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Välkommen till en vår och sommar 
i Hörby fylld av härliga evenemang!

Det sjuder av liv i Hörby! Det är inte bara våren som kom-
mer starkt, i evenemangskalendern som du har framför 
dig finns en bredd som visar att Hörby levererar.
 
Vi fick in väldigt många punkter till den här upplagan av evenemangs-
kalendern och det är glädjande att så många gör så mycket i Hörby. Allt 
fick inte plats i vår kalender och därför är det viktigt att gå in på vår Face-
booksida Evenemang i Hörby. Där kommer information löpande om 
alla evenemang.

Vi har årligt återkommande Hörby KulturKalas, Hörby marknad och 
Tractorpulling, och dessutom Valborg, nationaldagen och midsommar 
somkommer att firas som vanligt på flera håll runt om i kommunen. Det 
blir mycket musik, både att lyssna på och att sjunga med i. Det finns också 
sportiga evenemang inom golf, fotboll, löpning, cykling och hästsport. 
För den som gillar mat och odling finns också mycket att välja bland. Ni 
kommer säkert att märka att det finns något för alla. 

Vi på Kultur och Fritid önskar er alla en 
härlig vår och sommar. Hoppas vi ses på 
evenemangen!

Marcus Kulle 
Kultur- och fritidschef



Valborgsfirande i Hörby
30/4 – 18.00 – Karnas backe
Traditionsenlig Valborg. Fackeltåg från 
Gamla torg 18.00 till Karnas Backe 
18.30, då scouterna tänder bålet. Vi 
lyssnar in våren tillsammans med Hör-
by Blåsorkester. Vårtal av kommunal-
råd Cecilia Bladh In Zito. Räddnings-
tjänstens kamratförening säljer korv 
och dryck. Mer info på facebooksidan 
Evenemang i Hörby.
Arrangör: Hörby kommun

Valborgsfirande i Östraby
30/4 – 20.00 – Östraby Gästgivaregård
Fackeltåg från Gästis till bålet. Gril-
la gärna där. Gästis pub öppen från 
19.00. Efter bålet serveras stekt sill 
med tillbehör, drycker, kaffe och kaka. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Valborgsfirande i Långaröd
30/4 – 18.00 – Tages Äng, Långaröd
Fackeltåg, allsång, korvgrillning och bål.
Arrangör: Önneköps Byaförening 

Valborgsfirande i Askeröd
30/4 – 19.30 – Gula magasinet i Askeröd
Vi tänder bålet och sjunger tillsam-
mans in våren. Godisregn för barnen. 
Arrangör: Askerödsbygdens byförening

Valborgsfirande i Killhult 
30/4 – 20.00 – Killhult
Traditionsenligt tänder scouterna 
majbålet i Pers hage invid Svensköps-
gården. Korv med bröd och kaffe att 
köpa. Kontakt: Roland Arvidsson, 
0709-286 818 eller roland.granelund@
svenskop.se. 
Arrangör: Svensköps Byförening

Valborgsfirande i Ludvigsborg
30/4 – 20.00 – Ludvigsborg
Välkomna på traditionellt Valborgs-
firande. Bålet tänds 20.00, kom gärna 
lite innan. Valborgstal och körsång. Ta 
gärna med fika. Vi ses vid dammen på 
ängen mittemot skolan.
Arrangör: Ludvigsborgs Byförening



Valborgsfirande i Södra Rörum
30/4 – 21.00 – Husaren S. Rörum
Elden tänds 21.00. De som vill kan 
grilla korv.
Arrangör: Södra Rörums Bygdeförening

Odlarträff  – köksträdgård           
2/5 – 18.00 – Ekeboda Handelsträdgård 
Vi har maxat sortimentet av egna 
grönsaksplantor: Många olika tomater, 
plantor av aubergine, kronärtskocka, 
gurka, majs, physalis och mycket mer. 
Vi presenterar favoritsorter bland 
årets grönsaksplantor. Ställ gärna 
frågor om köksträdgården. Gratis men 
föranmälan krävs, mejla eller ring på 
0415-10239 eller butiken@ekeboda.se
Arrangör: Ekeboda Handelsträdgård

har börjat kläckas, och är fortfaran-
de svåra att se i boet. Vi berättar om 
storkens historia i Skåne, om försvin-
nandet och återkomsten, projektets 
arbete och den sensationella flyttning-
en. Vi har även ett anpassat storkpro-
gram för barn. Avgift 70 kr för vuxna, 
barn under 12 år gratis (kontant eller 
swish). Kontakt: Paul Wiberg, 
paulwiberg@hotmail.com
Arrangör: Storkprojektet 

Fågelskådningens dag  
5/5 – 08.00-13.00 – Gäddängen, 
Fulltofta badplats 
Vi berättar om och visar fåglar. 11.00 
tänder vi grillen, ta med fika och något 
att grilla. 
Arrangör: Ringsjöbygdens fågelskådare

Loppis
5/5 – 11.00-14.00 – Husaren S Rörum
Auktion, korv- och våffelservering. 
Fynda porslin, textiler, möbler, växter, 
leksaker, böcker, verktyg m m.
Arrangör: Södra Rörums Bygdeförening

Odlarträff

i Ekeboda

2/5 

Fågelskådningens dag 
5/5 – 13.00-15.00 – Fulltofta Storkhägn 
Här pågår ett spektakulärt skåde-
spel med 25 häckande par på en och 
samma plats. Ta chansen att skåda 
den skånska fågeln på nära håll. Ungar 



Handarbetscafé 
8/5 – 18.30 – Mys Inn, Östraby
Handarbeta med vad du vill. Har du 
problem hjälps vi åt. Kaffe till själv-
kostnadspris. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Pay&jump 
11/5 – 09.00 – Frosta ryttarförening, 
Ekeboda 
100 kr per runda. Cafeterian är öppen. 
En lugn och trevlig pay&jump där du 
kan träna din ponny eller häst på en 
hoppbana. Höjder från bom på mar-
ken upp till 80 cm. Självklart får du 
ha tränare eller någon annan med dig 
in på banan. Underlag grus. Kontakt: 
fam.roslund@telia.com
Arrangör: Frosta ryttarförening

Made in Hörby – guidad vandring 
11/5 – 14.00-16.30 – Ernst Ahlgrens-
parken 
Hur var det att växa upp i Hörby 
på 70- och 80-talen? Följ med på en 
promenad och (åter-)upplev platser, 
personer och smakminnen. Anmälan 
till info@hjarterumiskane.se senast 
7/5. Kostnad 160 kr inkl smakmin-
nen. Välkommen på en nostalgitripp! 
Arrangör: Hjärterum i Skåne 

Downton Abbey på svenska – 
Afternoon Tea  
12/5 – 13.00 – Fulltofta slott. 
Välkommen på en underbar After- 
noon Tea i sann Downton Abbey-
anda med levande musik. Våra köks-
mästare skapar smakupplevelser ur 
klassiska recept i ny tappning. 395 kr 
per person, inkluderar ett glas bubbel.
Arrangör: Fulltofta slott

Made in 
Hörby 

11/5 & 16/7

Ekeboda handelsträdgård 100 år 
11/5 – 09.00-15.00 – Ekeboda Handels- 
trädgård 
Hantverksmarknad med silversmide, 
flätade pilarbeten m m. Kaffe och kakor 
säljs av Lotten på Tahiti. Skräddarens i 
Svensköp grillar och säljer korv och 
delikatesser. Visning och försäljning av 
engelska kastanjestaket. Hör historien 
om handelsträdgården. Per-Åke berättar 
om tiden från issågning via tomatodling 
till dagens sommarbloms-
produktion 11:00 och 13:00. 
Överraskning till alla barn. 
Kontakt: 0415-10239.  
Arrangör: 
Ekeboda Handelsträdgård



