventuellt överblivna 
biljetter finns i kyrkan före respektive 
konserts början. Insläpp 30 minuter 
före konsertens början.
Arrangör: Hörby församling

Lucia-
konsert
13/12

Emil & Zara 

Sigfridsson 

16/12
Foto: Magnus Aronson

Minijulmarknad i Osbyholm
15/12 – 10.00-15.00 – Bykupan
Välkommen till minijulmarknad i 
Bykupan, Timotejvägen 3 i Osbyholm. 
Lokala hantverkare. Smycken, ljus, 
keramik, näver, skinn, hudvård, make 
up m m. Julgransförsäljning. Vi bjuder 
på glögg och pepparkakor.
Arrangör: Osbyholms byförening

Vi sjunger in julen 
21/12 – 19.00 – Fulltofta kyrka
Välkommen till en stund mitt i julstö-



Vinterlovskul: Trollets skafferi
28-30/12 – 12.00-14.30 
– Fulltofta Naturcentrum
Saga och väsensvandring om ett 
tjuvaktigt troll och en försvunnen älv-
drottningskrona. En mellandagsaktivi-
tet både inne och ute för hela familjen. 
Varm choklad och pannkakor serveras 
för 50 kr/pers. Kom i tid! Föranmälan 
till fulltofta@skanskalandskap.se. Läs 
mer på www.skanskalandskap.se
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap

Januari

Hörby Big 

Band 
6/1

ket för att lyssna till julens vackra och 
stämningsfulla musik och sånger. Till-
sammans med Frosta kammarkör och 
Björn Cronzell sång, under ledning av 
Alf  Bengtsson, orgel och körledare 
sjunger vi några av de mest älskade 
julpsalmerna.
Arrangör: Hörby församling

Julfirande i EFS-kyrkan
24/12 – 16.00-21.00 – Kungsg, Hörby
Var inte ensam på julafton – fira med 
oss! Vi firar julafton med mat, lekar, 
julklappar, sång, musik och trevligt 
umgänge. Allt gratis.
Arrangör: Fam Espersson och EFS-kyrkan

Askecupen
27-30/12 – Lågehallarna
Askeröds IF bjuder in till Askecupen, 
inomhusturnering i fotboll. Kom och 
heja fram lagen! Mer information på 
www.askerodsif.se.
Arrangör: Askeröds IF

Trettondagskonsert 
med Hörby Big Band
6/1 – 15.00 – Metropol
Hörby Big Band inleder traditions-
enligt det nya året med en svängig 
trettondagskonsert under Johan Elm-
qvists ledning, och med Jonas Strid 
som sångsolist. En eftermiddag fylld 
med härlig storbandsmusik och med 



många välkända låtar. 120 kr (barn 
under 15 år gratis). Förköp Sandahls 
Modehus från 7/12. Eventuella 
överblivna biljetter på Metropol på 
speldagen. Endast kontanter. 
Arrangör: Hörby Big Band

Julgransplundring
11/1 – 17.30 – Hörby Museum
Vi sjunger, dansar ut julen och plund-
rar granen. KulturSkolan spelar. Gratis. 
Arrangör: Hörby KulturSkola

Lions julgransinsamling
12/1 – 12.00-15.00 – Hörby tätort
Lions samlar in julgranar i Hörby 

tätort. Ställ ut din gran väl synlig vid 
tomtgränsen tillsammans med 40 kr 
(eller mer). Intäkterna går oavkortat 
till Operation Smile.
Arrangör: Lions Club Hörby

Foto: Lena Granefelt

Svinnlandet – föreläsning
14/1 – 19.00 – Hörby bibliotek
Journalisten, författaren och dumpst-
raren Andreas Jakobsson och hans 
familj har i fem års tid levt helt på mat 
han hittat i mataffärernas sopor. De är 
numera gruvligt trötta på Kalixlöjrom 
och belgiska chokladtryfflar. I dagens 
Sverige kastas ungefär en tredjedel 
av all mat som produceras och större 

