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Fre 1 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. Erik Arnolds Or-
kester. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

Sön 3 Välkomna till Hembygdsgården i Gemla. Öppet hus 
mellan kl 14-17 Visning av samlingar. Kaffeservering!

Sön 3 Sjätte söndagen efter Trefaldighet kl. 10.00, guds-
tjänst, Tobias Stark, Annie Hultstein

Mån 4 kl. 10 Scensommar i Öja Hembygdsgård. Barnföre-
ställningen ”Musikaliska mojänger med sexton strängar”

Tors 7 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären 
i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en kost-
nad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgården.

Tors 7 Musik i sommarkväll kl. 19.00: ”En gång i Småland”, 
jazztrio med doft av folkton, Christina Sjödin, sång, Per 
Sjödin, gitarr, Johan Castell, kontrabas

Fre 8 kl.15.00 Kronobergskuskarna är ute på sin årliga 
3-dagarstur. Start från Usteryd, via Gransholm, Öpestorp, 
Lillå, Gemla By till Långstorp. SE UPP!! Ta det lugnt om du 
kör till och från Alvesta. Vi kommer att behöva färdas en 
liten stund på stora vägen för att ta oss under järnvägsbron 
strax innan Alvesta omkring kl.16.00-17.00 är vi på vägen.
 
Lör 9 Kronobergskuskarna är ute på sin årliga 3-dagarstur. 
Vi kör Långahall, Frösjön, Kullen, Lönås, Hanaslöv, Leka-
ryd, Gåvetorp, Härlöv tillbaka till Långstorp.
 
Sön 10 Ca. kl. 12.00 Kronobergskuskarna är ute på sin 
årliga 3-dagarstur. Tar en välbehövlig lunchpaus vid Öja 
Hembygdsgård i Gemla.

Sön 10 Välkomna till Hembygdsgården i Gemla. Öppet hus 
mellan kl 14-17 Visning av samlingar. Kaffeservering!

Sön 10 Kristi förklarings dag kl. 10.00, gudstjänst, Tobias 
Stark, Annie Hultstein

Ons 13 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. Gott och Blan-
dat orkester. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

Tors 14 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionä-
ren i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar  till en 
kostnad av 20:- .Vi träffas i stora mastsalen på Solgården.

Fre 15 kl. 19 Scensommar i Gemla Folkpark ”Goodland 
Trio”

Sön 17 Välkomna till Hembygdsgården i Gemla. Öppet hus 
mellan kl 14-17 Visning av samlingar. Kaffeservering!

Sön 17 Åttonde söndagen efter Trefaldighet kl. 10.00, sön-
dagsmässa, Lennart Johnsson, Annie Hultstein 

Tors 21 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären 
i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad 
av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgården.

Fre 22 Solgården, fredag kl 14.00, andakt, Eva Carlsson

Sön 24 Välkomna till Hembygdsgården i Gemla. Öppet hus 
mellan kl 14-17 Visning av samlingar. Kaffeservering!

Sön 24 Nionde söndagen efter Trefaldighet kl. 18.00, guds-
tjänst, Tobias Stark, Elena Vozniuk

Ons 27 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. . Memory´s or-
kester. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

Tors 28 kl. 19 Sommarmusik i Öjaj Kyrka med Sommarkvar-
tetten under rubriken “Till sommaren och dig” Kvartetten 
består av Marianne Krook och Per-Sture Ljungdahl Gemla 
samt Gertrud och Göran Magnusson Vislanda.  Piano: Viking 
Olsson, Lönashult. Andakten leds av Harald Gustavsson.  

Tors 28 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären 
i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad 
av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgården.

Tors 28 kl. 19 Scensommar i Gemla Folkpark. Linda Petters-
son & Krister Jonsson.

Fre 29 kl.19 SVANTE THURESSON MED CLAS CRONA TRIO 
I Gemla Folkpark. Vid bra väder från teaterscenen vid dåligt 
väder från orkesterscenen. Biljettförköp 250 kr på Macken.

Sön 31 Välkomna till Hembygdsgården i Gemla. Öppet hus 
mellan kl 14-17 Visning av samlingar. Kaffeservering!