Konsert
12/5 – 18.00 – Västerstad kyrka
I stillhetens rymd. Jubilatekören, solister, 
recitatör och musiker. Texterna bygger 
på Dag Hammarskjölds texter i boken 
Vägmärken. I vår tid är människor i 
stort behov av stillhet och att hitta 
vägar från livet på ytan in mot det som 
är centrum i varje människas liv. 
Arrangör: Hörby församling

Hej Trottoar! Bebisteater med 
Sagofen Isadora
13/5 – 10.00 – Hörby bibliotek
Vad kan man uppleva på en prome-
nad? Där är en mås, ett träd och där 
nere en trottoar. För barn 0-2 år i vux-
et sällskap. Ca 20 minuter. Gratis men 
begränsat antal platser. Anmäl dig och 
ditt barn på telefon, 0415-378450, 
eller kom in till biblioteket. 
Arrangör: Hörby bibliotek

Planteringskväll – sommarkrukor
16/5 – 18.00 – Ekeboda Handelsträdgård 
Frossa loss i fulla växthus och plante-
ra dina sommarkrukor. Ta med egna 
krukor och lådor eller köp nya. Vi ger 
inspiration, tips och råd. 200 kr, då 
ingår jord, bark, lecakulor och fika. 
Föranmälan krävs, ring eller mejla på 
0415-10239 eller butiken@ekeboda.se
Arrangör: Ekeboda Handelsträdgård

Grillkväll 
16/5 – 19.00 – Holmgrens fälad 
Vi träffas, grillar och umgås. Ta själv 
med vad du vill grilla och dricka. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening och Östra-
by-Västerstad LRF

Önneköpstrampet
18/5 – 10.00 – Torget i Önneköp  
Cykelrunda runt Önneköp med om-
nejd på ca 30 km. Ingen tävling utan 

Nykläckta 
storkungar 

19/5



en social begivenhet för 
hela familjen där man tar 
sig fram i egen takt, 
njuter av naturen och 
sällskapet. Ta med fikakorg. 
Kostnadsfritt. Kontakt: 
Gert Larsson 0703-955 460.
Arrangör: Önneköps Byaförening

Blåsmusikens dag
18/5 – 12.00 – Nya Torg, Hörby
Hörby Blåsorkester ger konsert till-
sammans med Höörblåset. 
Kostnadsfritt.
Arrangör: Hörby Blåsorkester

Bygdeföreningen firar 40 år
18/5 – Husaren S Rörum
Invigning av lekplats, boulespel, korv-
grillning till självkostnadspris. Se www.
sodrarorum.com för mer info.
Arrangör: Södra Rörums Bygdeförening

lanrum och lägger 2-5 
ägg/säsong. Storkparet 
börjar ruva först efter 

Theoz, 
Wiktoria 
& StorKulturKalaset 21/5 att andra ägget lagts. 

Ungar har kläckts och 
syns med sina uppsträckta hal-

sar när föräldrarna reser sig. Hör be-
rättelsen om storkens historia i Skåne, 
om försvinnandet och återkomsten, 
projektets arbete och den sensationella 
flyttningen. Vi har även ett anpassat 
storkprogram för barn. Avgift 70 kr 
för vuxna, barn under 12 år gratis 
(kontant eller swish). Kontakt: Paul 
Wiberg, paulwiberg@hotmail.com
Arrangör: Storkprojektet

Hörby Kulturkalas 
21/5 – 10.00-22.00 – Hörby centrum 
En sprakande folkfest och en hyllning 
till bygdens barn- och ungdomskultur. 
Det är också ett unikt samarbete mel-
lan det lokala näringslivet, kommun, 
barn och unga och ideella krafter. 
Unga från KulturSkolan, lokala band 
och ungdomsartister uppträder på 

Nykläckta storkungar i Fulltofta 
19/5 – 13.00-15.00 – Fulltofta Storkhägn
Honan lägger ägg med två dagars mel-



samma scen som våra nationella artis-
ter. I år gästas Hörby KulturKalas av 
fantastiska stjärnor som Wiktoria från 
Melodifestivalen, Stor, som deltog i 
Så mycket bättre 2018 och den unga 
sociala mediestjärnan Theoz. Mer info 
på www.horby.se samt facebooksidan 
Hörby Kulturkalas. 
Arrangör: Hörby kommun & Lions Club

Plogga och bli miljöhjälte
21/5 – 16.00-22.30 –  Ernst Ahlgrens-
gatan 10
Välkomna att plogga, dvs jogga och 
plocka skräp med Håll Hörby Rent 
under Kulturkalaset. Vinn korgen 
med spännande innehåll (som Hörbys 
skräp har bekostat). Anmäl dig till Fa-
cebookgruppen Håll Hörby Rent. Ta 
med egna handskar, plastpåsar har vi.

Arrangör: Ann-Jeanette Björn-Bentzen och 
Håll Hörby Rent

Gör blomsterarrangemang
22/5 – 18.30 – Mys Inn, Östraby
Under sakkunnig ledning får del-
tagarna lära sig binda buketter och 
göra arrangemang för vas. Begränsat 
antal platser – anmälan krävs: Lena 
Bergström 0415-400 58, 0735-941606 
senast 15 maj. Kostnad inkl blommor 
och fika 300 kr. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Rige Becken, Piper och det 
svarta guldet
23/5 – 18.00-21.00 – Andrarum
En guidad kulturvandring & måltid 
på Kaffestugan. Alunbruk – Kvinno-
kraft – Hatad Verkalinje. Boka plats 

Högalunds 
kulturvandringar 
23/5, 30/5, 14/6 
27/6, 23/7, 25/7, 

27/7, 1/8, 5/8, 22/8 
och 29/8 

Foto: Anna Larsson



på info@kulturvandring.se eller 070-
2087061. 500 kr/vuxen, 350kr/barn. 
Kan även bokas för eget sällskap.
Arrangör: Högalunds Kulturvandring

Tomater, tomater, tomater
25/5 – 09.00-15.00 – Ekeboda Handels- 
trädgård 
Ekebodakocken Johan lagar spännan-
de smakprover på temat tomat. Nya 
kombinationer utlovas. Trädgårdspro-
filen och tomatexperten Åke Trueds-
son finns på plats hela dagen, svarar 
på frågor, ger tips och råd. 11.00 och 
13.00 ger Åke ett kort föredrag. Hans 
böcker finns till försäljning. Stort 
utbud av tomatplantor, många olika 
sorter! Kontakt: 0415-10239. 
Arrangör: Ekeboda Handelsträdgård

Vårvandring i Farhultsskogen
25/5 – 10.00 – Farhultsvägens korsning 
med Mossevägen
Under några förmiddagstimmar går 
vi en skön vandringstur tillsammans i 

Farhultsskogen och njuter av vårens 
och försommarens vackra natur. Ta 
med egen kaffekorg. Mer info på 
www.facebook.com/mosseforeningen
Arrangör: Farhults By och Mossars 
Samfällighetsförening.

