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På G i Gumlösa och Fjärlöv
Tisdag 3 februari

Kartkväll med
fiberinvigning i skolan

Fredag 6 mars

Årsmöte med pubafton

Torsdag 23 april

Ät ditt ogräs!

Fredag 1 maj

Kosläpp

Torsdag 14 maj

Gumlösadagen

Kom ihåg att besöka vår hemsida regelbundet för
påminnelse och uppdatering kring aktiviteter!
www.gumlosasorby.se

Tisdag 3 februari kl. 19:00 Kartkväll, Gumlösa skola
Sockengillet har en flera hundra år gammal karta över en del av bygden i förvar
hos Länsförsäkringar. För första gången på riktigt länge så kommer kartan på
besök för allmän beskådan.
Vi har även för avsikt att inviga inkopplingen av fiber till skolan och att med
dess hjälp ta fram lite mer nutida kartor. Sockengillet bjuder på fika.

Fredag 6 mars kl. 18:45 Årsmöte, Gumlösa skola
Se kallelse på nästa sida!

Torsdag 23 april kl. 19:00 Ät ditt ogräs, Gumlösa skola
Annica och Cornelia bjuder på smakprov och
berättar hur du kan använda ditt nyttiga
ogräs. Intresserade anmäler sitt deltagande
senast den 15 april till Annica på
bettnic@telia.com eller 0705-88 30 03.

Fredag 1 maj kl. 11:00 Kosläpp på Norre Vång
Liksom i fjol så släpper Norre Vång ut sina kor i det gröna på
första maj. Skyltar kommer upp vid vägen. Entré 20 kr/vuxen
som går till kyrkans fasteinsamling.

Torsdag 14 maj kl. 13:00 Gumlösadagen, Gumlösa skola
Vi återkommer i nästa nummer av tidningen med närmare information om
datum för planering och städning inför Gumlösadagen.

Hyra Gumlösa Skola
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.gumlosa@outlook.com

KALLELSE
Årsmöte i Gumlösa sockengille
Fredagen den 6 mars kl. 18:45 i
Gumlösa skola
Gumlösa sockengilles styrelse kallar härmed till årsmöte. Vi inleder med
smörgåstårta och lite mingel, övergår därefter till mötet och som ”eftermöte”
har vi pubafton. Alla boende i Gumlösa/Fjärlöv med omnejd hälsas välkomna!
Har du förslag på ledamöter till styrelsen kontakta valberedningen
Mariette Lind 0708-13 33 35 eller Birger Glader 0451-331 13.
För avgiften 50 kronor får du smörgåstårta, dryck samt kaffe.
För barn upp till 13 år är det gratis.

Anmälan sker senast

1 mars till:

Marianne Klasson
Annica Ahlfeldt

0708-92 81 06 el. klasson69@gmail.com
0705-88 30 03 el. bettnic@telia.com

Årsmötet är ett bra tillfälle att betala medlemsavgiften för 2015!
Den är 40 kronor för den första medlemmen i hushållet. Därefter betalar varje
medlem från hushållet 20 kronor, dock sammanlagt högst 100 kronor per hushåll.
Om du inte kan betala avgiften på årsmötet så går det bra att betala in den på
Gumlösa Sockengilles bankgiro 5795-2426 (glöm inte att ange ditt namn och
antal).

Nuvarande styrelse för Gumlösa Sockengille
Befattning

Namn

Telefon

E-post

Ordförande

Eskil Carlsson

0733-54 64 05

eskilbonnasme@spray.se

Vice ordf

Marcus Dahlén

0703-47 46 86

marcus_dalen@hotmail.com

Kassör

Åke Johansson

0451-330 60

ake.gumlosa@outlook.com

Sekreterare

Marianne Klasson

0451-331 35

045133135@telia.com

Ledamöter

Annica Ahlfeldt

0705-88 30 03

bettnic@telia.com

Gert Jönsson

0451-330 70

-

Marina Lindberg

044-830 18

marina.lindahl@spray.se

Gustav Carlsson

0451-331 01

gusgnu@gmail.com

Tina Nordin

0451-331 23

tina.nordin@telia.com

Företagsbilaga
Sockengillet har för avsikt att
sätta samman och sprida en
företagsbilaga till hösten.
Vår förhoppning är att de
flesta av byns företagare är
intresserade av att sprida
kunskap om vilka tjänster de
kan erbjuda i närområdet!
Som ett gott exempel på hur det kan se ut så har vi i det här numret med en
annons för Bröderna Sponza Svets & Maskin AB.
Lämna din intresseanmälan till tina.nordin@telia.com så återkommer vi
inom kort med närmare information!

Grannsamverkan – kontaktpersoner per områdesindelning
Gumlösa kyrka – Råröd – Annelie & Putte (Fjärlöv 1324) och Gumlösa kyrka Gränsen
Magnus Andersson
0451-330 00
0702-92 87 62
mange971@hotmail.com
Annelie & Putte (Fjärlöv 1324) – Lowéns – Rommestorp
Britt Sponza
0451-331 34
0739-46 61 98
brittsponza@hotmail.com
Lowéns – hela Marcus väg – Magnus & Mariette (Fjärlöv 1364)
Gun-Inger Kjellander
0451-330 39
0709-75 60 39
gi.kjellander@gmail.com
Bergsro – runt till Vinslövsvägen
Gustav Carlsson
0451-331 01

0706-57 75 57

gustav.c@spray.se

Norre Vång
Eskil Carlsson

0733-54 64 05

eskilbonnasme@spray.se

0768-16 63 52

jakob.kohlin@nordea.se

0706-25 16 76

k.kohala@telia.com

0451-330 05

Sjunkaröd
Jakob Köhlin
Sekreterare
Karina Kohala

0451-330 41

Vid utskick av information från Grannsamverkan är det alltid några mail som
aldrig kommer fram. Det kan bero på att mottagarens mailbox är full eller att
mottagaren har bytt e-postadress.
Med anledning av ovan vill vi att du kontrollerar din inkorg att den kan ta emot
mail. Om du bytt e-postadress meddela den nya till din kontaktperson!

