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Söndag 30 april Valborgsfirande
Valborgsbål på Norre Vång.
Bålet tänds ca 20.00. Korv finns att köpa.

Måndag 1 maj kl. 11 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.
Entréavgiften går liksom tidigare till välgörande ändamål.

Tisdag 9 maj drop-in från 17 Städdag, Gumlösa skola
Hög tid att fixa till vid skolan, rensa rabatter och ställa fram utemöblerna.
Korvgrillning och trisslott efter avklarat arbete!

Söndag 21 maj Vårdag i Hälleberga backe (istället för
Gumlösadagen)
Samling vid Hälleberga Backe (skylten) kl. 13.30.
All bilparkering sker vid Gumlösa skola så kom i tid!
Vi hoppas på en riktigt fin majdag i backen och
Johan Barnekow berättar om Hälleberga och bygden.
Efteråt fikar vi i skolan (kaffe och fralla, 20 kr).

Fredag 2 juni Stand-up i Lowén trädgård
Evenemanget är utsålt men blänkaren kvarstår som påminnelse till de lyckliga med
biljett!

Lördag 17 juni drop-in från 9.30, Fixardag
För att underhålla det arbete som gjorts vid skolan i maj så har vi bokat in en
lördag förmiddag vid skolan. Vi rensar ogräs och fixar med sådant som behöver
åtgärdas mellan kl. 9.30 till 12.00. Gillet bjuder på läskande dryck och glass!

Söndag 18 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. Hoppborgen åker fram
om vädret tillåter det!

Lördag 5 augusti kl 18.00 Sommarfest vid Folkes Park
Planera redan nu in årets sommarfest som hålls den 5 augusti.
Grillarna kommer att stå redo och när maten är intagen
står livebandet redo!
Anmälan:
Deltagaravgiften är numera 100 kr för varje person från det år de fyller 18 år.
Anmäl dig genom att betala in avgiften och tydligt ange vem/vilka den avser.
Anmäler du många personer är det lämpligt att även lägga ett mail till:
Susanne Andersson i.l.susanne.andersson@gmail.com
…så att alla namn kommer med (även gratisdeltagare). Susanne svarar även på
eventuella frågor per mail eller tel. 458 41 (efter kl. 18)!
Avgiften kan betalas in till:
Sockengillets bg 5795-2426
Sockengillets swish 123 388 53 32
Vi ser helst att anmälan är gjord senast den 22 juli. Mer info kommer!!

Tisdag 15 augusti kl. 18.30 Brännboll Fjärlöv Arena
Innan sommarlovet är slut så passar vi på att bjuda till brännboll på Fjärlöv arena
(fotbollsplanen). Vi hoppas på vackert sensommarväder och att många vill ta med
sig picknickfilten/korgen och komma och spela lite eller heja på.
Grill ordnas till platsen.

Kultiskvällar i Folkes Park i Fjärlöv
Observera att avgiften erläggs på plats!
Söndagen den 21 maj kl. 17.00-20.30
Musik: CD/Kurt
Pris: 50 kr per person
Söndagen den 30 juli kl. 17.00-20.30
Musik: Manfred Frid
Pris: 100 kr per person
Söndagen den 13 augusti kl. 17.00-20.30
Musik: Levande musik
Pris: 100 kr per person
Frågor: e-post kultis@apoleo.se eller
per telefon till Marcus Frennemark 0730-27 52 01

Varje kväll avslutas med
korv och bröd som ingår i
priset!

Nuvarande 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

Ella Håkansson

0709-69 33 19

ellabella_me@hotmail.com

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

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

Privatpersoner
Privatpersoner, som är medlemmar i Sockengillet
Barnkalas
Föreningar
Barnkalas anordnat av medlem i gillet
Hyra av ljudanläggningen i samband med hyra av lokalen
enligt något av ovan alternativ

Skolan bokas hos:
Lotta Andersson
Telefon 0451-330 00, 0709-59 51 39 eller mail lotta-77@hotmail.com
Tänk på att medlemsavgiften ska vara erlagd innan bokning för att medlemspriser ska gälla!