Golfens dag
25/5 – 15.00 – Elisefarm
Kom och prova på golf, vi bjuder på 
fika! Läs mer på www.elisefarm.se 
Arrangör: Elisefarm 

Golfens 
dag 

Elisefarm 
25/5  

Åke 
Truedsson 
Ekeboda 

25/5  

Vårhelg i Linders plantskola 
25-26/5 – 10.00-16.00 – Köinge 6902, 
4km so Hörby 
Välkommen bland körsbärsblom 
och trädgårdsvänner: en helg fylld 
av ovanliga växter, hönor, ekologiskt 
odlat, dumleträd, barnens trädgård. 
Trädgårdscafé med doft av våfflor och 
rabarberpaj. Guidade turer i trädsam-
lingen. Mer info på lindersplantskola.se. 
Arrangör: Linders plantskola 



Sunny Soul Sunday med Björn 
Ranelid 
26/5 – 13.00 – Fulltofta slott
Söndagsmiddag med trerättersmeny 
av närodlade, skånska råvaror. Journa-
listen Cecilia Nebel leder samtal med 
Björn Ranelid. Det blir samtal om 
kärlek. Den prisbelönta och uppmärk-
sammade författaren väcker starka 
känslor. Kärleken till ordet och männ-
iskan går som en röd tråd genom hans 
författarskap. Pris: 595 kr per person, 
exklusive dryck. OBS! Begränsat antal 
platser. Boka på info@fulltoftaslott.se
Arrangör: Fulltofta slott

Musikal–isk vårkonsert 
26/5 – 19.00 – Svensköps kyrka 
Ett program som sträcker sig från Jesus 
Christ superstar till Mamma Mia. Inge-
gärd Henningsson sång, Rune Lind-
qvist piano och Svensköpskören.
Arrangör: Hörby församling

Hemvändardag i Oderup
30/5 – 11.00 – Flickorna i hålans lant-
bruk (Rosa och Johan Palm)
Dags för årets Hemvändardag.  Vi 
börjar 11.00 med egen matsäck. Möj-
lighet till grillning. Ta med stolar och 
eventuellt bord. Boken Mitt Oderup 
och Satsarp kommer att släppas denna 
dag, och finns till försäljning. Kontakt: 
Rose-Marie 073-0274952, Rolf  073-
9723733, Nils-Martin 070-3968722.
Arrangör: Kamratcirkeln mitt Oderup

Fotbollens dag 
30/5 – Hörby Idrottsplats 
Blandade lag från herr- till pojklag och 
dam- till flicklag på Hörby Idrotts-
plats. Mer info på www.horbyff.se
Arrangör Hörby FF

Sunny 
Soul 

Sunday 
26/5  

Gökotta
30/5 – 08.00 – samling vid Trulshärads-
sågen
Gökotta enligt gammal tradition på 
Kristi Himmelfärdsdag med utflykt ti-
dig morgon för att få chansen att höra 
göken gala. Vi välkomnar sommarens 
antågande med frukost i det gröna vid 
ett av Linderödsåsens fornminnen. Ta 
med kaffekorg och något att sitta på. 
Passar hela familjen. Kontakt: Jeanette 
Persson 0705-245 240. Kostnadsfritt 
Arrangör: Önneköps Byaförening



Nationaldagsfirande 
6/6 – 13.00 – Söderängen
Sveriges nationaldag och Svenska 
flaggans dag. Hörby Blåsorkester och 
Frosta folkdanslag inleder firandet 
med musik och dansuppvisning. Ut-
delning av stipendier och högtidstal. 

Nationaldagsfirande 
6/6 – 09.00 Östraby Gästgivaregård 
09.00 hissas flaggan under trumpet-
fanfar. Vi sjunger nationalsången till 
trumpetackompanjemang. Därefter 
gemensam frukost – anmälan krävs på 
0415-40001 senast 1 juni. 100 kr för 
vuxen och 50 kr för barn under 10 år. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Nationaldagsfirande 
6/6 – 15.00 – Önneköps idrottsplats
Fantåg, kaffeservering, sång och tal.
Arrangör: Önneköps Byaförening

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

Byadag
6/6 – 17.30 – Idrottsplatsen i Askeröd
Vi tänder grillen och dukar upp till 
långbord. Tipspromenad, lek och spel. 
Arrangör: Askerödsbygdens byförening

Hem-
vändardag 
i Oderup 

30/5  

Spåren av folket före oss
1/8 – 17.00-21.00
En guidad Kulturvandring & picknick 
på fäladen. Vångagäre – Torpruiner 
– Anckarströms änka. Förboka plats 
på info@kulturvandring.se eller 070-
2087061. 500 kr/vuxen, 350 kr/barn. 
Kan även bokas för eget sällskap.
Arrangör: Högalunds Kulturvandring 

Ringsjön runt
1/6 – Höör
Motionslopp på cykel. Info på webb-
platsen www.ringsjonrunt.se 
Arrangör: Skånes Cykelförbund i samarbete
med de skånska cykelklubbarna

Ekebodacupen
1/6-2/6 – Frosta ryttarförening, Ekeboda
En fartfylld ponnytävling på vår stora 
gräsbana. Om man vill delta med sin 
ponny anmäler man sig via tdb. Fri en-
tré för publik. Cafeterian öppen. Mer 
info på Frosta RF tävlingar på facebook.
Arrangör: Frosta ryttarförening



Nationaldagsfirande 
6/6 – 13.00 – Söderängen
Sveriges nationaldag och Svenska 
flaggans dag. Hörby Blåsorkester 
och Frosta folkdanslag inleder firan-
det med musik och dansuppvisning. 
Utdelning av stipendier och hög-
tidstal. Kulturhuset i Östra Sallerup 
säljer korv och fika. Firandet avslutas 
med sång av ingen mindre än Shirley 
Clamp. Mer info på facebooksidan 
Evenemang i Hörby.
Arrangör: Hörby kommun

mot slutet och i bona trängs halv-
stora 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 om den spek-
takulära 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). Kontakt: Paul 
Wiberg, paulwiberg@hotmail.com
Arrangör: Storkprojektet

Allsång på Häggenäs 
11/6 – 18.00-20.00 –  Parken på 
Häggenäs sjukhem, Ludvigsborg
Allsång under ledning av Häggenäz 

Shirley Clamp på SöderängenNationaldagen6/6

Ringmärkning av storkar 
9/6 – 13.30 – Fulltofta storkhägn 
Häckningen hos storkarna börjar gå 



orkezter. Försäljning av korv, kaffe 
och kakor. Marknad med hantverk, 
blommor m m. 
Arrangör: Häggenäs sjukhem

Grillkväll 
13/6 – 19.00 Holmgrens fälad 
Vi träffas, grillar och umgås. Ta själv 
med vad du vill grilla och dricka. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening och Östra-
by-Västerstad LRF

Läkande örter och den kloka 
Brännerista Bengta
14/6 – 18.00-22.00
En guidad Kulturvandring & picknick 
på fäladen. Blommor & bin – Healing 
– Kor. Välkommen att förboka plats 
på info@kulturvandring.se eller 070-
2087061. 500 kr/vuxen, 350kr/barn. 
Kan även bokas för eget sällskap.
Arrangör: Högalunds Kulturvandring

De vilda blommornas dag 
16/6 – 10.00 – Harphult
Samling vid den gamla gården, 

Harphult 6386. Denna dag tillägnas 
vår vilda flora. Vi håller till i Harp-
hult på Linderödsåsen. Vi tittar 
närmare på vägkantsfloran och den 
viktiga roll dessa miljöer spelar för 
biologisk mångfald. Medtag fika, 
ev lupp och flora. Ca 2 timmar.                                              
Kontakt: Katrine Hahn Kristensen 
+45-4270 5045, Suzanne Schlyter 
0734-035 542  Mer info på 
www.bevaralinderodsasen.se                                
Arrangör: Föreningen Bevara Linderödså-
sen, Hörby Naturvårdsförening och Svenska 
Botaniska Föreningen

