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Gumlösa Tidning kommer ut med ojämna mellanrum 4-5 gånger om året

På G i Gumlösa och Fjärlöv
Tisdag 3 september

Städkväll

Tisdag 1 oktober
Fredag 25 oktober

Bertils pärlor
Pubkväll

Söndag 3 november
Söndag 24 november

Hubertus
Julpyssel

Söndag 15 december

Lucia

Aktiviteter i Sörby
8 september
6 oktober
23 december

Svampexkursion start på Brännerna kl 13:00
Tipspromenad start vid Sörby skola kl 13:00
Tomten kommer till Hultastenen 18:00-19:30

www.gumlosasorby.se

Information från styrelsen i Gumlösa sockengille
Den 27/8 samlades de som kunde vid Gumlösa kyrka för att visa missnöje
mot indragen busslinje 542 mellan Knislinge och Hässleholm. NSK skrev en
artikel om detta 29/8. Fortsatt arbete med att få landsbygden busstrafikerad
kommer vi i styrelsen att jobba med.
Vidare har vi adjungerat Tina Nordin som kommer att hjälpa oss i styrelsen
med bland annat göra tidningen. Välkommen Tina!
Under hösten kommer vi att arbeta mer med vår hemsida för att få den
lättläst och inbjudande. Har ni önskemål och tips på vad som ska finnas med
kontakta Tina.

Tisdag 3 september, drop-in från kl 17:00
Städdag vid Gumlösa skola
Nu är det dags för höststäd, både ute och inne, vid skolan.
Droppa in när det passar. Ta gärna med redskap för
trädgårdsarbetet. Framåt kvällen efter väl förrättat värv grillar
vi korv.

Tisdag 1 oktober, Bertils pärlor
kl 19:00 vid Gumlösa skola
Bertil Nilsson, journalist och kåsör, på Norra Skåne Tidning kommer och
visar dokumentärfilmen om småhusen. Han kommer även att visa några
andra kortfilmer som han varit med att spela in.

Fredag 25 oktober, Pubkväll kl 19:00 i Gumlösa skola
När höstmörkret tätnat kring husknutarna är det dags för pubkväll!
Förutom kaffe och kaka blir det självklart den klassiska pubserveringen med öl,
vin och tilltugg, allt till självkostnadspris.

Söndag 3 november, Hubertus
Vi hedrar jaktens skyddshelgon, och i år blir det söndagen den 3 november.
Starten går kl 13:00 hos Mariette & Magnus, där även den avslutande
ceremonin, med prisutdelning och förtäring kommer att hållas. Det blir liksom
tidigare år två olika rundor man kan välja på:
PROMENADRUNDAN
Passar unga ryttare eller ”promenadryttare” samt körekipage. Även för Dig som
vill följa med till fots! Det är tipsfrågor utmed ”Fryshusrundan”, där alla kan
vara med och tävla!
JAKTRUNDAN
Passar ekipage som vill ha ett något högre tempo med små hinder. OBS! Allt
deltagande sker på egen risk! Rosetter till alla ridande/körande till häst!
Anmälan av ryttare och häst, senast den 25 oktober till Cornelia 0451-331 09
idyllen@telia.com eller Mariette 0708-13 33 35.
Startavgift på 50:-/deltagare betalas på plats. Enkel förtäring ingår i priset.
Blåbärssoppa och ärtsoppa. (För myndiga deltagare finns varm punsch att köpa
till). Publik + medhjälpare kan köpa förtäring till självkostnadspris.
Förfrågan till markägare: Tidigare år har vi ringt runt till alla berörda
markägare, som alltid välvilligt tillåtit oss att rida på deras mark/skogsvägar och
stigar. Om någon markägare i år eller kommande år inte vill att vi rider på deras
mark, kontakta Cornelia.

Söndag 24 november kl 14:00 i skolan, Julpyssel
Alla barn MED vuxna hälsas välkomna att julpyssla i skolan denna eftermiddag.
Kostnad 25kr/barn.
Har ni frågor ring Annica Ahlfeldt 0705-88 30 03.

Söndag 15 december kl 16:00, Lucia på Torget
Enligt en numera tradition kan vi se ett ridande luciatåg vid torget i Fjärlöv.
Elever från Idyllens Ponnyskola lyser upp decembermörkret söndagen den
15 december. Ett följe med ridande lucia, tärnor och tomtar kommer till
Torget. Gumlösa sockengille bjuder på glögg och pepparkakor till alla besökare.

Bokbussen - Måndagar jämna veckor
2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11 samt 9/12.
Fjärlöv, vid fryshuset,
16:10 – 16:25
Ändrad tid!
Gumlösa, vid g:a skolan,
16:30 – 16:40
Ändrad tid!

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

Hyr Skolan
Skolan bokas hos Åke Johansson Telefon 0451-330 60, 070-592 32 53 eller mail
ake.johansson@mbox325.swipnet.se
Priser vid hyra av Gumlösa Sockenskola:
600:300:100:-

Privatpersoner
Privatpersoner, som är medlemmar i Sockengillet
Barnkalas och föreningar

Bli medlem i Sockengillet
Medlemsavgiften för 2013 är 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 pengarna på

bankgiro 5795-2426, skriva namn och antal.

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

Adjungerad:

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

0733-54 64 05
0705-88 30 03
0451-330 60
0451-331 35
0703-47 46 86
0451-330 70
0451-330 41
044-830 18
0451-330 80
0451-331 23

Har du något du vill skriva i tigningen är det bara att höra av sig, helst per mail till
Tina (Fjärlöv 1329), tina.nordin@telia.com som från och med nu knåpar ihop Gumlösa
Tidning.

