GUMLÖSA TIDNING
Nr 1 2012-01-22

Gumlösa Tidning kommer ut med ojämna mellanrum 4-5 gånger om året

På G i Gumlösa och Fjärlöv
Onsdag 1 februari
Torsdag 16 februari

Fiberprojektet
Grannsamverkansmöte

Fredag 2 mars
Torsdag 22 mars

Gumlösa sockengilles årsmöte
Berättarafton i skolan

Tisdag 1 maj prel
Torsdag 3 maj
Torsdag 10 maj
Torsdag 17 maj

Kosläpp
Utfärd till byamossen
Städdag vid skolan
Gumlösadagen

Konstituerande stämma för
FIBERPROJEKTET
Onsdag 1 februari i Gumlösa skola kl 19:00
Många har anmält sitt intresse för att delta i fiberprojektet och nu är det dags att
skapa fastare former för projektet.
Fibergruppen inbjuder alla intresserade i Gumlösa och Sörby till mötet onsdagen 1
februari kl 19.00.
Under kvällen kommer vi att bilda den ekonomiska förening som ska driva
projektet och det kommer att ges ytterligare information runt fiberutbyggnaden.
Jan Fritzon från Sparbanken Göinge berättar om hur banken kan stödja
utbyggnaden.
Mer information om fiberprojektet kommer på ett särskilt blad!

Torsdagen den 16 februari 19:00 Grannsamverkansträff i
Gumlösa skola
Information om vad som händer inom området för Grannsamverkan.
Vi kommer vi att ta upp och diskutera hur vi ska arbeta inom vår Grannsamverkan för
att på ett effektivt kunna förebygga och även göra mindre insatser vid eventuella
händelser. Sockengillet står för fika under kvällen. Välkomna!
Kontaktperson
Magnus Andersson
0451-330 00, 0451-330 06
070-292 87 62
mange971@hotmail.com

Sekreterare
Karina Kohala
0451-330 41
070-625 16 76
k.kohala@telia.com

Kladdis
Det har tidigare funnits en öppen verksamhet för föräldrar och barn som är
daglediga. Önskemål har framkommit att starta upp detta igen. Ni som är
intresserade hör av er till Marina Lindberg 044-830 18 eller maila
marina.lindahl@spray.se

KALLELSE
Till årsmöte i Gumlösa sockengille
Fredagen den 2 mars kl 18:30 i Gumlösa skola
Vi i Gumlösa sockengilles styrelse vill bjuda till årsmöte. Vi inleder med
smörgåstårta, övergår därefter till mötet och som ”eftermöte” har vi pubafton. Alla
boende i Gumlösa/Fjärlöv med omnejd hälsas välkomna!
Har du förslag på ledamöter till styrelsen kontakta valberedningen Birger Glader
0451-331 13 eller Mariette Lind 0451-330 33.

För avgiften
gratis.

50

kronor får du smörgåstårta och kaffe. För barn upp till 13 år är det

Anmälan sker Senast
Åke Johansson
0451-330 60
Annica Ahlfeldt
044-830 03

27 februari

till:

070-592 32 53

ake.johansson@mbox325.swipnet.se

0705-88 30 03

annica.ahlfeldt@bredband.net

Årsmötet är ett bra tillfälle att betala medlemsavgiften för 2012. Den är 40 kronor
för den första medlemmen i hushållet. Därefter betalar varje medlem från hushållet
20 kronor, dock sammanlagt högst 100 kronor per hushåll.
Om du inte kan betala avgiften på årsmötet så går det bra att betala in den på
Gumlösa Sockengilles bankgiro 5795-2426.

Torsdagen 22 mars kl 19:00 i Gumlösa skola
Bildvisning om Spanska Pyrenéerna
Studiefrämjandet inbjuder till en berättarafton i Gumlösa skola där natur-fotografen
Thomas Johnsson visar bilder och berättar om en resa i spanska Pyrenéerna.
Inträde: 50 kronor.

Tisdagen 1 maj (preliminärt) kl 11:00 Kosläpp på Norrevång
Norrevång släpper korna på första maj. Om det är helt kass väder flyttas utsläppet
till lördagen efter. Det kommer att sättas upp en skylt ute vid vägen några dagar
innan.

Torsdagen 3 maj kl 19:00 Byamossen
Samling vid fryshuset 18:30 för att gemensamt cykla dit. De som inte kan cykla
kan åka balavagn, parkering och samling för dem hos Gert Jönsson 18:30.
Medtag kaffekorg!

Torsdag 10 maj
Dropp in från kl 17:00 Städdag vid Gumlösa skola
Dags att hyfsa till ute och inne vid skolan. Droppa in när det passar. Ta gärna med
redskap för trädgårdsarbetet. Framåt kvällen efter väl förrättat värv grillar vi korv.

Torsdag 17 maj Gumlösadagen
Är i skrivande stund i planeringsstadiet. Målet är att precis som tidigare år kunna erbjuda hantverk, utställningar, barnaktiviteter, servering och en gudstjänst på en
naturskön plats i omgivningarna. Kontaktperson för Gumlösadagen är tills vidare
Annica Ahlfeldt.

Ungdomsverksamhet
Vi vill i och med detta upprop fråga ungdomarna här i byn:
Vill ni ha en samlingsplats?
Hur skulle den i så fall se ut?
Finns det något ni skulle vilja göra som inte finns idag?
Vi i sockenstyrelsen vill gärna ha kontakt med er, hör av er till någon av
oss (telefonnummer finns nedan).

Styrelsen för Gumlösa Sockengille
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Marcus Frennemark
Eskil Carlsson
Åke Johansson
Karina Kohala
Annica Ahlfeldt
Gert Jönsson
Marianne Klasson
Marina Lindberg
Annelie Olsson

0451-330 19
0733-54 64 05
0451-330 60
0451-330 41
0705-88 30 03
0451-330 70
0451-331 35
044-830 18
0451-330 80