Svinn-

landet 

14/1



delen av det är sådant som det inte 
är något fel på överhuvudtaget. I 
boken Svinnlandet och sina föredrag 
dissekerar Andreas systemfelen som 
skapat detta vansinne och pekar på 
konkreta lösningar. Han deltar också 
i tv-programmet Maträddarna med 
Anne Lundberg och Paul Svensson på 
SVT1.
Arrangör: Hörby bibliotek

Musikcafé
29/1 – 18.00-21.00 
– Hörby församlinghems källare
Gratis inträde och gratis fika. Li-
vemusik i olika genrer framförs av 
inbjudna gäster. Se Hörby församlings 

Babben Larsson 
2/2 

facebooksida för mer information om 
vem som spelar.
Arrangör: Hörby församling

Februari
Babben Larsson
2/2 – 15.00 & 19.00 – Metropol 
Babben Larsson är Sveriges roligaste 
kvinna om man får tro utnämning-
arna. Hon är föreläsare, coach och 
komiker i världsklass. Babben var en 
av pionjärerna när stand-upen kom till 
Sverige 1988. Idag vet vi alla vem hon 
är och vi välkomnar henne till Hörby 
för två föreställningar fulla med glädje. 



Biljetter säljes på www.metropolbio.se 
samt Sandahls Modehus, pris 250 kr.
Arrangör: Hörby kommun 

Vinterorientering
7/2 – 10:00 – skogen öster om Hörby
Prova på vinterorientering! Det finns 
fyra olika slingor om ca 3 km, alla 
startar 10:00 och man springer en 
slinga i taget, så många man vill och 
hinner.  Vill du låna utrustning och få 
hjälp eller följeslagare så hör du av dig 
senast dagen innan. För mer informa-
tion och kontaktuppgifter se 
www.frostaok.se.
Arrangör: Frosta OK

Kalas Alfons Åberg
Barnteater på biblioteket
9/2 – 13.00 – Hörby bibliotek
Med sagofen Isadora. För barn 3-5 
år. Biljetter för 20 kr börjar säljas på 
biblioteket 2/2.
Arrangör: Hörby bibliotek

Säg Algots det räcker
12/2 – 19.00 – Metropol
Teatergruppen Humor, Musik & All-
var gästar oss igen med en nykompo-

Säg Algotsdet räcker12/2

nerad scenshow som lotsar oss genom 
50- och 60-talens glittrande nostalgi-
minnen och ett pärlband av slagdäng-
or. Biljetter på Sandahls Modehus från 
14/1 eller vid föreställningen. Pris 
utan scenpass 250 kr, med scenpass 
200 kr, ungdom under 20 år 50 kr.   
Arrangör: Hörby Riksteaterförening

Bokprat
13/2 – 18.30 – Hörby bibliotek
Gunilla, Måns och Karin tipsar om 
höstens och vinterns nya böcker. Vi 
bjuder på en enkel fika.
Arrangör: Hörby bibliotek

Alla Hjärtans dag
14/2 – 16.00-19.00 – Lions loppislada
Kom till vår loppislada på Vallmoga-
tan 7 och tänd ett ljus i vårt ljushjärta. 
Loppisen är öppen under samma 
tid och Hörby Blåsorkesters sextett 
underhåller.
Arrangör: Lions Club Hörby



Vintersalong
19/2-16/3 – Hörby museum
Nu fylls Stora salen på museet av 
de ungas konst – vi kallar det Vin-
tersalong. I år är det KulturSkolans 
bildelever som slår på stort – och 
smått. De har inspirerats av naturen, 
och vänder nu upp och ner på tillva-
ron. Även Hörby Lärcenters bildelever 
visar ett urval verk. Måndag 25/2 blir 
det ett event med elever från Kultur-
Skolan. Mingel från 17.00, konserten 
börjar 18.00. Mer info på vår hemsida.
Arrangör: Hörby museum & KulturSkolan

Februarilovskul på 
Fulltofta Naturcentrum
21–23/2
För klockslag och mer information se 
www.skanskalandskap.se
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap

Hugo Gerdmar och Klara Sjöblom 
från Musik i Syd. För barn 3-8 år. Bil-
jetter för 20 kr börjar säljas på biblio-
teket 15/2.
Arrangör: Hörby bibliotek