Blomstervandring 
18/6 – 19.00 – samling vid idrottshallen i 
Östraby 
Vi samåker till kvällens vandring och 
växtstudium. Ta gärna med kaffekorg 
och flora och lupp om du har. Vid 
regn ändrar vi dag. Osäker på dag eller 
plats, ring Ingrid Persson 0415-402 95. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Allsång på 
Häggenäs

11/6



Midsommarfirande
21/6 – 14.00 – Önneköps idrottsplats
Vi klär stången gemensamt, ta med 
blommor. Fika och dans.
Arrangör: Önneköps Byaförening

Midsommarfirande
21/6 – 12.30 – Östraby Gästgivaregård 
Vi klär stången tillsammans. Ta gärna 
med blommor till majstången och 
egen huvudkrans. Dans till dragspels-
musik och 14.15 har Frosta folkdan-
slag uppvisning. Alla barn får saft och 
glass. Gästis har kaffeservering öppen 
från 12.30. Vid regn inomhus. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening

Midsommarfirande  
21/6 – 13.30 – Killhult
Traditionsenligt dansar vi in somma-
ren i församlingshemmets trädgård. 

Ta gärna med blommor att pynta 
stången med. Byföreningen bjuder på 
kaffe, saft och bullar. Kontakt: Roland 
Arvidsson, 0709 286 818 eller roland.
granelund@svenskop.se. 
Arrangör: Svensköps Byförening

Midsommarfirande
21/6 – 14.00 – Stationsparken i Askeröd
Redan 10.00 välkomnas alla som vill 
klä midsommarstången. 14.00 blir det 
dans runt stången och fika med med-
havd fikakorg. 
Arrangör: Askerödsbygdens byförening

Midsommarfirande
21/6 – 13:30 – Husaren S Rörum
Stången kläs 13.30 och reses kl 14.30. 

Midsommar 
21/6 i S Rörum, 

Askeröd, Killhult, 
Östraby, 

Önneköp och på 
Elisefarm



Danslekar och kaffeservering. 
Arrangör: Södra Rörums Bygdeförening

Midsommarfirande
21/6 – 15.00 – Elisefarm
Midsommarstång, buffé, liveband 
och dans. Årets midsommarfest hittar 
ni på Elisefarm. Bokning på info@
elisefarm.se eller 0413-33070. Läs mer 
på www.elisefarm.se
Arrangör: Elisefarm

Öppet Café Soroptimisterna
25/6 – 13.00-15.00 – Plats meddelas 
senare
För dig som är nyfiken vår verksam-
het. Vi berättar och svarar på frågor. 
Du betalar själv för kaffe och kakor. 
Kontakt: hoor-horby@soropti-
mistsweden.se eller 0709 305 482.
Arrangör: Höör-Hörby Soroptimistklubb

Rige Becken, Piper och det 
svarta guldet
27/6 – 18.00-21.00 – Andrarum
En guidad Kulturvandring & måltid 
på Kaffestugan. Alunbruk – Kvinno-
kraft – Hatad Verkalinje. Boka plats 
på info@kulturvandring.se eller 070-
2087061. 500 kr/vuxen, 350kr/barn. 
Kan även bokas för eget sällskap.
Arrangör: Högalunds Kulturvandring

får du lyssna och sjunga med i psalmer 
på ett sätt du aldrig hört dem spelas. 
Folkmusik, samba, tango, swing, balla-
der m m. Psalmen får nya vingar och 
ett helt annat uttryck. Kaffeservering.
Arrangör: Hörby Församling

Släktforskarvecka Skåne
2/7 – 10.00-16.00 – Bykupan, Osbyholm 
Öppet hus med DNA-föredrag av 
Lena Sohlberg Wagner och Christina 
Sagersten 13.00, topsning samt rådgiv-
ning om släktforskning.
2/7– 17.00 – Hörby kyrkogård
Kyrkogårdsvandring på gamla och 
nya kyrkogården med berättelser om 
kända och okända Hörbybor. Samling 
vid kapellet på gamla kyrkogården. 
Arrangör: Mellanskånes Släkt- och 
Hembygdsforskarförening i samarbete med 
Skånes Släktforskarförbund.

Hörby marknad
3/7 – 12.00-22.00 & 4/7 09.00-18.00 
– Hörby centrum
Hörby marknad är sommarens höjd-
punkt. Den hålls mitt i byn, längs alla 
gator och torg i tätorten slås mark-
nadsstånd och serveringar upp. Det 
bjuds på underhållning från scenen på 
Nya torg. Onsdag spelar Hörby Big 
Band, Lost Boys Unplugged och Den-
nis Landén och Primus Månsson m fl. 
Marknaden avslutas på torsdag kväll 
med dans till Prebens Pågar. Mer info 
på www.horby.se samt facebooksidan 
Hörby marknad.
Arrangör: Hörby kommun

Musik i Sommarkväll
27/6 – 19.00 – Östraby kyrka
Psalmer som du aldrig hört dem. 
Nadja Eriksson med Trio komp. Här 



Hörby Marknadslopp
3/7 – 18:30 – Hörby centrum
49:e upplagan av marknadsloppet. 3,4 
km, 6,1 km eller 12,6 km. Anmälan se-
nast 25/6 eller efteranmälan på plats. 
Läs mer på www.marknadsloppet.nu 
Arrangör: Frosta OK

Marknadskonsert – The 
Original Five
3/7 – 21.00 – Hörby kyrka
Bluegrass och country från Malmö 
avslutar marknadsdagen under valven 
i Hörby kyrka. 
Arrangör: Hörby församling

Önneköps sommarfest
6/7 – 19.00 – Önneköp
Thorbjørn Risager & The Black 
Tornado på scen tillsammans med 
Rock’n’roll Quartet – kungarna av 
rockabilly. Insläpp från 18.00. Serve-
ring. Biljetter på Önneköps Livs och 
Conditoriet i Önneköp från 1/6.
Arrangör: Önneköps Byaförening

Dressyrtävlingar
6-7/7 – Frosta ryttarförening, Ekeboda 

Prebens 
Pågar
Hörby 

marknad 
4/7 

Plogga och bli miljöhjälte
3-4/7 – Ernst Ahlgrensgatan 10
Välkomna att plogga, dvs jogga och 
plocka skräp med Håll Hörby Rent 
under Hörby marknad. Vinn korgen 
med spännande innehåll (som Hörbys 
skräp har bekostat). Anmäl dig till Fa-
cebookgruppen Håll Hörby Rent. Ta 
med egna handskar, plastpåsar har vi.
Arrangör: Ann-Jeanette Björn-Bentzen och 
Håll Hörby Rent



Hur var det att växa upp i Hörby 
på 70- och 80-talen? Följ med på en 
guidad promenad och (åter-)upplev 
platser, personer och smakminnen. 
Anmälan senast 12/7 till info@
hjarterumiskane.se   Kostnad 160 kr 
inklusive smakminnen. Välkommen 
på en nostalgitripp! 
Arrangör: Hjärterum i Skåne 

Grillkväll vid Bymossen 
17/7 – 18.00 – Bymossen 
Vi träffas framåt kvällningen för att 
njuta av sommaren och äta något 
gott som vi tagit med oss. Grillarna 

Allsång med 
Linda Lundqvist 

Västerstad
11/7

Thorbjørn 
Risager 

Önneköp 6/7

Cafeterian öppen. Mer info på Frosta 
RF tävlingar på facebook.
Arrangör: Frosta ryttarförening 

