GUMLÖSA TIDNING
Nr 3 2015-08-24

På G i Gumlösa och Fjärlöv
Tisdag 1 september

Brännbollskväll

Söndag 13 september Metartävling
Onsdag 23 september Fixarkväll
Torsdag 1 oktober

Konst(-ig Na-)tur

Söndag 1 november

Hubertusjakt

Fredag 20 november

Temakväll med pub

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

Tisdag 1 september kl. 18:00 Brännboll, Arenan
Eftersom brännboll är en trevlig aktivitet och årets turnering blev inställd så
bjuder vi istället in till en brännbollskväll. Alla är välkomna och vi spelar med
mixade lag över sockengränserna. Efterföljande grillning för de som önskar.

Söndag 13 september kl. 14:00 Metartävling, Bocket
Samling vid Marcus Frennemark för
gemensam promenad till ”startplatsen”.
Vi tar ut 20 kr i startavgift men fisketillstånd
behövs inte för att delta.
Största och minsta fångsten belönas med ett
litet pris.

Onsdag 23 september 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 1 oktober kl. 17:30 Konst-ig na-tur i
Skog-annor-lunda
Gustav Carlsson hälsar nyfikna välkomna till Skoglunda för att titta runt på
kreationerna i naturen. Ta cykeln eller en promenad (Fryshusrundan) och packa
fika korgen.

Söndag 1 november kl. 13:00 Hubertusjakt
Vi hedrar jaktens skyddshelgon, och i år blir det
söndagen den 1 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 lämplig 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 23 oktober till Cornelia 0451-331 09
idyllen@telia.com eller Mariette 0708-13 33 35.
Startavgift på 50 kr/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:
Liksom i fjol uppmanar vi våra välvilliga
markägare att kontakta Cornelia ifall de
i år eller kommande år inte vill att vi
rider på deras mark!

Fredag 20 november kl. 19:00 Temakväll med Pub
När mörkret kryper tätt om husknuten så träffas vi i Gumlösa skola för en
temakväll på ämnet reseskildringar med efterföljande pubafton.
Vi får höra en bybo berätta om en resa som vi kanske inte riktigt kände till att
vederbörande gjort.

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: 24/8, 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10,
9/11, 23/11 och 7/12.
Hållplatser:
Fjärlöv, vid fryshuset 16:10-16:25
Gumlösa, vid g:a skolan 16:30-16:40