Sön 31 Tionde söndagen efter Trefaldighet, se vänligen andra 
församlingar

Sön 31 kl. 17. Meg Nömgård, Gemla underhåller med berät-
telser för alla åldrar. Det blir lokala sägner och folksagor från 
när och fjärran om det som finns ute i skogen, men som inte 
alltid syns. Vid bra väder från teaterscenen vid dåligt väder 
från orkesterscenen. Inträde 100 kr. Välkomna.

1 aug kl. 15 Scensommar i Öja Hembygdsgård. Barnföreställ-
ningen ”mamma Mu och Kråkan” med teater K.

Varje år kommer Gemlabladet ut med 12 nummer, ett inför varje 
ny månad! Du vet väl att du också kan bidra med material och 
information till Gemlabladet?  Skicka gärna bidrag till innehållet 
till Kristin Horn Sellström till gemlabladet@gemla.se,  manus-
stopp 15:e i var månad. Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 
0470-67397,070-2032 246 eller ola.aronsson6@gmail.com
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Mån 1  kl. 15 Scensommar i Öja Hembygdsgård. Barnföreställ-
ning ”Mamma Mu och Kråkan” med teater K

Ons 3 Öja/Gemla PRO-BOULE  Träning i Stocköparken Onsdagar 
kl. 16 - 18 och Söndagar kl. 10 - 12. Nya utövare välkomna. Klot 
finns att låna. Öja-Gemla PRO Boulesektionen 

Tors 4 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären 
i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad 
av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgårdens äldreboende i 
Gemla.

Lör 6 kl. 21.30. Scensommar Utomhusbio i Gemla Folkpark. 
”Våga älska”.

Sön 7 Elfte söndagen efter Trefaldighet kl. 18.00 Söndagsmässa, 
Harald Gustafsson, Eva Johnsson Rydman

Mån 8 kl.19.00  Gransholms IF U - Rydaholms GoIF U

Mån 8 PRO Serie-Boule i Stocköparken kl.10.00. Gemla - Lamm-
hult.

Tis 9  kl 19. Gemla Samhällsråd sammanträder på Bakluckan. 
Välkomna!

Ons 10 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. Ingvar Fahsts Orkes-
ter. Tag med kaffekorg, Välkomna.

Ons 10 Öja/Gemla PRO-BOULE  Träning i Stocköparken Onsda-
gar kl. 16 - 18 och Söndagar kl. 10 - 12. Nya utövare välkomna. 
Klot finns att låna. Öja-Gemla PRO Boulesektionen 

Ons 10 kl. 17 Slåtter i Hembygdsgården 

Tors 11 Mackens Torsdagslunch! Kålpudding och potatis, alt. 
korv stroganoff, sallad, kaffe och kaka. Boka gärna!

Tors 11 kl.19.00 Gransholms IF - Hovshaga AIF

Tors 11 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i 
samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar  till en kostnad av 
20:- .Vi träffas i stora mastsalen på Solgården´s  äldreboende i 
Gemla.

Sön 14  Tolfte söndagen efter Trefaldighet kl 10.00 Temaguds-
tjänst, Lars Gunnar Selinder, Annika Fritzon

Ons 17 Öja/Gemla PRO-BOULE  Träning i Stocköparken 
Onsdagar kl. 16 - 18 och Söndagar kl. 10 - 12. Nya utövare väl-
komna. Klot finns att låna. Öja-Gemla PRO Boulesektionen 

Tors 18 Musik i sommarkväll, tema: ”Allenast i Gud…”  kl. 19.00, 
Lars Gunnar Selinder, Joakim Nilsson

Tors 18 Mackens Torsdagslunch! Fisk och potatis alt. köttbullar, 
sallad, kaffe och kaka. Boka gärna!

Tors 18 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i 
samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad av 
20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgården´s äldreboende i 
Gemla.

Lör 20 kl.14.00  Gransholms IF - Hvetlanda GIF

Sön 21 kl 16 Friluftsteater i Gemla Folkpark. VissefjärdaTeater-
grupp framför Vilhelm Mobergs Marknadsafton.

Mån 22 kl.19.00  Gransholms IF U - Alvesta GoIF U

Mån 22 PRO Serie-Boule i Stocköparken kl. 10.00. Gemla - Ryssby.

Ons 24 Öja/Gemla PRO-BOULE  Träning i Stocköparken Onsdagar 
kl. 16 - 18 och Söndagar kl. 10 - 12. Nya utövare välkomna. Klot 
finns att låna. Öja-Gemla PRO Boulesektionen 

Tor 25 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december. 
Varmt välkomna.