Väx uppSportlovsteater22/2
Foto: Olof  Samuelson Foto: Anja Emzén

Mars

Musikcafé
26/2 – 18.00-21.00 
– Hörby församlinghems källare
Gratis inträde och gratis fika. Li-
vemusik i olika genrer framförs av 
inbjudna gäster. Se Hörby församlings 
facebooksida för mer information om 
vem som spelar.
Arrangör: Hörby församling 

Dreams of  belonging
Mattias Nilsson solo
3/3 – 18.00 – Församlingshemmet Hörby
Med ett hundratal konserter världen 
över har den prisbelönte pianisten 
Mattias Nilsson etablerat sig som en 
pianist med ett helt eget tonspråk och 
anslag. Han räknas som en av de främ-
sta i Sverige på sitt instrument.
Arrangör: Hörby Evenemangssällskap

Väx upp!
Sportlovsteater på biblioteket
22/2 – 10.30 – Hörby bibliotek
En musikteater om vad som får frön 
att gro och människor att växa. Med 

Mattias Nilsson solo
3/3



Internationella kvinnodagen
7/3 – 19.00 – Kommunhuset
Vi firar att det är 100 år sedan kvinnor 
fick rösträtt i Sverige med en föreläs-
ning om kvinnors kamp för rösträtt. 
Insamlade medel skänkes till ideell 
organisation som stöttar kvinnor.
Fika serveras till självkostnadspris. 
Fritt inträde.
Arrangör: Höör-Hörby Soroptimistklubb, 
Hörby Inner Wheel klubb och Föreningen 
Spillkråkan 

Malin Östh Band
10/3 – 15:00 – Metropol
Malin Östh framför njutbar jazzmusik 
tillsammans med sitt band Leif  Ågren 
(sax, klarinett och flöjt), Lennart 
Svensson (piano), Bengt Isaksson 
(trummor), Pelle Fredriksson (kon-
trabas) och Tommy Svensson (gitarr). 
Biljetter för 200 kr på metropolbio.se 
och Sandahls Modehus. Hela behåll-
ningen från denna svängiga söndags-
eftermiddag på Metropol går till Lions 
Club Hörby. 
Arrangör: Lions Club och Hörby Kommun

Foto: Anja Emzén

Malin Östh 

Band
10/3

Kvinnors röster 
8/3 - 18.00 – Fulltofta kyrka
Sång, musik och tankar på internatio-
nella kvinnodagen.
Arrangör: Hörby församling

Miljoner Katter 
Barnteater på biblioteket
16/3 – 13.00 – Hörby bibliotek
Med Knittes sagoteater. Gubben ger 
sig iväg för att hitta en liten, fin katt 

Mattias Nilsson solo
3/3



till sin gumma, men han hittar 
väldigt många! Hur 
ska han kunna välja? 
Sagostund och pyssel 
för barn från 2 år. 
Alla biljetter kostar 
20 kr och börjar säljas 
på biblioteket 9/3.
Arrangör: Hörby bibliotek

en dryg timme via sketcher, sång & 
dans. Ibland roligt, ibland sorgligt, 
men alltid intressant! Biljetter säljs på 
Sandahls Modehus från 14/1 eller vid 
föreställningen. Pris utan scenpass 
200 kr, med scenpass 150 kr, ungdom 
under 20 år 50 kr.   
Arrangör: Hörby Riksteaterförening

Orgelkonsert 
21/3 – 19.00 – Hörby kyrka
Från Bach till Lloyd Webber. Orgel-
konsert med organist Lars Vahlén.
Arrangör: Hörby församling

West Of  Eden
23/3 – 19.00 – Metropol
West of  Eden är ett svenskt folkmu-

Drottningsylt  med Josefin 
Johansson och Robert Noack 
19/3  – 19.00  – Metropol
En pjäs om Sveriges alla kvinnliga 
monarker. Josefin ”Josefinito” Jo-
hansson och Robert Noack ger er 
samtliga svenska drottningar från 
Sigrid Storråda till Silvia – alla på 

