GUMLÖSA TIDNING
Nr 2 2013-04-25
Gumlösa Tidning kommer ut med ojämna mellanrum 4-5 gånger om året

På G i Gumlösa och Fjärlöv
Tisdag 30 april

Valborgsfirande

Onsdag 1 maj
Torsdag 2 maj
Torsdag 9 maj
Söndag 12 maj
Torsdag 23 maj

Kosläpp
Fixarkväll vid skolan
Gumlösadagen
Kyrkvandring
Cykelkväll

Söndag 16 juni

Sommarlovs kick off

Lördag 13 juli

Brännboll på Sörby arena

Besök vår hemsida www.gumlosasorby.se
Bokbussen - Måndagar jämna veckor
29/4, 13/5, 27/5, 10/6 samt 24/6
Fjärlöv, vid fryshuset,
16:15 - 16:30
Gumlösa, vid g:a skolan,
16:35 - 16:55

Fiskbilen - Torsdagar cirka kl 11:00
Stannar vid Gert och Gunhild i Fjärlöv.

Information från styrelsen i Gumlösa sockengille
Akustikplattorna i skolan är på plats
Äntligen har plattorna installerats i skolan. Tack vare dessa blir det ett mycket
behagligare ljud i lokalen. Det har blivit lättare att höra vad som sägs när det är
sammankomster.

Sofforna i skolan är färdigrenoverade
Tack till alla händiga personer som hjälpt till med renoveringen, sofforna blev både
bekvämare att sitta i och snyggare.

Övrig renovering i skolan
Styrelsen har tagit kontakt med kommunen för att försöka höja standarden i skolan.
Vi ska i första hand fokusera på att höja den i köket. Ett argument för att få igenom
fler renoveringar är att vi använder skolan. Tänk på att det är en utmärkt lokal att
hyra både för stort och för smått.
Priser vid hyra av Gumlösa Sockenskola:
600:300:100:-

Privatpersoner
Privatpersoner, som är medlemmar i Sockengillet
Barnkalas och föreningar

Skolan bokas hos Åke Johansson Telefon 0451-330 60, 070-592 32 53 eller mail
ake.johansson@mbox325.swipnet.se

Kort från årsmötet
Ordförande Eskil Carlsson genomförde årsmötet med sedvanliga årsmötespunkter.
Medlemsavgiften för 2013 är oförändrad, det vill säga 40 kronor för den första
medlemmen i hushållet. Därefter betalar varje medlem från hushållet 20 kronor,
dock sammanlagt högst 100 kronor per hushåll. Det går bra att sätt in den på
bankgiro 5795-2426, skriva namn och antal.

Tisdag 30 april kl 19:00 Valborgsfirande
Valborgsfirande i Fjärlövs Missionshus kl 19:00. Bålet kl 21:15 på Norrevång

Onsdagen 1 maj kl 11:00 Kosläpp på Norrevång
Norrevång släpper korna på första maj. Det kommer även
vara lite andra arrangemang kring släppet t ex ponnyridning.

Torsdag 2 maj Dropp in från kl 17:00
Städdag vid Gumlösa skola
Dags att vårstäda både ute och inne vid skolan. Droppa in när
det passar. Ta gärna med redskap för trädgårdsarbetet. Framåt
kvällen efter hårt arbete grillar vi korv.

Torsdag 9 maj kl 13:00 Gumlösadagen
På Kristi Himmelfärdsdag är det dags för Gumlösadagen. Kl 13:00 blåses programmet
i gång vid skolan i Gumlösa. Under eftermiddagen kan du delta i en mängd
aktiviteter. Som traditionen bjuder är det utställningar, hantverk, försäljning av
lokala företagare och servering samt en del nyheter.
Friluftsgudstjänst genomförs på en naturskön plats. Avfärd till gudstjänst sker med
balavagnar direkt efter att Gumlösadagen invigts.
Kontakt för Gumlösadagen
till Marianne Klasson, tel 0451-331 35 eller mail 045133135@telia.com.

Torsdag 12 maj kl 08:00 Vandring mellan kyrkorna
Vandring mellan Gumlösa och Sörby kyrkor startar med andakt i Gumlösa kl 08:00,
därefter vandring till Sörby kyrka och gudstjänsten där kl 11:00. Som avslutning blir
det kyrklunch.

Torsdag 23 maj kl 18:30 Cykelkväll
Denna kväll samlas vi vid Fryshuset och cyklar Fryshusrundan. Cykelturen sker i egen
takt och vi passar på att njuta av naturen. Efter cykelturen grillar vi korv och fikar
den medhavda fikan. Sockengillet ordnar grillar och ser till att de är klara för
grillning när vi kommer tillbaka.

Söndag 16 juni kl 14:00-17:00 Sommarlovs Kick off
Tidigare har sockengillet bjudit på examenstårta men vi har ändrat det till en
sommarlovs kick off. Det blir ”hoppborgsdisko”, lekar och tävlingar.
I år kommer inbjudan endast på detta sätt, i Gumlösa Tidning och den vänder sig till
byns alla skolbarn/skolungdomar.

Lördag 13 juli kl 14:00 Brännboll på Sörbys arena
I år är det Sörby som står som värd för det traditionella derbyt. Till lagledare utsågs
Nicklas Carlsson 0451-801 47 och Cornelia Larsson tel 0451-331 09. Efter matcherna
blir det grillning av medhavd korv eller dyl. Boka in datumet redan nu!

På gång i Grannsamverkan
Vi är tacksamma för alla iakttagelser som gjorts och görs.
Vi håller på att ta fram en gemensam mailadress som gör att fler kan läsa och
vidarebefordra istället för att det är som idag, en person (Karina).
Kontaktpersonerna kommer att ha ett möte nu innan sommaren och efter det
skickar vi ut information. Vi eftersträvar att ha mailadresser till alla för att snabbt
kunna sprida information. Vill du ha information och vara med i Grannsamverkansnätverket hör av dig till din Kontaktperson.
Gränsen – Gumlösa kyrka
Marina
044-830 18

0708-67 44 70

marina.lindahl@spray.se

Gumlösa kyrka – Råröd – Annelie och Putte
Magnus
0451-330 00
070-292 87 62

mange971@hotmail.com SAMMANKALLANDE

Annelie och Putte – Lovens – Rommestorp
Britt
0451-331 34
073-946 61 98

brittsponza@hotmail.com

Lovens – hela Marcus väg samt Magnus och Mariette
Gun-Inger 0451-330 39
0709-75 60 39
gi.kjellander@gmail.com
Bergsro – runt till Vinslövsvägen
Gustav
0451-331 01
070-657 75 57

gustav.c@spray.se

Norre Vång
Eskil
0451-330 05

0733-54 64 05

eskilbonnasme@spray.se

Sjunkaröd
Jakob

0768-16 63 52

jakob.kohlin@nordea.se

Sekreterare
Karina
0451-330 41

070-625 16 76

k.kohala@telia.com

Styrelsen för Gumlösa Sockengille
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Eskil Carlsson
Markus Dahlén
Åke Johansson
Marianne Klasson
Annica Ahlfeldt
Gert Jönsson
Karina Kohala
Marina Lindberg
Annelie Olsson

0733-54 64 05
0703-47 46 86
0451-330 60
0451-331 35
0705-88 30 03
0451-330 70
0451-330 41
044-830 18
0451-330 80

Har du något du vill skriva i tigningen är det bara att höra av dig,
helst per mail till k.kohala@telia.com

