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På G i Gumlösa och Fjärlöv
Fredag 5 oktober

Pubafton med reseskildring

Söndag 4 november

Hubertusritt

Söndag 18 november

HLR-kurs

Söndag 9 december

Lucia

Du vet väl att vi har en hemsida?
www.gumlosasorby.se
…och att Gumlösa sockengille finns på
?

Besök oss regelbundet för
uppdateringar kring
aktiviteter mm!

Fredag 5 oktober kl. 19.00 Pubafton, Gumlösa skola
Nu är hösten här och den inleder vi med en trivsam pubafton i
Gumlösa skola. Familjen Larsson på Bergsro visar bilder och berättar
om sin resa till New Forest, södra England.
Reseskildringen inleds vid 20-tiden.

Söndag 4 november kl. 12.00 Hubertusritt
Vi hedrar jaktens skyddshelgon, och i år blir det söndagen den 4
november.
Starten går kl. 12:00 från Bergsro (Idyllen), där också den avslutande
ceremonin kommer att hållas med prisutdelning och förtäring. 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 29 oktober till Cornelia
0451-331 09 eller idyllen@telia.com
Startavgift på 70 kr/deltagare betalas på plats.
Enkel förtäring ingår i priset.
Publik + medhjälpare kan köpa förtäring till självkostnadspris. För
myndiga deltagare kan det även finnas punsch att köpa till.
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!

Söndag 18 november kl. 10 – 13 HLR-kurs
Om det ofattbara händer vill man vara förberedd. För att på bästa
sätt vara förberedd om någon drabbas av hjärtstopp bör man gå en
utbildning i Hjärt-lungräddning (HLR).
Tag chansen att gå en kurs här hemma i byn.
Antalet platser är begränsat. Kostnaden är
endast 200 kr/person och inkluderar såklart fika!
Anmälan är bindande och görs senast
lördag 3 november till:
gumlosa.sockengille@gmail.com
Kom ihåg att uppge namn och telefonnummer.
Kostnaden betalas på plats.

Söndag 9 december kl. 16.00 Lucia
Eleverna vid Idyllens Ponnyridskola bjuder på ett ridande luciatåg vid
Torget i Fjärlöv.
Sockengillet bjuder på glögg.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Bokbussen hösten 2018
Bokbussen passerar Fjärlöv på måndagar jämna veckor.
Stoppet är kl. 16.00 – 16.15
Återstående datum: 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12
Vill du komma i kontakt med bokbussen?
Bokbussen telefon: 0451-267125
Bokbussens mobiltelefon: 0709-71 71 25
E-post: bokbussen@hassleholm.se

Nuvarande styrelse för Gumlösa Sockengille
Befattning

Namn

Telefon

E-post

Ordförande

Eskil Carlsson

0733-54 64 05

eskilbonnasme@gmail.com

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

NYTT
Hyra Gumlösa Skola
Priser vid hyra av Gumlösa Sockenskola:
400:300:100:100:-

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

Skolan bokas hos:
Marcus Dahlén
Telefon 0723-22 25 54 eller mail marcus_dalen@hotmail.com