Tors 25 Mackens Torsdagslunch! Kycklingfilé och klyftpotatis, 
sallad, kaffe och kaka. Boka gärna!

Tors 25 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i 
samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad av 
20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgården´s äldreboende i 
Gemla.

Fre 26 kl 10.30, andakt på Solgården med Eva Carlsson

Lör 27 kl. 17 PRO firar 50 års jubileum i Gemla Folkpark. Mat, 
underhållning. Pris 200 kr. Anmälan till May Johansson 070 2028 
896 eller Annika Franzén 076 1043159 senast den 15 augusti.

Lör 27  Kl 19 PUBKVÄLL på Bakluckan.Mer info närmare kvällen 
på hemsidan www.gemlamacken.se

Sön 28 kl.16.00  Gransholms IF U - Markaryds IF U

Sön 28 Fjortonde söndagen efter Trefaldighet kl. 10.00 FAMIL-
JE-gudstjänst, Lennart Johnsson, Elena Vozniuk m.fl.

Sön 28 Helgasjörallyt kör genom Gemla och har en kontroll vi 
Macken. 

Ons 31 Öja/Gemla PRO-BOULE  Träning i Stocköparken Onsdagar 
kl. 16 - 18 och Söndagar kl. 10 - 12. Nya utövare välkomna. Klot 
finns att låna. Öja-Gemla PRO Boulesektionen 
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Gemlabladet träffar Ida Sjöö på hennes arbetsplats i Gemla församlingshem för att ställa några frågor till henne!
Berätta lite om Dig själv: Jag är född och uppvuxen i vackra Gemla! Idag bor jag tillsammans med min sambo och vovven på 
Östra lugnet i Växjö men trots att vi trivs där, vill vi tillbaka till Gemla igen. Jag har nyss fyllt tjugofem år och i mitten av januari 
började jag jobba som församlingspedagog i Gemla församling. I grunden är jag utbildad inom HR/personal och organisationsut-
veckling samt fotografering.

Att arbeta som församlingspedagog i Gemla församling, vad handlar det om:
Jag kommer att få äran att fortsätta som församlingspedagog även till hösten på heltid vilket ska bli otroligt roligt. Då får jag fort-
sätta att träffa alla fina barn och föräldrar som jag lärt känna under våren . I mitt jobb som pedagog arbetar jag hela tiden med 
att skapa en mötesplats och familjär stämning där man ska känna att man alltid är välkommen. Oavsett ålder ska man känna 
att man har en plats här och att allas åsikter och värderingar är lika värda. Familjer ska känna att man har en mysig knytpunkt 
väl lämpad för att träffa andra föräldrar och barn, äldre ska känna att man kan komma och ta en kopp kaffe om man känner sig 
ensam och yngre ska känna en trygghet i att man får vara precis så som man är. Oavsett om du är troende eller inte så finns det 
alltid en plats för alla, både i kyrkan och i församlingshemmet.

Gemla Församling är närvarande i Gemla på många sätt – 

Möt församlingspedagog Ida Sjöö

Låter som ett väldigt intressant jobb Du har. Vad 
tycker Du är det bästa med att arbeta i Gemla För-
samling:
Det bästa med mitt jobb är att få träffa så otroligt myck-
et fina människor. Det är det som jag tycker är så bra 
med kyrkans arbete, att alla är genuina. Både barn, för-
äldrar och andra vuxna. Det hoppas jag att man känner 
om man kommer till församlingshemmet eller kyrkan, 
oavsett anledning, att vi finns till för alla på olika sätt. 

Livet är inte bara arbete, vad tycker Du om att göra 
på fritiden:
På fritiden så bland annat odlar jag och tycker allt inom 
trädgård är riktigt roligt att hålla på med. Jag har ett 
stort intresse för hälsa och hur mat och yttre faktorer 
m.m. påverkar oss och speglar vår energinivå för att 
optimera oss i arbete och i livet rent allmänt. Jag skriver 
just nu på en bok, en deckare, som jag hoppas ska 
bli färdig i år. Jag älskar även att måla, sjunga och allt 
annat roligt som finns! Text: Ola Aronsson

GLAD SOMMAR ÖNSKAR GEMLABLADET! 
Vi kommer ut med blad även i augusti så glöm inte att skicka in ditt 

material till gemlabladet@gemla.se senast 15 juli!
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Nu är fabriksbutiken ännu större!
Stort sortiment med många varumärken! 

