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IIöörs R-g-spkfutrb amordnar buss-
tur till Danmark söndagen den 4

juni med start å Nya Torg kI 6 på

morgonen. Anmälan om deltagan-
de i resan kan göras å Resos upp-
lysningsstäIle, Hörbyvägen 5, Höör
tel. 20416, senast på måndag.

Färden går över Hälsingborg-
Helsingör-Hil1eröd -tr'redriksverk
- Gilleleje -- Tegn6rs museum*
Hornbbck-Helsingör och sedan å-

ter till I{öör. Vid Hilleröd göres

besök å danska kungaparets som-
marslott, Fredenstrorg och på Fre-
deriksborgs slott med sitt sevärda
museum. Vid Roskildefjordeu lig-
ger den gamla staden Frederiks-
verk. På denna tar man en titt
och fortsätter sedan till Vejby och
därifrån kustvägen till Gilleleje,
där man gör ett längre uppehåll
för mat och bad. Vid Tegn6rs mu-
seum ser man på statyer och grup-
per i brons, som står uppställda
fritt ute på heden. Inne i museet
finns mycket sevärd skulptur i
marmor. Den vackra kustvägen ö-

ver lfornbeck till Helsingör fö1jes.

§SURTCLIPP
Box 611, Stockholm I
Tel. 23 88 40 (rikssamtal: 23 89,10)
Postgironummer:3248
Telegramadressr pressklipp

Norra Skåne
Hässleholm

Centerpartiet

danska

den

det
för

museum
slna

den

Fredens-



dan man sett staden och dess min-
nesmärken iniog man gemensam
lunch. Förbi Falkenberg gick re'
san . tiII Varberg,:. där uPPehåIl
gjordes för bad. Här åt män också
middag och besåg stadens fäst'
ningsanläggning.

Under eftermiddagen färdades
man på småländska vägar och
första må1et var Yärnamo och
dess ombesjungna APIadaI, där ef-
termiddagskaffet serverades. Un-
der hemvägen gjordes också uPPe'
håll i Markaryd. Reseledare På
den trevliga färden var klubllens
ordförande, snicharemästare Ern-
frid Persson. ,/
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Höörs resoklubb arrangerar
onsdagen den 26 juli d.en sed.van_
Iiga bussturen till Kiviks mark_
nad. Färden går kl. g från Nya
torg i Höör över Forsakar , där
uppehåU göres för förmiddagskaf-
fet. Anmälan skall med det sna-
raste göras till Ernfrid persson,
tel. 2O416.

Sommarens sista bussresa an-
ordnas söndagen den 6 augusti då
färden ställes till E,onneby och
den nya Ronnebybrunn. Besök
kommer också att göras i Bloms-
tergården i Göljahult, samt vid
Ronnebyåns olika forsar och fall.
På ditresan göres även uppehåll i
Mörrum och Karlshamn. Resan
börjar från Nya torg kl. ?, och sä-
kert är det bäddat för en trevlig
dag'
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tr'ärden företogs - i str"åIände som'
marväder och humör'et var under
hela resan det aIIra bä§ta. Över
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Höörs Resoklubb hade i sön-
dags . anoidliät sin sista som-
marutfärd, som denna gång
gick till Ronneby brunn. Fär-
den företogs med buss från
Höör tidigt på morgonen över
Hörby till Kristianstad och vi-
dare till Karlshamn över Mör-
rum. Sedan man beundlat "Ut-
sikten" i Karlshamn gick fär-
tlen vidare över Göljahult, där'man besökte blomstergården,
till Eringsboda och vidare till
Karlskrona. Under färden be-
söktes även Djupadalsforsen
och Silverforsen.

Slutmåle1 för resan var Ron-
neby brunnshotell, där man åt
middag, och sedan besågs den
imponerande anläggningen. Det
bereddes även tillfälle för rese-
närerna att ta at* batl i
simbassängen. Efter en titt på
Ronneby stads gamla bebyggel-
se med bl. a. ett besök i kyrkan,
ställdes färden åter tillbaka till
Höör. Alla hade aniedning vara
storbelåtna med sin färd, då vä.
derleksförhåIlandena vår d
bästa under hela dagen.
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'Höörs F.-g:gt*"tf anortlnar sön-

dagen den 6 augusti sommarens
sista bussresa, som går till Ronne-

by, där den nYa Resoanläggnin-
gen Ronnebybrunn skall besökas.

Man kommer även att besöka

Blomstergården i Göljahult samt
bese Ronnebyåns olika forsar och

fall. Ett uppehåll ämnar mån

göra i Mörrum och Karlshamn.
Starten sker å NYa Torg i IIöör
kl ? på morgonen, oPh anmälan
om deltagantte torde göras till Re-

sos upplysningsstäIle senast i dag'
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nibla inom detta bygdesemesterom-
.ääe. År t96O redovisades 81 och 1961

8?. Vid sammankomsten diskutera-
ääs o"t.5 ,a" man Ytterligare kan
göra för att än mera- stimulera in-
iresset {ör att På detta sätt öka
turismen till Höör'' 

När det gäller turismen i öv,rigt
i Höörsbvsalen kan vi inte under-
iåta att nämna att Skånes Djurpark
i å" tills dags dato har inräknat
i60.00 p"rso.r"igenom entr6erna, vil-
ket reäan nu äi 10.000 Personer fler
än rekordåret 195?.

ä ri ilKI 1§$'l

Höörs R-qs-g,klubb har haft styrel-
sesammenffi'ääi v'ärvid förhand-lin§-
arna leddes av ordf., snicka,remäst.
Ernfrid Persson. Ombudsman Ro-
land Ljung, Malmö, redogjorde för
de nya ftjrmåner som medlemsskap
ger.

Klubhens fö,rsta höstmöte äger
rurn den 18 nov. kl. 18.30 och då ut-
delas årets Resostipendium, som nu
för nionde gången hamnat inom
klubben. Redaktör Sture :[Iagström
kornrner då också att visa sin nyå
f:ir:gfilm om llallands städer. 
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stadsteater, ilär operetten Teater- 
l

båten ges. Anmälan om deltagan-
de torde göras senast fredeg till
R.esos upglysningsstälie, tel. 20416.,
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Turismen i Höör

trots dålig väderlek
hade på

Skåne är
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