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Tis 31 Oktober kl. 10-11:00 Det tutar och blinkar - en inter-
aktiv show med Johan Anderblad från Bolibompa. Från 4 
år, inträde 30:-. Anmälan senast 30/10 till gemla.bibliotek@
vaxjo.se . Välkommen till Gemla Bibliotek.
 
Ons 1 kl. 19:30 Innebandy i Sporthallen. Damer Div 2 Nor-
ra, GIF – Värnamo IK
 
Tors 2 kl 17:00 Herrbastu. Varje torsdag fram till julbadet 
den 14 december. Varmt välkomna.

Tors 2 kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensio-
nären i samhället. Vi träffas i stora matsalen på Solgården, 
Gemla.  Den här gången kommer ”Hund i arbete”.
 
Fre 3 kl. 14-17, ”Inför Allhelgona”. Öppen kyrka, kaffe mm. 
Öja kyrka.
 
Lör 4 kl. 16.00, Alla Helgons Dag, Minnesgudstjänst, Len-
nart Johnsson, Öjakören med körledare, samt solisterna 
Monika Bivall och Anneli Sundin. Öja kyrka.
 
Sön 5 kl. 13:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Div 3 Väs-
tra, GIF A – KFUM Jönköping
 
 
Tors 9 kl. 17.30 Med ögon på hösten - vad händer med 
synen och ögonen när man åldras? Föreläsning på Gemla 
bibliotek med Marie Citron från Specsavers i Växjö. 
 
Tors 9  kl. 14.00-16.00 Träffpunkten med fokus på pensio-
nären i samhället. Vi träffas i stora matsalen på Solgården, 
Gemla. Den här torsdagen kommer ”STÄMBANDET” en 
härlig grupp underhållare från Växjö.
 
Tors 9 har herrarna knytkalas i bastun. Vi börjar äta kl 
18:30. Kontakta Per-Olof Nilsson och samråd om vad Du 
vill bidra med. 070-625 99 92
 
Fre 10 kl. 19:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Utveckling, 
GIF U – Lagan IBK
 
Sön 12 kl. 17.00, 22:a söndagen efter Trefaldighet, hög-
mässa, Lennart Johnsson, Sofia Dahlén. Öja kyrka. Obs! 
Växjö Madrigalkör medverkar under ledning av Dorothea 
Knust.
 
Ons 15 kl.14.30 inbjuder Öja Gemla PRO till medlemsmöte 
i Solgårdens matsal.Mötesförhandlingar, kaffe, lotterier. 
Åsa Edberg Växjö kommun informerar om sitt arbete som 
seniorlots. Per-Sture Ljungdahl berättar om våra vinterfåg-
lar. Kostnad 50 kr. VÄLKOMNA.
 
Tor 16 kl 17:00 Herrbastu. Varje torsdag fram till julbadet 
den 14 december. Varmt välkomna.

 
Tors 16 kl  14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på 
pensionären i samhället. Vi träffas i stora matsalen på 
Solgården, Gemla.  Den här torsdagen  visar vi filmen 
om ”Livet på Eke”.
 
Tors 16  kl. 18.00, Obs i Gemla församlingshem, Tema-
gudstjänst inför Söndagen före
Domssöndagen, Lennart Johnsson, Gunnar Borén. 
Nomineringsmöte till Gemla församlingsråd för mandat-
perioden 2018-2021. Se annonser. Öja kyrka.
 
Fre 17 kl. 19:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Div 3 
Västra, GIF A – Moheda IBK
 
Lör 18 kl. 16:00 Innebandy i Sporthallen. Damer Div 2 
Norra, GIF – Nässjö IBF
 
Sön 19 kl. 18-20 Dambastu 40 kr, tag gärna med eget 
fika. Frågor kontakta Liz 070 2536 024. Varmt och skönt 
välkomna.
 
Tor 23 kl 17:00 Herrbastu. Varje torsdag fram till julbadet 
den 14 december. Varmt välkomna.
 
Tors 23 kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på 
pensionären i samhället. Vi träffas i stora matsalen på 
Solgården, Gemla. Den här torsdagen kommer Thele-
borg Handelsträdgård med julens blommor. Välkomna 
att handla julstjärnor bland annat. 
 
Fre 24 kl. 10:30 Gudstjänst på Solgården med Lennart 
Johnsson
 
Fre 24 kl. 19:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Utveck-
ling, GIF U – Öjaby Sport IBK
 
Sön 26 kl. 17.00 Domssöndagen, gudstjänst i Öja kyrka, 
Lennart Johnsson, Eva Johnsson Rydman. 
 