Besök vår nya 

VÄLKOMMEN 
Industrivägen 18, Gemla, telefon 0470-70 41 63

Sommaröppet alla dagar i veckan. För mer info och öppettider gå in på www.micki.se

Kvalitet til
l fabrikspris!

SUPERFYND-avdelning
Upp till 70% rabatt!

I år fyller Gemla Folkpark hela 90 
år! Kom och fira i sommar med 

roliga evenemang för hela familjen! 

Ungdomsdisko 6 maj 
Klass 1-3 kl. 18-19:30. Klass 4-6 kl. 19:30-21:30. 

Inträde 20 kr

Midsommarfirande 24 juni
Familjefest med trollkarl, ponnyridning, lotterier och 

mycket annat. Fredagen 24 juni kl.15-18

En salig blandning av sagor, oknytt 
och annat lortatyg den 31 juli

Meg Nömgård underhåller med berättelser för alla 
åldrar. Det blir lokala sägner och folksagor från när 

och fjärran om det som finns ute i skogen, 
men som inte alltid syns…

Söndagen den 31 juli kl. 17. Inträde 100 kr

Friluftsteater 21 augusti
Vissefjärda Teatergrupp framför 

Vilhelm Mobergs Marknadsafton. 
Söndagen 21 augusti Kl. 16. Inträde 100 kr

Gemla Folkpark 90 år 1926 – 2016

Gemla Folkpark 90 år 1926-2016

I år fyller Gemla Folkpark hela 90 
år! Kom och fira i sommar med 

roliga evenemang för hela familjen! 

Ungdomsdisko 6 maj 
Klass 1-3 kl. 18-19:30. Klass 4-6 kl. 19:30-21:30. 

Inträde 20 kr

Midsommarfirande 24 juni
Familjefest med trollkarl, ponnyridning, lotterier och 

mycket annat. Fredagen 24 juni kl.15-18

En salig blandning av sagor, oknytt 
och annat lortatyg den 31 juli

Meg Nömgård underhåller med berättelser för alla 
åldrar. Det blir lokala sägner och folksagor från när 

och fjärran om det som finns ute i skogen, 
men som inte alltid syns…

Söndagen den 31 juli kl. 17. Inträde 100 kr

Friluftsteater 21 augusti
Vissefjärda Teatergrupp framför 

Vilhelm Mobergs Marknadsafton. 
Söndagen 21 augusti Kl. 16. Inträde 100 kr

Gemla Folkpark 90 år 1926 – 2016

I år fyller Gemla Folkpark hela 90 år! Kom och fira i sommar med hela familjen!

SVANTE THURESSON MED CLAS CRONA TRIO I Gemla Folkpark. Vid bra väder från teaterscenen 
vid dåligt väder från orkesterscenen. Fre 29 kl.19. Biljettförköp 250 kr på Macken.

En salig blandning av sagor, oknytt och annat lortatyg. Meg Nömgård underhåller med berättelser 
för alla åldrar. Det blir lokala sägner och folksagor från när och fjärran om det som finns ute i skogen,-
men som inte alltid syns…Söndagen den 31 juli kl. 17. Inträde 100 kr

Friluftsteater i parken Vissefjärda Teatergrupp framför Vilhelm Mobergs Marknadsafton.
Söndagen 21 augusti Kl. 16. Inträde 100 kr
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 Tack till alla som på olika sätt hjälper 
till att utveckla vår Hembygdsgård

Gåvor på 1 000 kr eller mer. 
Aronsson Agneta 
Aronsson Ola 
Aronsson Peter 
Aronsson Sven o Sylvia 
Birgersson Mats o Kerstin 
Carlsson Astor o Eva 
Christersson Bror o Kerstin 
Franzén Annika o Börje 
Halldin Clas m familj 
Hedrén Thomas o Lena 
Håkansson Göran 
Karlsson Hugo 
Ljungdahl Per-Sture o 

       Marianne Krook 
Nilsson Bertil o Monica 
Nilsson Mona o Göte 
Oskarsson Olle o Irene 
Persson Leif o Ann-Charlott 
Petersson Ulla o Åke 
Samuelsson Maj-Inger 
Selander Tord o Siv 
Sögård Kjell o Gerd 
Thaung Ingvar 
Thulin Ulla-Liz 
Thunell Ingrid o Sjöö Bo 
Villa Gransholm 
PRO Öja Gemla 
Gemla Samhällsråd 
AB Lonil i Växjö