Drottning-
sylt 
19/3



sikband med rötterna i den engelska 
och irländska folkmusiken. Med hög-
klassigt låtmaterial, starka texter, och 
Jenny Schaubs kristallklara röst är de 
helt fantastiska på scenen. En konsert 
med West of  Eden blir en resa mellan 
akustisk historieberättande intimitet 
och glad uppsluppen folkrock, fram-
förd med kärlek och respekt för den 
keltiska musiken. Biljetter på www.
metropolbio.se och Sandahls Mode-
hus, pris 150 kr.
Arrangör: Hörby kommun

Musikcafé
26/3 – 18.00-21.00 
– Hörby församlinghems källare
Gratis inträde och gratis fika. Livemu-

sik i olika genrer framförs av in- bjudna 
gäster. Se Hörby församlings facebook- 
sida för mer information om vem som 
spelar.
Arrangör: Hörby församling

West of 
Eden 
23/3

Nostalgikväll i Pärup
29/3 – 19.00-24.00 – Pärups Bygdegård
Dans till Sweedz orkester. Mat serve-
ras 19.00 och under pausen kaffe och 
kaka. Entré 250 kr, bindande anmälan 
senast 22 mars. Karin 0415-220 20/ 
0706-67 38 66 eller Margareta 0415-
610 15/0703-04 95 17.
Arrangör: Pärups Bygdegårdsförening



mal.  Vissångerskan Anna Döbling 
låter oss följa Barbros liv från upp-
växten, via genombrottet med de egna 
visorna, fram till hennes bortgång. Bil-
jetter säljs på Sandahls Modehus från 
14/1 eller vid föreställningen. Pris 
utan scenpass 200 kr,  med scenpass 
150 kr, ungdom under 20 år 50 kr.   
Arrangör: Hörby Riksteaterförening

April
Guidning i 1600-talspark
7/4 – 14.00 – Östra Sallerup
Sonen till danske kungens träd-
gårdsmästare skapade Prästgårds- 
parken i en tid när de svensk-danska 
krigen pågick. Samling vid  Kultur-
huset. För aktuella priser se 
www.karlxistenar.se
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons 
Minne

Med ögon känsliga för allt
En berättelse om Barbro Hörberg 
11/4  – kl. 19.00 – Metropol
En berättelse om en av Sveriges mest 
älskade visartister, Barbro Hörberg, 
som gick bort 1976 endast 43 år gam-

Foto: Tomas Montelius

Vårfagning
13/4 – 10.30 – Östra Sallerup
1600-talsparken vaknar ur vintervi-
lan. Vi fejar och gör den fin under en 
gemensam fagningsdag (fagning=
feja=göra rent) om vädret tillåter. 
Tillsammans samlar vi ihop nerfallna 
grenar, torrt gräs och större lövhög-
ar och tar ut ur parken. Vi äter vår 
medhavda matsäck vid stenarna i Jöns 

Med ögon känsliga för 
allt 

11/4



kungahyllning. Kom och gör oss säll-
skap! Ta gärna med räfsor, ni som har. 
Några finns till låns.
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons 
Minne

Guidning i 1600-talspark
14/4 – 14.00 – Östra Sallerup
Sonen till danske kungens trädgård-
smästare skapade Prästgårdsparken 
i en tid när de svensk-danska krigen 
pågick. Samling vid  Kulturhuset. För 
aktuella priser se www.karlxistenar.se
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons 
Minne

Janni hittar hem
Påsklovsteater på biblioteket
16/4 – 10.00 – Hörby bibliotek
Janni hittar hem med trion Glada 
Hund från Musik i Syd. Den hemlösa 
hunden Janni söker en familj. Många 
tokiga figurer dyker upp längs vägen, 
och det bjuds på bubblande, glad 
musik. För barn 3-5 år. Alla biljetter 
kostar 20 kr och börjar säljas på bibli-
oteket 6/4.
Arrangör: Hörby bibliotek

