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Skicka gärna bidrag till innehållet till gemlabladet@
gemla.se, manusstopp 15:e i var månad. 
Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 0470-67397,070-
2032 246 eller ola.aronsson6@gmail.com

Lör 2 kl.15.00  Gransholms IF - Hovmantorp GoIF.

Sön 3 kl. 10.00 söndagsmässa i Öja Kyrka, Lennart Johnsson, 
Christina Sjödin

Mån 4 kl.19.00  Gransholms IF U - Bredaryd/Lanna IK U.

Mån 4 kl. 14.30 Tradition och liv på Solgården , Eva Carlsson

Tors 7 Träffpunkten kl 14.00-1600. Vi träffas vi i stora matsalen 
på Solgården i Gemla. Vi börjar med 15 min sittgympa. Sedan 
kommer Växjö Handelsträdgård hit med blommor till försälj-
ning. Vi fikar under tiden och det till en kostnad av 20:-. Alla 
pensionärer är varmt välkomna att delta.

Tors 7  kl 17 Herrbastu. Välkomna

Tors 7 Gemla Församlingshemkl. 18-20, Stickcafé med fika. 

Tors 7 Mackens Torsdagslunch Grillade revben och potatisgra-
täng. Ingår gör sallad, kaffe, kaka och  dryck. Förboka gärna. 
Välkommen! 

Sön 10 kl. 11-17.30 dagläger för 6-12 år. Anmälan 30 april till 
Christina.glimsjo@svenskakyrkan.se

Sön 10 kl. 15.40 sångstund, 16.00 gudstjänst med Små och 
Stora, Terminsavslutning för barn- och familjeverksamheten. 
Lägerbarnen medverkar. Harald Gustafsson, Elena Vozniuk. 
Hoppborg, tipsrunda, korv och bröd.

Mån 11 kl.19.00 Gransholms IF U - Värnamo Södra FF U.

Tors 14 kl.14.00  Gransholms IF - Hovshaga AIF.

Tors 14 Kristi himmelfärdsdag, Träffpunkten har stängt i verk-
samheten.

Tors 14 kl. 8.00 Ottegudstjänst i hembygdsgården, Lennart 
Johnsson, Christina Sjödin, Sara Siggesson. Frukost 40:- varav 
10:- går till soppkök i Valmiera.

Fre 15 Prova på dag på Rockatorp golfklubb. Prova golf eller 
fotbollsgolf! Se annons.

Lör 16 kl. 12.00 Dopgudstjänst i Öja Kyrka, Annika Stacke, 
Elena Vozniuk.

Sön 17 kl. 10.00 Söndagsmässa i Öja Kyrka, Lennart Johnsson, 
Sofia Dahlén

Mån 18 kl. 14.30 Tradition och liv på Solgården , Eva Carlsson

Tis 19 kl. 19-21 Församlingsråd. Gemla församlingshem

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

Tors 21 Träffpunkten kl. 14.00-16.00. Vi träffas i stora matsalen 
på Solgården i Gemla. Vi börjar med 15 sitt-gympa. Sedan firar 
vi inför pingst. Vi samtalar kring ämnet och passar även att fira 
”muffinsdagen”. Vi fikar och umgås till en kostnad av 20 :-.Alla 
pensionärer är varmt välkomna att delta.

Tors 21 Mackens Torsdagslunch Strömming potatismos alt 
Isterband dillstuvad potatis. Ingår gör sallad, kaffe, kaka och  
dryck. Förboka gärna. Välkommen!

Fre 22 kl 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. Sedan 
varje fredag under sommaren. Tag med kaffekorg.

Tors 21  kl 17 Herrbastu. Välkomna

Lör 23 kl. 11.00 Konfirmation med mässa i Öja Kyrka, Harald 
Gustafsson, Annika Fritzon m.fl.
 
Sön 24 kl.18.00 Gransholms IF U - Rydaholms GoIF U.

Sön 24 kl. 10.00 Pingstdagsgudstjänst, kör under ledning av 
Eva Carlsson, Lennart Johnsson

Tis 26 kl. 10.30 Gudstjänst på Solgården , Lennart Johnsson, 
Christina Sjödin 

Ons 27 kl. 8.30 Mässa, Lennart Johnsson

Tors 28 Träffpunkten kl. 14.00-16.00. Vi träffas i stora matsalen 
på Solgården i Gemla. Vi ska idag fira mors dag och spela lite 
spel. Vi umgås, fikar och samtalar för en kostnad av 20 :-. Alla 
pensionärer är varmt välkomna.

Tors 28 Mackens Torsdagslunch Helstekt kottlettrad med klyft-
potatis och råstekta rotfrukter. Ingår gör sallad, kaffe, kaka och  
dryck. Förboka gärna. Välkommen!

Tors 28  kl 17 Herrbastu. Välkomna

Lör 30 kl.15.00  Gransholms IF - Ängö BK.

Lör 30 Dagsutflykt med barn och familjeverksamheten. Kon-
taktperson Tina Glimsjö.

Sön 31 kl.19.00  Gransholms IF U - Sandsbro AIK U. 