är varma från 18.00. Ta med det du 
vill grilla och dricka. Se mer på www.
facebook.com/mosseforeningen/ 
Arrangör: Farhults By och Mossars Samfäl-
lighetsförening

Tidsresa i balvagn
23/7 – 17.00-20.00
En guidad åktur & picknick speciellt 
för hela familjen. Kor & kalvar – 

Allsångskväll 
11/7 – 19.00 – Västerstads kyrkoruin
(vid regn i kyrkan )
Allsångskväll med trubadissan Linda 
Lundqvist och gitarristen Mats-Hel-
mer Andersson. Linda är programle-
dare för Allsångståget som drar fram 
över Skåne under sommaren. Kaffe-
servering.
Arrangör: Hörby Församling

Musik i sommarkväll
14/7 – 20.00 – Fulltofta kyrka
vi gästas av Trio Österlen, som kom-
mer och gör programmet Kul Tur i 
musikens värld. Fyra glada musiker från 
Österlen sjunger och spelar.
Arrangör: Hörby församling

Made in Hörby – guidad vandring 
16/7 – 18.00-20.30 – Ernst Ahlgrens-
parken 



Öppettider 8-21 alla dagar
0415-16730

Beställ dina 
trycksaker 
snabbt och 
enkelt på 
maxtryck.se

välkommen till

påsken 25-28 mars

konstrundan 
mittskåne 2016

www.konstrundan.com

60 konstnärer från Skåne ställer ut på Samlingsutställningen, Konst-
hallen på Fogdaröd i Höör och i sina ateljéer och utställningslokaler 
under påsken, 25-28 mars kl 10-18.

  Se alla spännande tekniker!
  Upplev succén FotoGalleriet!
  Egen ateljé till barnen!
  Tävla, rösta och vinn!
  Skånes största Konstlotteri!

konstrundan mittskåne
Öppen hela påsken!

60 konstnärer visar sin konst under påskhelgen, 

25-28 mars kl 10-18.
Besök dem hemma i deras ateljéer eller i deras 

gemensamma utställningslokaler. 
På Samlingsutställningen i Konsthallen på 

Fogdaröd i Höör visar alla upp några av sina 
bästa alster. Konsthallen ligger på Fogdaröd 

i Höör, vid väg 13, vid utfarten från Höör 
till Hörby - mitt i Skåne.

välkommen på besök
till konstrundan

mitt i skåne!

www.konstrundan.com

vem har gjort tavlan?
mat  eller  kaffe under påsken!

upplev barnens konstateljé
i samarbete med
skånes djurpark!

succén med
fotogalleriet fortsätter!

skånes största konstlotteri!
vinn originalkonstverk.
vinster  för  165 000:-

KONSTLOTT 2016
LOTTPRIS 20:-

KONSTRUNDAN MITTSKÅNE

Skrapa fram din vinst direkt. 
60 originalkonstverk bland högvinsterna.
Dessutom kan du vinna konstböcker, 
vinsttryck och nya lotter.
Vinster för över 165 000 kronor i lotteriet.
          Köp 10 lotter och du får alltid en garantivinst!

På Fogdaröd kan du fika eller köpa något varmt att äta. 
Andra goda platser att koppla av på är Ringsjö Wärdshus,            
                            Ringsjöstrand, Bosjö Bistro och Åkersberg.
                            Titta in en stund och låt kroppen njuta.

25 utvalda fotografer från hela Skåne 
visar sina nya och bästa fotoserier på 
Samlingsutställningen.
Se alla bilder och rösta på den favoritserie du gillar bäst så kan 
du vinna en festmåltid för två på Ringsjö Wärdshus. 
Fotograferna tävlar om fem andra värdefulla priser.

För barn i alla åldrar finns en egen 
”målarstuga” där man kan rita och visa 
sina bilder. Skånes Djurpark har djur att 
rita av. Titta in, måla och häng upp ditt 
”konstverk”. 
Varje dag dras en vinnare bland alla som gjort ett eget konstverk. 
Priset är ett fint målarkit och ett frikort till Skånes Djurpark.

Titta runt  på Samlingsutställningen och se 
vem som gjort konstverket som visas på Täv-
lingskupongen. Den hittar du i Receptionen.
Bland alla inkomna kuponger dras en vinnare 
som får ett värdefullt originalkonstverk att 
pryda sitt hem med.
Vinnaren kontaktas direkt efter påskhelgen.

Det finns mycket att se och uppleva på Samlingsutställningen. 
60 konstnärer visar exempel på sin bästa konst.
FotoGalleriet visar 100 läckra bilder = 25 bildserier, barnen har 
en egen målarateljé och du kan försöka hitta konstverken som 
kan ge ett värdefullt konstverk att ta med hem.

Foto Galleriet
kom, tävla och vinn!

?

26-28 JULI 2019
EKEROD POWER FESTIVAL

..

www.stpk.nu

Välkommen på Tractorpulling!



Bäcken & Näcken. Välkommen att 
förboka plats på info@kulturvandring.
se eller 070-2087061. 350 kr/person. 
Kan även bokas för eget sällskap.
Arrangör: Högalunds Kulturvandring

Allsång 
24/7 – 19.00 – Nya torg
Allsångskväll på Nya torg med Per-
Ola Sandberg tillsammans med olika 
gästartister. Ta brassestolen under 
armen och kom och sjung med oss.
Arrangör: Sparbanken Skåne och Hörby 
kommun

Öppet Café Soroptimisterna
25/7 – 13.00-15.00 – Plats meddelas 
senare
För dig som är nyfiken på vår verk-
samhet. Vi berättar och svarar på 
frågor. Du betalar själv för kaffe och 
kakor. Kontakt: hoor-horby@soropti-
mistsweden.se eller 0709 305 482.
Arrangör: Höör-Hörby Soroptimistklubb

på info@kulturvandring.se eller 070-
2087061. 500 kr/vuxen, 350kr/barn. 
Kan även bokas för eget sällskap.
Arrangör: Högalunds Kulturvandring
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..

www.stpk.nu

Sommarfesten i Askeröd
26/7 – 20.30-01.00
Dans till Perikles.
27/7 – 12.00-16.00 
Loppis. Auktion 13.30. 
27/7 – 18.30-01.00 
Grillfest med dans till Phix. Förköp till 
grillfest.
Arrangör: Askeröds IF

Tractorpulling
26/7 19.00-21.30
27-28/ 11.00-16.00 – vid Ekerödsrasten
Ekeröd Power Festival. Modifierade, 
Farmstock och Hotfarm. Utställning 
med veterantraktorer, jänkebilar och 
veteranmopeder. Marknadsgata med 
knallar. Stor barnhörna med hoppslott 
och annat kul. Camping på området. 
Fredag 100 kr, lördag 200 kr, söndag   
200 kr, Helg 400 kr. 12-15 år halva pri-
set. Under 12 år gratis. Parkering 20kr.
Betala gärna med kort eller swish.
Arrangör: Svenska Tractor Pulling Klubben

Grillkväll
25/7 – 19.00 – Holmgrens fälad 
Vi träffas, grillar och umgås. Ta själv 
med vad du vill grilla och dricka. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening och 
Östraby-Västerstad LRF

Rige Becken, Piper och det 
svarta guldet
25/7 – 18.00-21.00 – Andrarum
En guidad Kulturvandring & måltid 
på Kaffestugan. Alunbruk – Kvinno-
kraft – Hatad Verkalinje. Boka plats 

