GUMLÖSA TIDNING
Nr 2 2012-03-23

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

På G i Gumlösa och Fjärlöv
Onsdag 28 mars
Torsdag 29 mars

Syföreningens auktion
Planering av Gumlösadagen

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

Kosläpp
Utfärd till byamossen
Fixarkväll vid skolan
Gumlösadagen

Söndag 10 juni

Sommarlovs kick off

Lördag 14 juli

Brännboll

Sörby Byalags aktiviteter
30 april
19 maj
21 juni
18 augusti
26 augusti

Valborgsfirande
Cykeltur
Midsommarfest
Sörbyfesten
Svampexkursion

Information från Grannsamverkan
Från och med årsmötet i år 2012 har vi delat in Grannsamverkan i olika
områden. Lokalkännedomen är större om vi är fler kontaktpersoner. Vi vill på
detta sätt snabbare kunna sprida information. Tanken är att man hör av sig till sin
områdeskontakt som i sin tur vidarebefordrar informationen ut i nätverket.
Ser du något eller undrar om något kontakta gärna din kontaktperson.
Vårt arbete i Grannsamverkan är att i första hand förebygga brott.
Områdesindelning
Teddy
Gränsen – Gumlösa kyrka
Magnus
Gumlösa kyrka – Råröd – Annelie och Putte
Britt
Annelie och Putte – Lovens – Rommestorp
Gun-Inger Lovens – hela Marcus väg samt Magnus och Mariette
Gustav
Bergsro – runt till Vinslövsvägen
Eskil
Norre Vång
Telefonnummer
Britt
0451-331 34
Gustav
0451-331 01

073-946 61 98
070-657 75 57

brittsponza@hotmail.com
gustav.c@spray.se eller
gustav.carlsson.glimakra@folkbildning.net

Eskil
Gun-Inger
Magnus
Teddy

0451-330 05
0451-330 39
0451-330 00
044-830 15

0733-54 64 05
0709-75 60 39
070-292 87 62
0760-93 16 18

eskilbonnasme@spray.se
gi.kjellander@gmail.com
mange971@hotmail.com
gubbatorp@gmail.com

Information från årsmötet i Gumlösa sockengille
Sedvanliga handlingar genomgicks. Eskil Carlsson valdes att efterträda Marcus
Frennemark på ordförandeposten i Sockengillet. Marcus Dahlén valdes in i styrelsen.
Vidare beslutades att sommarfesten ska genomföras vart annat år med början 2013.
Mötet uppdrog till styrelsen att kalla in alla ungdomarna i byn och tillsammans se om
det finns önskemål om att få någonstans att hålla till.
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. Det går bra att sätt in den på bankgiro 5795-2426, skriva
namn och antal.
Mötet avslutades med att Eskil tackade Marcus för alla år
och allt arbete som han lagt ner i sockengillet.
Vidare tyckte Eskil att det saknas någon form av ett
Kulturpris här i byn. I år gick till Marcus för den mest
slående kommentaren i P4 radio Kristianstad i höstas
”Strömlösa”

Onsdagen 28 mars kl 19:00 i Gumlösa skola
Syföreningens auktion
Kvällen inleds med en kortare andakt, sedan blir det fika, auktion och lottdragning.

Torsdag 29 mars kl 18:30 i skolan
Planeringsträff inför Gumlösadagen
Alla som vill vara med eller har några idéer till Gumlösadagen hälsas välkomna till en
första planeringsträff. Kan du inte närvara vid kvällens träff men vill vara med hör av
dig. Kontaktperson för Gumlösadagen i år är Marianne Klasson,
tel 0451-331 35 eller mail 045133135@telia.com.

Måndag 30 april kl 19:00 Missionshuset Valborgsfirande
Enlig tradition blir det vårtal och vårsånger. Bålet tänds efter 21:00.
Sörby: 30 april kl 19:00 Valborgsfirande
Brasan tänds vid Östra Brännerna och våren sjungs in. Sörbys byalag bjuder på korv, ta med egen
dricka. Efter detta blir det fika i Lennarts lada.

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 skylt vid vägen några dagar innan.

Torsdagen 3 maj kl 18:30 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! Fryshuset kommer att vara öppet från kl 18:00 för alla som vill titta
hur det ser ut där.

Torsdag 10 maj
Dropp in från kl 17:00 Fixarkväll vid Gumlösa skola
Dags att fixa 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. Första planeringsträffen nu 29/3. Målet är
att precis som tidigare år kunna erbjuda hantverk, utställningar, barnaktiviteter,
servering och en gudstjänst på en naturskön plats i omgivningarna.
Sörby: 19 maj kl 14:00 Cykeltur

Samling vid Sörby skola för att cykla en lagom runda. Väl åter vid skolan bjuder Sörbys byalag på
korv. Medtag egen dryck.

Söndag 10 juni kl 15:00-18:00 Sommarlovs Kick off
Tidigare har sockengillet bjudit på examenstårta men i år tänkte vi göra det till en
sommarlovs kick off istället. Det blir ”hoppborgsdisko”, lekar och tävlingar.
I år kommer inbjudan endast på detta sätt, i Gumlösa Tidning.
Sörby: 21 juni kl 18:00 Midsommarfest

Samling vid Sörby skola. Klädsel av midstommarstången efterföljs av bollspel och andra aktiviteter.
Grillarna står tända, var och en tar med sig vad den vill äta och dricka.

Lördag 14 juli kl 14:00 Brännboll på Fjärlövs arena
I år är det Gumlösa sockengille som står som värd. Till lagledare utsågs
Cornelia Larsson tel 0451-331 09. Efter matcherna blir det grillning av medhavd korv
eller dyl. Boka in datumet redan nu!
Sörby: 18 augusti kl 18:00 Sörbyfesten
Inbjudan kommer ut senare där man får möjlighet att skriva upp sig.

Sörby: 26 augusti kl 13:00 Svampexkursion
Samling vid Sörby skola.

Information från Styrelsen i sockengillet
Tillsammans med Sörby byalag och Fiberföreningen har vi gjort en hemsida. På
hemsidan är tanken att vi ska sprida information om vad som är på gång.
Adressen är www.gumlosasorby.se

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

Eskil Carlsson

0733-54 64 05

Åke Johansson
Karina Kohala
Annica Ahlfeldt
Gert Jönsson
Marianne Klasson
Marina Lindberg
Annelie Olsson
Marcus Dahlén

0451-330 60
0451-330 41
0705-88 30 03
0451-330 70
0451-331 35
044-830 18
0451-330 80
070-881 16 83

Kontaktpersoner för aktiviteterna i Sörby
Erling Kjellander 070-872 74 74, Sven-Erik Eriksson 044-851 36 och
Sven-Olof Persson 044-830 31.