Gåvor på 500 kr eller mer... 
Aronsson Anders o Eva 
Aronsson Henrik o Helena 
Aronsson Thomas o Åse 
Björck Rolf o Ek Anita 
Björknert Kjell o Marianne 
Bucei Duro o Gabriel 
Böök Martina o Klas 
Dellberg Jan-Åke o Rose-Marie 
Eronsson Benny o Anne 
Granath Lars-Erik o Ingrid 
Gunnarsson Göran 
Gustavsson Bengt o Lilian 
Gustavsson Yngve o Ingrid 
Hagman Rune o Lisbeth 
Helén Marita 
Hermansson Bengt-Olof o Lena 
Hugosson Lasse o Greta 
Johansson Magnus, Anna-Gunnel 
Johansson Uno o Karin 
Karlsson Lena o Sven-Erik 
Karlsson Gunvor 
Lagerstedt Arne o Birgitta 
Lindh Yngve o Siv 
Lövgren Allan 
Martinsson Sören 
Nilsson Eskil o Marianne 
Nyqvist K-A o Bergvall Yvonne 
Olsson Egon o Johansson Asta 
Palrén Ewa o Feruccio

Paoli Ezio o Ann 
Pettersson Jan o Marie 
Pihl Thomas o Ingrid 
Runesson Greger o Linda 
Runesson Gudrun o Eiler 
Svensson Kjell-Åke o Maria 
Utbult Julia o Christian Holm 
Welinder Johnny o Ingalill 
Widlund Elisabet 
Gåvor upp till 500 kr 
Aronsson Ingegerd 
Aronsson Per o Inger 
Birgersson Clas m familj 
Blad Sven-Olof o Agneta 
Börjesson Gunnar 
Carlsson Margareta 
Claesson Börje o *Margareta 
Dovskog Wiman Pernilla 
Ellfors Allvar o Eva 
Gerhardts Albert o Christiane 
Gustavsson Alf 
Gustafsson Torvald 
Helmert-Jonasson Irene 
Hermansson Lars-Erik, Cathrine 
Hulenvik Åke 
Hård Gösta 
Inemo Martin o Linda 
Johansson Birgitta 
Johansson Malte 
Johansson Margareta o Yrjö 

Johansson Ronny o Evy 

Johnsson Ulf o Ann-Marie 
Karlsson Ronny o Lena 
Karlsson Tommy 
Lagerström Maths o Christina 
Larnö Joakim 
Larsson Ulla 
Lindell Erik 
Lindgren Ann-Marie o Anders 
Lothsson Roland o Viveca 
Martinsson Kjell 
Mokus Mihalj o Eva-Lena 
Nettervik Ingrid 
Nilsson Folke 
Nilsson Kjell o AK Ånman 
Olsson Olle o Ingrid 
Ragnarsson Bertil o Rose-Marie 
Rydén Birgitta o Beijert 
Sandberg Lillemor 
Sjöö Folke o Anna 
Svensson Ingemar o Walter 
Westerlund Christel, Kuparinen E 
Zomegnan Uber o Pia 
Tack till hjälpsamma Gemlabor 
Arne Sunesson 
Per-Olof Nilsson 
Ola Aronsson 
Tilman Fuchs 
Klas-Göran Larsson 
Stefan Runesson 
Enar Gustavsson

Kurt Gustafsson 
Johnny Welinder 
Sören Johansson 
Sven Aronsson 
Agneta Aronsson 
Kent Runesson 
Anders Lindgren 
Ture Persson 
Beijert Ryden 
Nils-Erik Magnusson 
Björn Oskarsson 
Ronny Runesson 
Lars-Gunnar Nilsson 
Johnny Gustavsson 
Börje Franzén 
Ulla Petersson 
Irene Oskarsson 
Britt-Marie Sunesson 
Magnus Nilsson 
Tack till våra sponsorer 
Boverket 
BIWI Bygg AB 
Gemla Elektriska AB 
Växjö Kommun 
Lättbalken, Stockaryd 
Micki Leksaker AB 
Fresh Ventilation AB 
Sparbanksstiftelsen 
Beijer Byggmaterial AB 
Gemla Maskinservice AB

Vill Du vara med? Hembygdsföreningens postgiro nr är: 13 43 31 - 8
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Nu är fabriksbutiken ännu större!
Stort sortiment med många varumärken! 