Läkande örter och den kloka 
Brännerista Bengta
27/7 – 11.00-15.00
En guidad Kulturvandring & picknick 
på fäladen. Blommor & bin – Healing 
– Kor. Välkommen att förboka plats 
på info@kulturvandring.se eller 070-



2087061. 500 kr/vuxen,  350 kr/barn. 
Kan även bokas för eget sällskap.
Arrangör: Högalunds Kulturvandring

Spåren av folket före oss
1/8 – 17.00-21.00
En guidad Kulturvandring & picknick 
på fäladen. Vångagäre – Torpruiner 
– Anckarströms änka. Förboka plats 
på info@kulturvandring.se eller 070-
2087061. 500 kr/vuxen, 350 kr/barn. 
Kan även bokas för eget sällskap.
Arrangör: Högalunds Kulturvandring

Önnejoggen 
10/8 – 09.30 – Samling vid Sjököps-
sjöns parkering
Motionslopp för hela familjen i Sjö-
köpsskogarna med tre olika sträckor, 
ca 3-5-8 km. Samling 09.30 vid Sjö-
köpssjöns parkering med gemensam 
uppvärmning, start för alla sträckor 
10.00. Lättare lunch ingår. Startavgift 
50 kr. Kontakt Jeanette Persson,
0705-245 240. 
Arrangör: Långaröds Hurtbullar

Grillkväll vid Bymossen 
14/8 – 18.00 – Bymossen 
Vi träffas framåt kvällningen för att 
njuta av sommaren och äta något 
gott som vi tagit med oss. Grillarna är 
varma från 18.00. Ta med det du vill 
grilla och det du vill dricka. Se mer på 
https://www.facebook.com/
mosseforeningen/ 
Arrangör: Farhults By och Mossars 
Samfällighetsförening

Sjung med oss
15/8 – 19.00 – Östraby kyrka
Mats Lunnegård och Sam Larsson.
Mats Lunnegård är kantor och Sam 
Larsson kyrkvaktmästare i Vittsjö-
Verum Pastorat. Kom och var med 
och sjung! Kaffeservering.
Arrangör: Hörby Församling

Tour de Svensköp 
18/8 – öppen start 10.00-11.00 
– Svensköp
För tionde gången arrangeras cykelda-

Loppmarknad
3/8 – 13.00 – Idrottsplatsen, Önneköp
Den årliga loppisen på idrottsplatsen, 
Björkvallen, Önneköp. Inträde 30 kr. 
Kontakt: Jeanette Persson, 
0705-245 240.
Arrangör: Önneköps IF

Tidsresa i balvagn
5/8 – 17.00-20.00
En guidad åktur & picknick speciellt 
för hela familjen. Kor & kalvar – 
Bäcken & Näcken. Välkommen att 
förboka plats på info@kulturvandring.
se eller 070-2087061. 350 kr/person. 
Kan även bokas för eget sällskap.
Arrangör: Högalunds Kulturvandring

Grillkväll
8/8 – 19.00 – Holmgrens fälad
Vi träffas, grillar och umgås. Ta själv 
med vad du vill grilla och dricka. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening och Östra-
by-Västerstad LRF



gen för hela familjen, Tour de Svens-
köp. Vi cyklar i vacker och kuperad 
terräng, svarar på tipsfrågor och 
njuter av landskapet. När vi kommer 
i mål finns korv och dryck att köpa. 
Start och mål församlingshemmets 
trädgård. Kontakt Roland Arvidsson, 
0709 286 818 eller roland.granelund@
svenskop.se. 
Arrangör: Svensköps IF, cykelsektionen

Allsång 
21/8 – 19.00 – Nya torg
Allsångskväll på Nya torg med Per-
Ola Sandberg tillsammans med olika 
gästartister. Ta brassestolen under 
armen och kom och sjung med oss.
Arrangör: Sparbanken Skåne och Hörby 
kommun

Traktor & vagn – Läkande 
örter och den kloka Brännerista 
Bengta
22/8  – 11.00-14.00
En guidad åktur & picknick på fäladen
Blommor & bin – Healing – Kor.
Förboka plats på info@kulturvand-
ring.se eller 070-2087061. 500 kr/vux-
en, 350kr/barn. Kan även bokas för 
eget sällskap.
Arrangör: Högalunds Kulturvandring

Allsång på 
Nya torg 

24/7 & 21/8
Foto: Jonas Larsson

Hörby FF:s stora loppmarknad
24/8 – 13.00 – Hörby Idrottsplats 
Auktion 14.00, servering med grillad 



korv, hamburgare, kaffe och läsk. 
Gratis parkering. 
Arrangör Hörby FF

Öppet Café Soroptimisterna
25/8 – 13.00-15.00 – Plats meddelas 
senare
För dig som är nyfiken på vår verk-
samhet. Vi berättar och svarar på 
frågor. Du betalar själv för kaffe och 
kakor. Kontakt: hoor-horby@soropti-
mistsweden.se eller 0709 305 482.
Arrangör: Höör-Hörby Soroptimistklubb

Prova på linedance 
25/8 – 18.00 eller 19.00 – Aulan, 
Georgshillsskolan
Ett kul sätt att röra sig till musik. Vi 
dansar en och en på linjer efter kor-
eografi så vi tränar kropp och knopp 
tillsammans! Prova på-tillfällena är 
gratis. Vill du veta mer, kontakta Ma-
rianne Meijer, marianne.meijer@telia.

com. Mer information: www.ringlake-
linedancers.se   
Arrangör: Ring Lake Line Dancers Hör-
by-Höör

Traktor & vagn – Spåren av 
folket före oss
29/8 – 11.00-14.00
En guidad åktur & picknick på 
fäladen. Vångagäre – Torpruiner – 
Anckarströms änka. Förboka plats  på 
info@kulturvandring.se eller 070-
2087061. 500 kr/vuxen, 350kr/barn. 
Kan även bokas för eget sällskap.
Arrangör: Högalunds Kulturvandring

Ljusstöpning
31/8 – 10.00 – Emaus, Östraby
Förbered julen – stöp dina ljus! Du 
betalar för materialet. Föranmälan se-
nast 23 augusti och vidare information 
genom Ingrid på 0415-402 95. 
Arrangör: Östraby Bygdeförening



Vildväxtvandring 
11/5 – 11.00-13.00 
Vad är ett ogräs och vad betyder mat 
som medicin? Vi badar i ett överflöd 
av gröna blad som smakar gott. För 
den som vill lära sig att använda vilda 
växter. Med Angelina Hjelm. 

Kvällsöppet café 
22/5 – 11.00-21.00 
Caféet med växthusdel och sköna 
vandringsleder omkring är kvällsöppet. 

Hur biologisk mångfald ger 
skönhet och nytta 
26/5 – 11.00-13.00 
Förundras över den biologiska mång-
faldens betydelse för allt liv på jorden. 
Upptäcktsfärd och guidning. Vild 
skönhet, variationsrika biotoper och 
ett intimt möte med den livsviktiga 
döden. Med Angelina Hjelm. 

Vilda bin, humlor och fjärilar – 
flygande underverk 
16/6 – 11.00-13.00 
Nässelfjärilen älskar nässlor där äggen 
läggs. Bin och humlor sköter polli-
nering. Sophie Tranborg berättar om 
våra flygande insekter och leder oss ut 
på ängen med håvar. 

Fulltofta Naturcentrum
Samtliga nedanstående evenemang arrangeras av Stiftelsen Skånska 
Landskap. Läs mer om evenemangen på www.skanskalandskap.se

Biologiska mångfaldens dag 
22/5 – 18.00-19.30 
Naturguidning med start i små-
krypsutställningen. Följ med Sophie 
Tranborg på en vandring längs sti-
garna runt Fulltofta. Vi fokuserar på 
biologisk mångfald. Du får veta mer 
om ekar, läderbaggar och blåvingar. 