Påsklovs-
kul 

16-20/4

Påsklovskul 
16-20/4 – 10.00-15.00 – Fulltofta 
Naturcentrum
Hönan Agda har tappat sina finaste 
festfjädrar. Hon som ville vara äggstra 
fin till påskafton, hur ska det nu 
gå? Agda behöver er hjälp. Kom till 
Fulltofta Naturcentrum för påskäven-
tyr. Hämta karta och instruktioner mel-
lan 10.00 och 15.00. Ett påskäventyr 
för de yngsta 3-7 år som ni genomför 
på egen hand tillsammans med vuxen. 
Info på www.skanskalandskap.se
Arrangör: Stiftelsen Skånska Landskap

Påskmässa 
19/4-21/4 – 11.00-16.00 
– Svensköpsgården i Killhult
För sjunde året i rad bjuder byfören-
ingen in till påskmässa i Svensköps-
gården. Våra utställare visar konst och 
konsthantverk inomhus och utomhus. 
Det serveras grillad korv och fika. 
Kontakt Ingela Brickling, 0702-570 
171 eller ingela.brickling@yahoo.com.
Arrangör: Svensköps Byförening



Påsk i Östra Sallerup
19-22/4 – 10.00-16.00 – Ö Sallerup
Presentboden är sprängfylld med 
vackra skånska hantverk. Kaféet 
erbjuder sillamackor och påskbakelser. 
Loppis. Kontakt Agneta Anderberg 
Wennerholm 0703-828865.
Arrangör: Kulturhuset i Östra Sallerup

Guidning i 1600-talspark
21/4 – 14.00 – Östra Sallerup
Sonen till danske kungens trädgårds-
mästare skapade Prästgårdsparken i 
en tid när de svensk-danska krigen 
pågick. Samling vid  Kulturhuset. För 
aktuella priser se www.karlxistenar.se
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons 
Minne

Pilgrimsvandring  
27/4 –10.00 – Fulltofta naturområde
Pilgrimsvandring i Sankta Magn-

hilds anda. Start från Hästängs 
rastplats på vägen mellan väg 13 och 
S Rörumsvägen (ca 6-7 km). Åter-
transport anordnas. Kläder efter väder 
och matsäck till två tillfällen. Kontakt 
Susanne Kalicka-Lindgren 
0415-175 71.
Arrangör: Hörby församling

Guidning i 1600-talspark
28/4 – 14.00 – Östra Sallerup
Sonen till danske kungens trädgårds- 
mästare skapade Prästgårdsparken i 
en tid när de svensk-danska krigen 
pågick. Samling vid  Kulturhuset. För 
aktuella priser se www.karlxistenar.se
Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons 
Minne

Påsk i 
Östra Sallerup 

19-22/4



Fredag 7/12 kl 16.30 Hodjas flygande matta   95 kr
Fredag 14/12 kl 16.30  Stora stygga räven   95 kr
Fredag 14/12 kl 19.00  Spider-Man: 
   Into the Spider-Verse (3D)  140 kr
Lördag 15/12 kl 18.00  Studio 54    105 kr
Lördag 15/12 kl 20.30  Spider-Man: 
   Into the Spider-Verse (3D)  140 kr
Söndag 16/12 kl 18.00 Studio 54    105 kr
Fredag 21/12 kl 19.00  Lyckligare kan ingen vara  105 kr
Tisdag 25/12 kl 18.00  Mary Poppins 
   kommer tillbaka  105 kr
Fredag 4/1 kl 19.00  Second Act    105 kr
Fredag 11/1 kl 19.00  Vice     105 kr
Fredag 18/1 kl 19.00  Glass (3D)    140 kr
Fredag 25/1 kl 19.00  Britt-Marie var här   105 kr
Fredag 1/2 kl  16.30     Röjar-Ralf  kraschar Internet 105 kr
Fredag 1/2 kl 19.00     Aniara    115 kr
Torsdag 14/2 kl 19.00 Alita - Battle Angel (3D) 145 kr
Fredag 22/2 kl 19.00        Helan & Halvan 105 kr
Fredag 8/3 kl 19.00 Kursk    105 kr
Fredag 29/3 kl 16.30       Dumbo  95 kr
Fredag 24/5 kl 16.30        Aladdin  95 kr

Samtliga filmer, tider och priser är preliminära. 
För aktuell information, gå till internetbokningen på Metropols 

hemsida och tryck på BOKA-knappen.