Besök vår nya 

VÄLKOMMEN 
Industrivägen 18, Gemla, telefon 0470-70 41 63

Sommaröppet alla dagar i veckan. För mer info och öppettider gå in på www.micki.se

Kvalitet til
l fabrikspris!

SUPERFYND-avdelning
Upp till 70% rabatt!

I år fyller Gemla Folkpark hela 90 
år! Kom och fira i sommar med 

roliga evenemang för hela familjen! 

Ungdomsdisko 6 maj 
Klass 1-3 kl. 18-19:30. Klass 4-6 kl. 19:30-21:30. 

Inträde 20 kr

Midsommarfirande 24 juni
Familjefest med trollkarl, ponnyridning, lotterier och 

mycket annat. Fredagen 24 juni kl.15-18

En salig blandning av sagor, oknytt 
och annat lortatyg den 31 juli

Meg Nömgård underhåller med berättelser för alla 
åldrar. Det blir lokala sägner och folksagor från när 

och fjärran om det som finns ute i skogen, 
men som inte alltid syns…

Söndagen den 31 juli kl. 17. Inträde 100 kr

Friluftsteater 21 augusti
Vissefjärda Teatergrupp framför 

Vilhelm Mobergs Marknadsafton. 
Söndagen 21 augusti Kl. 16. Inträde 100 kr

Gemla Folkpark 90 år 1926 – 2016

Gemla Folkpark 90 år 1926-2016

I år fyller Gemla Folkpark hela 90 
år! Kom och fira i sommar med 

roliga evenemang för hela familjen! 

Ungdomsdisko 6 maj 
Klass 1-3 kl. 18-19:30. Klass 4-6 kl. 19:30-21:30. 

Inträde 20 kr

Midsommarfirande 24 juni
Familjefest med trollkarl, ponnyridning, lotterier och 

mycket annat. Fredagen 24 juni kl.15-18

En salig blandning av sagor, oknytt 
och annat lortatyg den 31 juli

Meg Nömgård underhåller med berättelser för alla 
åldrar. Det blir lokala sägner och folksagor från när 

och fjärran om det som finns ute i skogen, 
men som inte alltid syns…

Söndagen den 31 juli kl. 17. Inträde 100 kr

Friluftsteater 21 augusti
Vissefjärda Teatergrupp framför 

Vilhelm Mobergs Marknadsafton. 
Söndagen 21 augusti Kl. 16. Inträde 100 kr

Gemla Folkpark 90 år 1926 – 2016

I år fyller Gemla Folkpark hela 90 år! Kom och fira i sommar med hela familjen!

SVANTE THURESSON MED CLAS CRONA TRIO I Gemla Folkpark. Vid bra väder från teaterscenen 
vid dåligt väder från orkesterscenen. Fre 29 kl.19. Biljettförköp 250 kr på Macken.

En salig blandning av sagor, oknytt och annat lortatyg. Meg Nömgård underhåller med berättelser 
för alla åldrar. Det blir lokala sägner och folksagor från när och fjärran om det som finns ute i skogen,-
men som inte alltid syns…Söndagen den 31 juli kl. 17. Inträde 100 kr

Friluftsteater i parken Vissefjärda Teatergrupp framför Vilhelm Mobergs Marknadsafton.
Söndagen 21 augusti Kl. 16. Inträde 100 kr
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Gemlabladet träffar Ida Sjöö på hennes arbetsplats i Gemla församlingshem för att ställa några frågor till henne!
Berätta lite om Dig själv: Jag är född och uppvuxen i vackra Gemla! Idag bor jag tillsammans med min sambo och vovven på 
Östra lugnet i Växjö men trots att vi trivs där, vill vi tillbaka till Gemla igen. Jag har nyss fyllt tjugofem år och i mitten av januari 
började jag jobba som församlingspedagog i Gemla församling. I grunden är jag utbildad inom HR/personal och organisationsut-
veckling samt fotografering.