Skymningsguidning
22/5 – 18.30-21.00 
Kvällsvandring med naturvårdsförvalta-
re Anders Rosell som berättar om natur- 
och kulturvärden i Fulltoftaskogen.



Upplev Östra Sallerup
På det här uppslaget kan du läsa om saker som händer i och kring 
Kulturhuset i Östra Sallerup.

Guidning i 1600-talsparken alla söndagar 14.00                                                                                
Sonen till danske kungens trädgårdsmästare skapade Prästgårdsparken när de 
svensk-danska krigen pågick. Samling vid Kulturhuset. Priser se www.karlxistenar.se. 

Tipspromenad i Östra Sallerup  
11/5, 15/6, 13/7, 17/8  12.00-15.00 
Se kyrkbyn Östra Sallerup med historiska glasögon. Barn som går hela rundan 
får en liten belöning och vuxna med alla rätt vinner guidad tur.

Hämta din skatt. 11/5, 15/6, 13/7, 17/8  12.00-15.00                                                     
Skattjakt för barn i 1600-talspark. Ladda ner karta och anvisningar på www.
karlxistenar.se. Leta bokstäver när ni vill. Hämta skatt i samband med tipsprome-
naderna. Kartor finns även i Jöns Henrikssons utställningsrum i Kulturhuset.

Trädklättring med Embla Träd  
5/5, 2 /6, 7/7,  21/7, 28/7, 4/8, 11/8                  
Kungahyllningen ovanifrån går att se i parken under säker ledning av van 
arborist. I priset ingår guidning, trädklättringsupplevelse och fika. Anmälan och 
frågor till info@emblatrad.se



Kulturhuset i Östra Sallerup
Varje lördag och söndag 12.00-16.00 presentbod med massor av vackra skånska 
hantverk, tillverkade av 30-talet skickliga hantverkare. Kafé med goda kakor och 
loppis. Kontakt Agneta 0703-828865 eller www.KulturhusetOSallerup.se  

MC-/Moppefik med korvgrillning
Varje måndag från 6/5 från 17.00 vid Kulturhuset i Östra Sallerup. Kontakt Ag-
neta 0703-828865 eller www.KulturhusetOSallerup.se

Utställning om Radiostationens historia
Hörby Radiostations från 1929 till idag. Apparatsamling av tidstypiska appara-
ter inom bild och ljud. Utställningen utvecklas och förändras kontinuerligt med 
nya föremål och temautställningar. Årets största nyhet är en mellanvågssändare 
från 1920-talet av den modell som fanns i Karlsfält. Öppet första lördagen varje 
månad 10.00-14.00 april-november. Entré 30 kr. Guidade turer under hela året 
beställs på 0415-301970. 300 kr för upp till 10 personer. Gruppresearrangörer , 
kontakta Kulturhuset för bokning på  0703-828 865 eller info@KulturhusetOSal-
lerup.se. Övrig info på 0415-301970, www.horbyradioforening.se eller Facebook 
HRadioF 

Musikcafé: från visa till operett
Musikcafé med kända visor och operetter 16/6 15.00. Vid pianot Rune Lind-
qvist, sång Anitha Servin. Kaffe och korvgrillning. Begränsat antal platser. 
Förboka på 0703-828865. Entré 60 kr. Kontakt: Agneta 0703-828865 eller www.
KulturhusetOSallerup.se

Dragspelskonsert 
Sommarkonsert med Österlens Dragspelsklubb 3/7 19.00. Kaffe och korvgrill-
ning. Skivförsäljning. Begränsat antal platser. Förboka på 0703-828865. 
Entré 60 kr. Kontakt Agneta 0703-828865 eller www.KulturhusetOSallerup.se

Trollsländor i Prästaparken
Magnus Billqvist är Sveriges främste expert på trollsländor. 4/8 10.00 berättar  
han om dem och visar hur man kan känna igen de olika arter vi ser i parkens 
dammar och vassar. Samling vid Kulturhuset. Kontakt Suzanne Schlyter 0734 - 
035542. Arrangör: Föreningen Jöns Henrikssons Minne i samarbete med Hörby 
Naturskyddsförening



Tapas & jazz i Fulltofta 
Förstklassig jazz med några av vårt lands bästa musiker har blivit en som-
martradition på Fulltofta gård, som ligger mittemot Fulltofta slott. I år 
serverar Fulltofta slotts festsal tapas & grillat i slottsparken innan konser-
terna börjar. 

• Tapas & grillat: 295 kr 
• Konsert, Fulltofta gård: 250 kr, ungdom gratis
• Paketpris tapas & konsert: 495 kr

Fulltofta slotts festsal öppnar 17.00, konsert 20.00. Begränsat antal platser. För 
meny och ytterligare info, se hemsida www.fulltofta.com eller Fulltofta Gård på 
facebook. Bokning på jazz@fulltofta.com eller telefon 0704-810510.

2/7 Isabella Lundgren & 
Martin Sjöstedt
Vi inleder sommarens program med 
jazz på duo-format. Sångerskan med 
sitt sound och utsökt timing rör sig 
fritt i såväl liten som stor grupp. 
Pianisten med de smakfulla melodi-
erna som är lika skicklig som basist 
och arrangör. Isabella Lundgren sång, 
Martin Sjöstedt piano. 

9/7 Jan Lundgren Trio 
En hyllning till Bengt Hallberg och 
Jan Johansson, jämte originalmusik 
och standards, står på programmet 
när vi gästas av landets kanske allra 
mest etablerade jazztrio. Jan Lundgren 
piano, Mattias Svensson bas, Zoltan 
Csörsz trummor. 

Isabella 
Lundgren & 

Martin Sjöstedt 
2/7



16/7 Tomas Franck New Quartet
En av våra främsta tenorsaxofonister gästar oss med sin nya kvartett. Tomas 
Franck har sedan många år Köpenhamn som sin musikaliska bas och briljerar 
med sitt kraftfulla uttryck, med rötterna i femtiotalet. Jazzkvartett när den är 
som bäst! Tomas Franck tenorsax, Ben Besiakov piano, Daniel Franck bas, Jeppe 
Gram trummor. 

23/7 Fredrik Kronkvist Quartet
Altsaxofonisten med det kanske tydligaste och mest personliga soundet. Musik 
med hög energinivå, stabilt rotad i den amerikanska jazztraditionen och en diger 
produktion med femton album som bandledare. 

Arrangör för konserterna är Fulltofta Gård/Bryggeri 1766 i samarbete med Musik i Syd

Fredrik 
Kronkvist 
Quartet 

23/7

Välkommen till Metropol – teaterbiografen i Hörby!  
För aktuellt bioprogram se: www.metropolbio.se

Biograf           



Hörby Museum
Tycker du det är spännande med gamla föremål? Är du nyfiken på 
hur Hörby såg ut på 1800-talet, eller vill du veta mer om Victoria 
Benedictsson? I museets permanenta utställningar finns mycket att 
upptäcka. För den kreativa finns Ateljén – vår pysselstuga för alla 
åldrar. Och går du i bröllopstankar finns ett vackert vigselrum att 
boka. Se vår hemsida för mer info.