©2018 Disney

YOU CANNOT CONTAIN WHAT YOU ARE

BIOPREMIÄR 18 JANUARI

F R Å N  M.  N I G H T  S H YA M A L A N
S K A PA R E N  / R E G I S S Ö R E N  AV  U N B R E A K A B L E  O C H  S P L I T

J A M E S
M c AV OY

B R U C E
W I L L I S

 S A MU E L  L.
J A C K S O N

DISTRIBUTED BY BUENA VISTA INTERNATIONAL© 2018 UNIVERSAL STUDIOS

©2018 Disney

BIOPREMIÄR JULDAGENBIOPREMIÄR JULDAGEN

BIOPREMIÄR 1 FEBRUARI
©2018 DisneyVISAS I 3D

MUSIK HALFDAN E & SEBASTIAN   KARAKTER DESIGN PERNILLE ØRUM & DAN HARDER   ART DESIGN STEN MESTERTON   KAMERA & LYS NIELS GRØNLYKKE   LYD DESIGN THOMAS HUUS & BO ASDAL   KLIP HANS PERK   LINE PRODUCER LISE ANN MANGINO
 BASERET PÅ OLE LUND KIRKEGAARDS “HODJA FRA PJORT”   PRODUCER ANDERS MASTRUP, KIM MAGNUSSON & TIVI MAGNUSSON

DIALOG FORFATTER  VICKI BERLIN  MANUSKRIPT & INSTRUKTION KARSTEN KIILERICH
 

Biopremiär 7 december

Linus Wahlgren           Sharon Dyall           Mimmi Sandén           Göran Gillinger

ALLA TALAR SVENSKA

EN FILM AV

STAFFAN LINDBERG

BIOPREMIÄR 21 DECEMBER

Välkommen till Metropol – teaterbiografen i Hörby! 
www.metropolbio.se • 070-415 05 20 • Nygatan 19, Hörby • Facebook: Metropol i Hörby 

Biograf           



Sven-Åke Ahlström
1-27/10Upplev Östra Sallerup 

Kulturhuset i Östra Sallerup
varje lörd-sönd 12.00-16.00 från 19 april
Presentbod med massor av vackra skånska hantverk, tillverkade av 30-talet  
skickliga hantverkare. Loppis. Kafé med goda kakor. 

Utställning om Radiostationens historia
Hörby Radiostations historia från 1929 fram till idag, samt apparatsamling av 
tidstypiska apparater inom bild och ljud. Just nu specialutställningar om mobilte-
lefoni och bärbar elektronik. Utställningen öppnas enligt överenskommelse eller 

för gruppbesök med guidning. Gruppbesöken bokas på 0703-828865 eller info@
kulturhusetosallerup.se. För information kontakta Bengt 070-5515525 eller Kjell 
070-5809042. www.horbyradioforening.se eller Facebook HRadioF.

Guidning i 1600-talspark söndagar fr o m 7/4
Prästgårdsparken med bland annat Karl XI:s stenar är belägen söder om Östra  
Sallerups kyrka. Den skapades efter prästen Jöns Henrikssons idéer i en tid när 
de svensk-danska krigen pågick. Parkanläggningen är en av ett fåtal bevarade 

1600-talsparker i Europa. Medlemmar i Jöns Henrikssons Minne guidar varje 
söndag 14.00 t.o.m. 27/10. Samling vid Kulturhuset i Östra Sallerup. Grupper tas 
emot efter beställning. Information och priser www.karlxistenar.se.  

Guidekurs
6/3 – 19.00 – Kölleröds gamla skola
Under fyra kvällar får du material och kunskaper, så att du som är historiein-
tresserad och tycker om att berätta, blir redo att börja guida så smått i Östra 
Sallerups intressanta 1600-talspark till sommaren. Anmälan och frågor Eva Grip 
0733-861966.



