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På G i Gumlösa och Fjärlöv
Tisdag 26 april

Städdag

Lördag 30 april

Valborg

Söndag 1 maj

Kosläpp

Torsdag 5 maj

Gumlösadagen

Fredag 13 maj

Ölprovning

Söndag 12 juni

Sommarlovs kick-off

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

Tisdag 26 april kl. 17.00 Drop-in, Städdag
Så är det hög tid att snygga till lite inne och runtom vår
lokal! Ta med redskap för trädgårdsvård. Efter avklarat
arbete så grillar vi korv och bjuder på trisslott.

Lördag 30 april Valborgsfirande
Valborgsfirande i byn. Bål på Norre Vång om vädret tillåter. Tider
meddelas senare.

Söndag 1 maj kl. 11.00 Kosläpp på Norre Vång
Traditionsenligt så släpper Ola och Eskil på Norre
Vång ut sina kor i det gröna på första maj. Skyltar
kommer upp vid vägen. Entré 20 kr/vuxen som går till
kyrkans insamling ”Maträtten”.

Torsdag 5 maj kl. 13.00 Gumlösadagen
På Kristi Himmelfärdsdag är det traditionsenligt 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.
Nytt för i år är att det blir en utställning av maskiner i
anslutning till skolan.
Vi vill även få till en ”Funnet i vägrenen” utställning,
lite på temat ”Håll Fjärlöv rent”, så vi uppmanar alla
som har möjliget att ta en titt i diket och ta med sina
fynd för exponering på anvisad yta utomhus!
Friluftsgudstjänst genomförs på en naturskön plats. Avfärd till gudstjänst sker med
balavagnar direkt efter invigningen av Gumlösadagen.

Fredag 13 maj kl. 18.00 Ölprovning -med grillVinslövssonen Kasper Schönhult, som idag driver Charlis Brygghus utanför
Kristianstad, kommer och håller i en ölprovning.
Anmälan är bindande och görs genom att avgiften (330 kr/person) sätts
in på Sockengillets bg 5795-2426 senast den 27 april. Kom ihåg att ange
namn!
Efter ölprovningen tänder vi grillen så tag med det ni vill grilla och
dricka!

Söndag 12 juni kl. 14.00 Sommarlovs kick-off
Så var det sommarlov för bygdens barn och i vanlig
ordning bjuds alla boende längs skolbussturen på en
eftermiddag med lek, bus och glass vid Gumlösa gamla
skola mellan 14.00 och ca 17.00.

Fadder för ett småhus
Har du lust och möjlighet att ta dig an och vårda (renovera) ett småhus?
Vissa hus är idag i ett sådant skick att de inte längre går att ställa ut.
Dessa kan ta hem och jobba med redan nu om andan faller på. Övriga
hus kan behöva översyn och lite extra kärlek under vinterhalvåret. Något
för dig? Kontakta någon i styrelsen!!

Styrelse för Gumlösa Sockengille
Befattning

Namn

Telefon

E-post

Ordförande

Eskil Carlsson

0733-54 64 05

eskilbonnasme@spray.se

Vice ordf.

Marcus Dahlén

0451-330 10

marcus_dalen@hotmail.com

Kassör

Mats Andersson

0451-458 41

masse.l.andersson@telia.com

Sekreterare

Tina Nordin

0451-331 23

tina.nordin@telia.com

Ledamöter

Annica Ahlfeldt

0705-88 30 03

bettnic@telia.com

Birgitta Lowén

0451-331 16

biggan@birgittalowen.se

Gustav Carlsson

0451-331 00

gusgnu@gmail.com

Lotta Andersson

0709-59 51 39

lotta-77@hotmail.com

Ulf Persson

0730- 81 66 48

ved-uffe@hotmail.com

Grannsamverkan – kontaktpersoner per områdesindelning
Ny mejladress från och med 2016-02-01

grannsamverka@gmail.com
Gumlösa kyrka – Råröd – Annelie & Putte (Fjärlöv 1324) och Gumlösa kyrka –
Gränsen
Magnus Andersson
0451-330 00
0702-92 87 62
Annelie & Putte (Fjärlöv 1324) – Lowéns – Rommestorp
Britt Sponza
0451-331 34
0739-46 61 98
Lowéns – hela Marcus väg – Magnus & Mariette (Fjärlöv 1364)
Gun-Inger Kjellander
0451-330 39
0709-75 60 39
Bergsro – runt till Vinslövsvägen
Gustav Carlsson
Norre Vång
Eskil Carlsson
Sjunkaröd
Jakob Köhlin
Sekreterare
Karina Kohala

0451-331 00
0451-330 05
0768-16 63 52
0451-330 41

0706-57 75 57
0733-54 64 05
0706-25 16 76

Hyra Gumlösa Skola
Priser vid hyra av Gumlösa Sockenskola:
600:300:200:100:-

Privatpersoner
Privatpersoner, som är medlemmar i Sockengillet
Barnkalas
Barnkalas anordnat av medlem i gillet samt för föreningar

100:-

Hyra av ljudanläggningen utöver ovan.

Skolan bokas hos:
Lotta Andersson
Telefon 0451-330 00, 0709-59 51 39 eller mail lotta-77@hotmail.com

Bokbussen
Bokbussen kommer på måndagar, jämn vecka.
Den har stopp vid Fjärlöv Fryshuset mellan kl. 16.10 – 16.25

