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På G i Gumlösa och Fjärlöv
Torsdag 7 maj

Fixarkväll

Torsdag 14 maj

Gumlösadagen

Fredag 29 maj

Stand-up kväll

Söndag 14 juni

Sommarlovs Kick-off

Lördag 25 juli

Brännboll
Sommarfest

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

Torsdag 7 maj Drop-in från kl. 17:00 Fixardag vid skolan
Dags att fixa och göra fint både ute och inne vid skolan, allt för att bevara vår
trevliga samlingslokal. Kom när det passar. Ta gärna med redskap för
trädgårdsarbetet. Avrundning med korvgrillning och trisslott!

Torsdag 14 maj kl. 13:00 Gumlösadagen, Gumlösa skola
På Kristi Himmelfärdsdag är det återigen dags för
Gumlösadagen. Kl 13:00 blåses programmet i gång vid skolan i
Gumlösa.
Under eftermiddagen bjuds det på aktiviteter och försäljning
vid skolan. I vanlig ordning finns servering och hoppborgen står
på plats för barnen.
Friluftsgudstjänst genomförs på en naturskön plats. Avfärd till gudstjänst sker med
balavagnar direkt efter invigningen av Gumlösadagen.
Kontakt för Gumlösadagen
Marianne Klasson, tel 0451-331 35 eller e-post klasson69@gmail.com

Fredag 29 maj kl. 19:00 Stand-up i Lowéns trädgård
I år blir det stand-up med Lenny Norman hemma i Thomas och Birgittas
trädgård. Ta med en egen stol och ev fika korg. Insläpp kl. 18:30.
Biljett: 150 kr. Boka på telefon 0451-331 16 eller 070-396 33 95.

Söndag 14 juni kl. 14-17 Sommarlovs Kick-off
Liksom de senaste åren så bjuder sockengillet byns alla
skolbarn/skolungdomar att starta igång sommarlovet tillsammans med
lite roliga aktiviteter vid Gumlösa skola.
Har ni önskemål eller förslag på något som kan genomföras? Hör av er till
Tina per mail (tina.nordin@telia.com) eller telefon/sms 070-343 99 54.

Lördag 25 juli kl. 14:00 Brännboll, Fjärlövs Arena
Brännbollsturnering mellan Åraslöv, Sörby och Gumlösa. Tillställningen äger
rum på Fjärlövs arena (mitt för grusvägen mot Vinslöv). Efter matcherna blir
det grillning av medhavd korv eller dyl.
Boka datumet – kom och delta/heja på!

Sommarfest
Givetvis så ska vi avnjuta en trevlig sommarkväll tillsammans med
något gott att äta, rafflande roligheter och gla’ musik!
Årsmötet föreslog att festen ska hållas samma dag som
brännbollen men festkommittén ber om att få återkomma med
mer exakta detaljer. Håll koll i brevlådan!

Trädgårdsafton
Vi hade några väldigt inspirerande och trevliga spontana
trädgårdsbesök i byn under förra sommaren.
Har vi någon/några som känner för att ta upp stafettpinnen och
bjuda in till sin trädgård? Hör av er till Tina (se styrelselistan)
så ordnas utskick av inbjudan.

Företagsbilaga
Styrelsen har fortfarande för avsikt att sammanställa och sprida en så komplett
förteckning över bygdens företagare som möjligt.
Styrelsen har däremot valt att frångå den tidigare omnämnda kostnaden och
målsättningen är att kunna visa på vilken kreativ och levande bygd vi bor i.
Sänd en kort beskrivning av vilka tjänster ert företag kan erbjuda samt er
kontaktinformation till tina.nordin@telia.com!

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

Birgitta Lowén

0451-331 16

biggan@birgittalowen.se

Gert Jönsson

0451-330 70

-

Gustav Carlsson

0451-331 01

gusgnu@gmail.com

Tina Nordin

0451-331 23

tina.nordin@telia.com

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

Bokbussen
Bokbussen kommer måndagar jämna veckor.
Följande dagar återstår: 11 och 25 maj samt 8 och 22 juni.
Hållplatser:
Fjärlöv, vid fryshuset 16:10-16:25
Gumlösa, vid g:a skolan 16:30-16:40