Hörby bibliotek

Vi finns på Vallgatan 7. Vårt telefonnummer är 0415-37 84 50 och vår 
mejladress är biblioteket@horby.se. På webben finns vi på www.snokabib-
liotek.se. Du hittar oss också på facebook och på Instagram.
Biblioteket har öppet följande tider:
Måndag-onsdag 12.00-19.00
Torsdag 10.00-19.00
Fredag 12.00-17.00
Lördag 10.00-14.00
Meröppet alla dagar 07.00-22.00 (fråga personalen om du vill veta mer)
Ändrade öppettider på sommaren och i samband med storhelger.

Biblioteket bjuder på många trevligheter under vintern och våren. I januari 
berättar journalisten och författaren Andreas Jakobsson om matsvinn och 
dumpstring. I februari ger Gunilla, Måns och Karin boktips. Under såväl 
sportlovet som påsklovet blir det barnteater, och i mars erbjuder vi barn 
från två år sagor och pyssel med Knittes sagoteater. Håll utkik på www.
snokabibliotek.se och på vår facebooksida!



Hörby Museum
Jul på museet
Besök vår traditionella JULSTUGA på julskyltningssöndagen 2/12 15.00-
18.30. Här står stämningen högt i tak! Vi fyller museet med jultraditioner, 
pyssel, levande musik, lucia, dans kring granen och allmänt mys. Allt i en 
oöverträffad miljö. 16.00 konserten Flöjtglitter med KulturSkolans musi-
kelever, 16.30 dans runt granen, 17.30 Hörby Lucia på besök.

Julgransplundring
11/1 klockan 17.30 sjunger vi, dansar ut julen och plundrar granen. Kul-
turSkolan spelar. Gratis. 

Vintersalong
19/2-16/3 fylls Stora salen på museet av de ungas konst – vi kallar det 
Vintersalong. I år är det KulturSkolans bildelever som slår på stort – och 
smått. De har inspirerats av naturen, och vänder nu upp och ner på tillva-
ron. Även Hörby Lärcenters bildelever visar ett urval verk. Måndag 25/2 
blir det ett event med elever från KulturSkolan. Mingel från 17.00, konser-
ten börjar 18.00. Mer info på vår hemsida.

Vi finns på Vallgatan 5 (mitt emot biblioteket)
Se museets hemsida på www.horby.se, under Uppleva och göra.
Öppet: 
Torsdag 14.00-18.00
Fredag 13.00-16.00
Lördag 10.00-13.00.  
Fri entré



Tipspromenader 
i Karnas Backe
Varje söndag mellan 2/12 och 
19/5 ordnar Korpen tipsprome-
nad i Karnas Backe. Start från 
boden 10.00-11.30.

Amnesty återbruk
Viktoriagatan 3, Hörby 
Varje onsdag 15.00-18.00
Varje helgfri lördag 10.00-13.00

Lions loppis 
Älvdalen
Vallmogatan 7 vid Älvdalsskolan.
Lördagar 1/12-27/4. 10.00-12.00. 
Stängt 29/12 samt 20/4.Vill du 
skänka, ring 070-5508845

Häng med på 
hundpromenad! 

Varje torsdag 10.00-12.00 träffas 
vi vid Hörby Brukshundsklubb. 
För seniorer med hund och gi-
vetvis även era vänner med eller 
utan hund. Efter promenaden 
fikar vi tillsammans i Hbbk:s 
lokal till självkostnadspris.  

Stickcafé i Östraby 

Andra onsdagen i månaden 
under januari-mars är det 
stickcafé på Mys Inn i 
Östraby klockan 18.30. Gratis, 
fika till självkostnadspris. Varmt 
välkommen! Kontakt Lena 
Bergström 0415-400 58, 
0735-94 16 06.



Gå in på Facebook och följ ”Evenemang i Hörby” för 
att inte missa kommunens samlade evenemang.

Fler evenemang finns på
Facebook! 

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

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

Är du evenemangsaktör 
och vill synas i kalendern?

Nästa kalender skickas ut i slutet av april – mejla oss 
på evenemang@horby.se för att få en chans att synas i 

kommunens evenemangskalender samt 
på vår Facebooksida ”Evenemang i Hörby”. 

Hörby kommun ansvarar inte för ändringar eller feltryck.