Att arbeta som församlingspedagog i Gemla församling, vad handlar det om:
Jag kommer att få äran att fortsätta som församlingspedagog även till hösten på heltid vilket ska bli otroligt roligt. Då får jag fort-
sätta att träffa alla fina barn och föräldrar som jag lärt känna under våren . I mitt jobb som pedagog arbetar jag hela tiden med 
att skapa en mötesplats och familjär stämning där man ska känna att man alltid är välkommen. Oavsett ålder ska man känna 
att man har en plats här och att allas åsikter och värderingar är lika värda. Familjer ska känna att man har en mysig knytpunkt 
väl lämpad för att träffa andra föräldrar och barn, äldre ska känna att man kan komma och ta en kopp kaffe om man känner sig 
ensam och yngre ska känna en trygghet i att man får vara precis så som man är. Oavsett om du är troende eller inte så finns det 
alltid en plats för alla, både i kyrkan och i församlingshemmet.

Gemla Församling är närvarande i Gemla på många sätt – 

Möt församlingspedagog Ida Sjöö

Låter som ett väldigt intressant jobb Du har. Vad 
tycker Du är det bästa med att arbeta i Gemla För-
samling:
Det bästa med mitt jobb är att få träffa så otroligt myck-
et fina människor. Det är det som jag tycker är så bra 
med kyrkans arbete, att alla är genuina. Både barn, för-
äldrar och andra vuxna. Det hoppas jag att man känner 
om man kommer till församlingshemmet eller kyrkan, 
oavsett anledning, att vi finns till för alla på olika sätt. 

Livet är inte bara arbete, vad tycker Du om att göra 
på fritiden:
På fritiden så bland annat odlar jag och tycker allt inom 
trädgård är riktigt roligt att hålla på med. Jag har ett 
stort intresse för hälsa och hur mat och yttre faktorer 
m.m. påverkar oss och speglar vår energinivå för att 
optimera oss i arbete och i livet rent allmänt. Jag skriver 
just nu på en bok, en deckare, som jag hoppas ska 
bli färdig i år. Jag älskar även att måla, sjunga och allt 
annat roligt som finns! Text: Ola Aronsson

GLAD SOMMAR ÖNSKAR GEMLABLADET! 
Vi kommer ut med blad även i augusti så glöm inte att skicka in ditt 

material till gemlabladet@gemla.se senast 15 juli!
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Helige Å Fiskevårdsförening

Fiskekort kan köpas på:
Macken i Gemla
OK/Q8 i Bergsnäs, Växjö
City fiske, Arabygatan Växjö
Turistbyrån, Växjö

Priser
Dagkort 75kr
Veckokort 150 kr
Månadskort200kr
Årskort 400 kr
Årskort junior 
(under 18 år) 100 kr

Årskort gäller ej som familjekort. 
Veckokort, månadskort och årskort 
gäller för max 10 angeldon och en 
långrev på 100 krokar.
Mer information hittar Du på www.
helige.se 

Sportfiske-rekord från Helige å
Har någon fått större? Hör av er
i så fall så uppdaterar vi listan!

Abborre 1800 g
Braxen 3500 g
Björkna 975 g

Färna 3255 g
Gädda 12 000 g
Mört 800 g
Sarv 1300 g
Sutare 2400 g
Ål 3015 g

Hela Sverige syr! Den tv-serien kommer väl alla Gemlabor ihåg. Men hur gick det 
sedan - Möt Jenny Fritzson Sjöö, slöjdlärare med stort intresse för hästar! Jag har 
träffat Jenny Fritzson Sjöö i hennes hem, Skräddargården i Öja, och ställt några 
frågor till henne. Berätta lite om dig själv:

Jag är en 45-årig fyrabarnsmamma som bor tillsammans med min man Robin och 
barnen Otto, Elliot och Sixten i Skräddargården i Öja by. Äldste sonen, Max, flyttade 
hemifrån för ett par månader sedan. 
- Jag är i grunden lärare i svenska, SO och bild men efter att ha tagit tjänstledigt ett 
år för att läsa konsthantverk och design på Grimslövs Folkhögskola sadlade jag om 
och har de senaste 10 åren undervisat i trä- och metallslöjd. Till hösten börjar jag ett 
nytt jobb på nystartade Elin Wägnerskolan i Växjö, där jag till en början kommer att 
undervisa i både trä-, metall- och textilslöjd. Förutom läraryrket så har jag också ett 
eget litet företag som heter Öja Form, där jag sysslar med design och konsthantverk i 
alla dess former: Trä, metall, textil och keramik. Ju mer desto bättre!  Jag har lite svårt 
att begränsa mig. Det där med ”lagom” har aldrig varit något för mig. Jag har ett eget 
märke också: MÄKVÄDI – För oss som tror att vi är nåt.