Sön 31 kl. 15.00 Musikgudstjänst, LG Selinder, musiker och 
körer. 
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Information från Gemla Samhällsråd 

Skicka gärna bidrag till innehållet till gemlabladet@
gemla.se, manusstopp 15:e i var månad. 
Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 0470-67397,070-
2032 246 eller ola.aronsson6@gmail.com

DIN INFORMATION HÄR? 
Vet du att du som bor eller verkar i Gemla har möjlighet 
att bidra till Gemlabladet? Uppmana, berätta, fråga eller 
informera om något som du tycker är angeläget! 

Lägenheter på Kvarnvägen 
Om allt flyter på med bygglov samt förhandlingar 
med hyresgästföreningen så ska byggstart bli i 
augusti 2015. 12 nya hyresrätter kommer att uppfö-
ras på  Kvarnvägen i Gemla. Det blir tio trerums- 
lägenheter och två tvåor. Hyresnivån hamnar på 
cirka 8 500 kr per månad. Inflyttningsklara augusti 
2016.

Sommarjobb för gymnasieungdomar.
Liksom tidigare år samarbetar Gemla Församling 
och Gemla Samhällsråd för att bereda sommar jobb 
för ungdomar födda 1997-1998 (samt 99:or som 
fyllt 16 år innan den 15 juni). Anmälan till Växjö 
Kommun Elin Persson 0470 796853 elin.persson @
vaxjo.se eller till Ola Aronsson 070 2032 246 ola.
aronsson6@gmail.com.

Gå med i Cykelkampen!
Gå med i cykelkampen genom att ladda ner appen 
Cycling365 eller gå in på www.vaxjo.se/cykelkampen.
För att registrera din cykling öppnar Du appen och 
trycker på ”START” när Du börjar cykla och ”STOPP” 
när Du är framme. Cyklade kilometer registreras au-
tomatiskt och resultatlistor o realtid finns tillgängliga i 
appen och på hemsidan.

Vill Du bilda ett lag eller har frågor om Cykelkampen 
kontaktar Du Växjö Kommun, tel. 0470 410 00 eller 
e-post info@vaxjo.se. Du kan också få mer informa-
tion på www.gemla.se ”senaste Nytt”.

 
 

Ett Varmt TACK till alla som på olika sätt 
bidrog till den lyckade 

VÅRSOARE´N i Öja Kyrka den 28 april 
Tack till publiken, alla medverkande, givare, 
köpare! Behållningen blev 14.563:- som ska 

hjälpa till att utrota hungern. 

GEMLA HJÄLPER  
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Rockatorp GK 
Tel 0470-77 70 40   info@rockatorpgolf.se   www.rockatorpgolf.se

Gratis 
prova-
på-dag!

#

Fredagen 15/5 kl 8–17
• Fotbollsgolf
• Golf, spela på banan
• Slå på rangen
• Kort golf för barn
Klubbor finns att låna

Klipp ut och ta  
med kupongen!
Gäller för  
5 personer.

Till Gemla Säteri hörde även ett värdshus med en 
krog, redan i mitten av 1700-talet under biskop 
Osanders tid fanns den här. Den var belägen vid 
gamla häradsvägen Växjö-Alvesta, som på den 
tiden var livligt trafikerad, platsen däromkring 
benämns ännu idag Gemla Krog. En senare ägare 
av säteriet var lektor Johan Blomstrand, född år 
1788 i Härensås Nilsagård, grannby till Gemla.
Efter Bergunda den socken där han var född, tog 
han först namnet Berggren, men antog sedan 
namnet Blomstrand efter Öpestorps Blomma-
gård, dit fadern med familj flyttat och ägde en 
hemmansdel.

År 1824 blev han ägare till Gemla Säteri. Denna 
lärde man blev docent i Lund år 1811, adjunkt i 
österländska språk år 1817, prästvigd samma år 
och inträdde i biskop Tegnérs domkapitel året 
därpå.
Inom staden hade det sports att lektor Blomst-
rand på sitt säteri uti Gemla hade bl.a. korg och 
värdshus. Detta påtalades inom domkapitlet, 
men Blomstrand försvarade sig med att i detta 
hade han ingen del. 

Däremot tillkom socknens första skola, Backstu-
gan Planen, under hans sista år, den var belägen 
bara hundratal meter därifrån. Här undervisade 
pigan Maria Johansdotter barnen från trakten 
i att läsa rent uti bok och bibringade dem en kris-
telig kärlek och aktning. Föräldrarna har omvitt-
nat, att de med henns undervisning ”hava funnit 
sig derrmed högst belåtna”, enligt kyrkoherden P. 
Linnér.

Året efter det att Blomstrand tillträdde säteriet 
ingick han till konungens befattningshavare 
med en ansökan , att hans torpare Peter Mild på 
Gemla Krog måtte erhålla tillstånd till bränn-
vinsutminutering på sistnämnade ställe. Den 
förutvarande innehavaren av rättigheterna hade 
kort tid innan avlidit.
 
Text K.A. Berg

I Backspegeln.. 
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Det är smart att åka tillsammans! 

När du använder Gemlaskjutsen gör du både plånboken och miljön en stor tjänst. Åk tillsammans 

med vänners vänner o andra du känner - till och från jobbet, skolan, träningen, Macken, tåget etc.  

 Gå in på www.skjutsgruppen.nu och bli medlem i den lokala samåkningsgruppen Gemlaskjutsen. 

Det är gratis så häng på du med! ☺ 