Victoria-guidningar                                                                                     
Under sommaren bjuder vi på lör-
dagsguidningar i vår fina Victoriaut-
ställning. Guidningarna startar 11.00 
och varar i cirka 40 minuter. Se datum 
nedan. Öppettiden är 10.00-13.00, så 
du hinner gå själv och titta i utställ-
ningen. Guiden finns på plats efter 
guidningen, ifall du vill ställa frågor 
om Victoria.
Guidning dessa lördagar:  
11/5, 25/5, 8/6, 6/7, 20/7, 3/8, 
17/8, 31/8.                                     

Hörby Museum, 
Vallgatan 5 (mitt emot biblioteket)
Öppet året runt: torsdag 14.00-
18.00, fredag 13.00-16.00, lördag 
10.00-13.00. Maj-augusti följande 
lördagar: 11/5, 25/5, 8/6, 6/7, 
20/7, 3/8, 17/8, 31/8.   
Fri entré.                                                                                                                     
För vidare info se museets hemsida 
www.horby.se/bibliotekochkultur

Öppet för inventering                                                                                  
Stängt för inventering brukar det heta, 
men vi väljer att göra tvärtom. Inför 
digitaliseringen av museisamlingen 
ska alla föremål inventeras. Det gör 
vi i vår särutställningssal – öppet 
för besökare. Maj-augusti tittar vi på 
skolsamlingen. Här finns fotografier, 
föremål, planscher och annat från 
Hörbys gamla skolor att se.  Och en 
hel del fotografier och skolminnen. Så 
passa på – kom in och botanisera!



Grillkvällar hos Lina & Evas lanthandel 
Alltid sista onsdagen i månaden april till augusti 18.00-20.00!
Välkommen till en lantlig folkfest hos Lina & Eva! För nionde året i rad bjuder vi 
in till grillkvällar. Grillat, dryck och tillbehör till försäljning. Allt vi grillar är när-
producerat. Butiken är öppen hela kvällen om du behöver handla med dig något 
hem eller bara vill ta en titt i vår lanthandel!
Datum: 24/4, 29/5, 26/6, 31/7, 28/8   Kontaktinformation: 0415-70100, 
info@linaocheva.se, www.linaocheva.se, www.facebook.com/linaochevaslanthandel

Vid vissa grillkvällar bjuder Hörby församling på musikunderhållning:

• 29/5 20.00: Sofie och Martina sjunger moderna klassiker i skön stämsång.

• 26/6 20.00: Jazztrion Mattias Lindh spelar medryckande jazz. Mattias Lindh  
 saxofon, Gustaf  Rosenberg piano, Aron Mandelmann bas.

• 31/7 20.00:  Duo Z, Joakim och Johanna Zetterqvist bjuder på programmet  
 Trollflöjt och fiolromantik – allt från folkmusik till Bach.

Hörby på Victorias tid   
Vandringar med start Gamla Torg 13.00 varannan lördag från maj och även 
10.00 vissa dagar *. Hur såg Hörby ut på Victorias tid? Vad finns kvar?
Författarinnan Victoria Benedictsson bodde i Hörby under senare delen av 
1800-talet.  Hon var en viktig röst i sin samtids debatt och är fortfarande aktuell. 
Hur såg Hörby ut på Victorias tid? Vad finns kvar? Guidad vandring med aukto-
riserade Skåneguiderna Yvonne Mortier, Viktoria Hemmingsson eller Eva Grip 
100 kronor. Spara biljett för Victoriarabatt på  Nilssons Gästgiveri.

Vårens och sommarens datum: 
4/5, 18/5, 1/6, 15/6, 29/6, 13/7*, 27/7*, 10/8*, 24/8, 7/9.

Mer om Victoria
Besök Hörby museum där utställningen om Victoria Benedictsson och hennes 
tid är huvudfokus. Ladda ner och lyssna på kulturjournalisten Fredrik Pålssons 
audioguide!



Sven-Åke Ahlström
1-27/10

Hörby bibliotek, Vallgatan 7, 242 31 Hörby 
Telefon: 0415-37 84 50. Mejl: biblioteket@horby.se. På webben finns vi på www.
snokabibliotek.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.

Hörby Bibliotek
Även i år kan du vara med i bibliotekets Sommarboken. Läs på vilket sätt du vill; 
pappersbok, ljudbok, e-bok eller Daisy-bok eller att någon läser högt för dig. Du 
läser sex böcker. Sedan skriver du och berättar vad du tycker om respektive bok, 
och lämnar det på biblioteket senast 31 augusti. Då får du en bok som tack för 
besväret. Sommarboken är till för både barn och vuxna. Avslutningsfest för alla 
Sommarboksbarn blir det lördag 7 september 13.00. Se ståuppföreställnignen En 
klok boktok, och givetvis lottar vi ut fina priser bland dem som kommer.

Håll utkik i höstens evenemangskalender efter bibliotekets barnteatrar, 
lovaktiviteter, författarbesök och vetenskapsföreläsningar. Det händer 
alltid något på biblioteket. Och snart får vi vår nya bokbuss. Du vet väl att 
den kör till skolor, förskolor, äldreboenden, byar och landsbygd?



Hela Skåne sover ute
Siesta med ute-tapas. Skogsbad med 
vuxna. I Fulltofta, Frostavallen och 
i övriga Skåne sker spännande so-
va-ute-aktiviteter under Hela Skåne 
sover ute. Varar till 5/5. Läs mer på 
www.skanskalandskap.se/
helaskanesoverute

Amnesty återbruk
Viktoriag 3, Hörby. Onsdagar 15.00-
18.00. Helgfria lördagar 10.00-13.00.

Häng med på 
hundpromenad! 
Torsdagar 10.00-12.00 träffas vi vid 
Hörby Brukshundsklubb. För seniorer 
55+ med hund. Efter ca en timmes 
promenad fikar vi i Hbbk:s lokal till 
självkostnadspris.  Ingen föranmälan. 

Lions Loppis 
Älvdalen
Vallmogatan 7, vid Älvdalsskolan
Lördagar 4 maj – 25 maj 10.00-12.00. 
1 juni öppet 10.00-13.00. Därefter 
sommaruppehåll. Öppnar igen 24 
augusti. Vill du skänka saker, 
ring 070-5508845.

Stickcafé
Anhörigföreningen i Hörby och ABF 
har stickcafé varje onsdag 13.30-15.45 
i ABF:s lokaler, ingång från Nya Torg. 
Vi bjuder på kaffe.

Anhörigcafé
Anhörigföreningen i Hörby och Sion-
församlingen anordnar Anhörigcafé 
måndagar ojämn vecka 13.30 - 15.30 i 
Sions lokal, Nygatan 34.

Valpträffar 
25/6-6/8 tisdagar 19.00-20.00 Drop 
in på Hörby brukshundklubb. För 
dig som tänker skaffa eller redan har 
skaffat valp. Träffarna är kostnadsfria 
och leds av hundkunniga medlemmar 
från Hbbk.

Inga små stjärnor 
slockna
En poetisk utställning om småkryp 
som finns i Fulltoftas skogar. Fula 
eller vackra, det är småkrypen som får 
världen att fungera. Utställningen inspi-
rerar till att gå på krypletarsafaris. Varar 
till 15/9 på Fulltofta Naturcentrum. 
Läs mer på www.skanskalandskap.se

Ta kontroll – 
utmaning i naturen
Köp en karta hos Svenssons Järn, 
Fulltofta Naturcentrum eller Ludvigs-
borgs lanthandel. Välj själv vilka av 40 
kontroller du vill söka upp och ta dig 
fram i din egen takt. Varar till 10/8. 
Pris 50 kr. Läs mer på trim.frostaok.se

Annat smått och gott:



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 augusti – 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.