Hur var det att bli en tv-kändis, och visst var det lite regisserat detta med att Ni 
hade så bråttom på slutet?
- Att vara med i ”Hela Sverige Syr” var en fantastisk upplevelse! Det var verkligen 
jätteroligt från första stund, otroligt pirrigt och nervöst emellanåt och extremt stress-
sigt när allt skulle bli klart. Ja, det var precis som på TV! Det var en tävlingsform som 
passade mig perfekt och jag är jättestolt över min andraplats!
Det händer inte dagligen att folk kommer fram och ber om autografer precis, men i 
tygaffärer och på symässor är man lite av en kändis. Jag tycker att det är skoj att bli 
igenkänd.

Hur påverkades din vardag? Fick du många uppdrag efter att programserien var 
slut?
- Jag och Lisa, som vann, fann varandra direkt och blev nära vänner. Vi ses ett par, 
tre gånger om året och planerar skriva en bok ihop med idéer, instruktioner och tips 
på grejer som man kan göra själv. Vi har registrerat varumärket ”SYKOLOGI”, som 
en humoristisk vink om hur bra handarbete är för själen. Beställningar och uppdrag 
har trillat in i en jämn ström sedan programmet. Jag har fått möjlighet att sy allt från 
medeltidskläder, draperier till offentliga miljöer, 15 Astrid Lindgrenutstyrslar till en 
barnkör och en mässhake till Öhrs kyrka. 
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA! 
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          4 juli  Musikaliska mojänger   Öja hembygdsgård kl 10
      15 juli  Goodland Trio     Gemla folkpark kl 19 
     28 juli  Linda Pettersson & Krister Jonsson  Gemla folkpark, kl 19
    1 aug  Mamma Mu i stan   Öja hembygdsgård, kl 15  
   6 aug  Utomhusbio: Våga älska  Gemla folkpark, kl 21.30 
 

www.vaxjo.se/scensommar
facebook.com/scensommar 
instagram: scensommar

musik
teaterf lm

fri entré

Måsarna vakar 
över Madsjön.
Foto: Caroline Mortlock
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Just nu planerar jag inför ett samarbete med en teaterförening som 
behöver hjälp med kostymer till en uppsättning.  Sådana uppdrag är 
jätteroliga! Att byta blixtlås i jackor och laga byxor är inget för mig. Det 
överlåter jag åt andra som är mycket bättre på det än jag.

Kombinationen slöjdlärare, konstnär och hästägare, hur får du tiden 
att räcka till?
- Det här med hästägare är ett nytt kapitel i min livsbok. Sedan 10-års-
åldern har jag drömt om att ha en egen häst, men insåg att jag varken 
hade ekonomiska förutsättningar eller var tillräckligt mogen för ansva-
ret. Tanken har dock alltid funnits att: ”Nån gång…”

Så, plötsligt i vintras insåg jag att nu var det ”Nån gång”.  Jag hitta-
de min drömhäst i England: Ett Clydesdalesto på ett och ett halvt år 
som heter Ann Mari, eftersom jag tyckte att det räckte med herrar i 
hagen för min del… Hon är väldigt trevlig, lugn och nyfiken. Vi tränar 
lydnad, tömkörning, lite frihetsdressyr och tar långa skogspromenader 
i väntan på treårsåldern, då hon kan börja ridas in. Clydesdale tillhör 
de allra största hästraserna så hon kommer förmodligen att bli en bit 
över 170 cm när hon vuxit klart. Nu är hon två år och trivs bra i sitt 
nya hemland; Öja är ju en av de bästa platserna på jorden! Hur jag 
får tid? Jag lever efter devisen att: Ju mer man gör, desto mer hinner 
man. Det man verkligen, verkligen vill, det hittar man tid för. 

Dessutom gör jag nästan alltid det roligaste först. I valet mellan att 
diska eller att gå ut i verkstan och skapa något är valet enkelt: disken 
kommer förmodligen att stå kvar, men inspirationen måste man gripa 
i flykten. 
Text: Jenny och Ola har tillsammans knåpat ihop detta.
 

Tel: 0470-234 80
oscar@brafonster.se
www.brafonster.se

Gemla RABATTEN -30%

Besök oss gärna på 
Verkstadsgatan 18Q 
i Växjö, eller kom förbi 

vår visningslokal på 
Säterivägen 11 

i Gemla.

Välkomna!