Tis 28 kl 18. Gemla Samhällsråd sammanträder i Öja 
Hembygdsgård/Leksaksmuseet. Varmt välkomna.
 
Tors 30 kl 17:00 Herrbastu. Varje torsdag fram till jul-
badet den 14 december. Varmt välkomna.
 
Tors 30 kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på 
pensionären i samhället. Vi träffas i stora matsalen på 
Solgården, Gemla. Den här torsdagen pysslar vi inför 
advent.

Gemla Station i november!
Alla torsdagar och fredagar 11-17
Lördagsöppet den 25 november 11-16.  
Välkommen! 



telefon 0470-788848

telefon 070-5152552

Låt en fackman från  
Gemla göra jobbet! 

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,  
manusstopp 15:e i var månad. Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 0470-67397,   
070-2032 246 eller ola.aronsson6@gmail.com 



GEMLABLADET
Årgång 10 | November 2017| Ges ut av Gemla Samhällsråd | Härliga höst! 

telefon 070-5152552

Onsdagskackel
 
När: Onsdagen den 22 november kl: 18:30.
Var: på Granvallen klubbstugan.
Hur: Glada och pigga som vanligt.

Meddela att du kommer till Ewa tel. 675 61 
eller 073-070 88 68,Anita tel. 674 41 eller 070-
597 74 41 senast den 14/11

Välkomna, Linda har lagat goda pajer
Pris: 150 kr

DET FINNS PENGAR ATT SÖKA FRÅN  
ÖJA MAJBLOMMEFÖRENING  

INFÖR JULEN!
 
Syftet med bidragen är att alla barn ska kunna dela 
gemenskapen med kamrater i skolan och på  
fritiden, oavsett sjukdom, funktions nedsättning  
eller social situation. Exempel  
på beviljade ansökningar är  
fritidsaktiviteter, kläder, skor,  
glasögon, handikapps-  
hjälpmedel m.m. Bidrag  
lämnas till enskilda barn  
upp till 18 år i Gemla  
med omnejd.
 
Alla ansökningar behandlas  
konfidentiellt. Ansökningshandlingar finns att  
hämta på Gemla Bibliotek eller hos Skolsköterskan. 
Det går också att skriva ut ansökningsblankett  
på www.majblomman.se
 
ÖJA MAJBLOMMEFÖRENING

Grattis Gransholms IF
Nytt kontrakt i div. 3 är en bedrift 
av en förening som lägger alla  
resurser på att fostra egna  
spelare. Av seniortruppens 26 
spelare har 20 spelare gått hela 
vägen från ungdoms-fotbollen i 
Gransholms IF. U-laget vann  
dessutom sin serie Utv-A Södra.                                                                                                    

Vi är stolta över att vara  
Era sponsorer!

Öja Gemla
Inbjuder till Julfest den 2 december kl 

17 i Samlingssalen, Gemla skola.

Julbord, underhållning, lotterier samt 
dans till Kjell Reines Orkester.  

Kostnad 250 kr.  
Anmälan senast den 23 november till 

May tel. 070 202 8896.

Lotterivinster mottages tacksamt. 
Meddela Mona tel. 072 7367 666.

Varmt Välkomna!

Insamlingen Gemla Hjälper  
till förmån för Världens barn  
gav 5 110 kr. Ett stort antal  
församlingsbor hade sökt sig  
till Tacksägelsegudstjänsten  
hos familjen Holmquist,  
Öja Nygård. Gemla Församling  
serverade god soppa och  
100årsfirande  LRF bjöd på tårta.
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MACKEN 
MÅN-FRE 9-19   LÖR 9-17   SÖN 10-15  TEL. 0470-67772

Gemla

Besök oss på Facebook! 
www.facebook.com/gemlamacken.se

Missa inga 
erbjudanden! 

Skaffa Matöppet-appen  
på www.matoppet.se

Var finns Gemlas äldsta byggnader?
Kan Gemla Säteri vara en av dem?
Gemla Säteri omtalas först år 1477. Ägare var frälsemannen 
Jöns Ingvarsson som också bodde på Säteriet. Han var måg 
till den mäktige och förmögne Håkan Persson på Dansjö. 
Här bodde också ”Mats Skrivare i Gimbla”, Häradshövding 
i Allbo och senare även i Kinnevalds härad.Någon gång i 
slutet av 1600-talet har förmodligen byggnaden brunnit och 
kanske är det detta som åsyftas vid en syn 1679 då man an-
tecknar, ”en ny byggning med tre logomenter vilka icke med 
inredsel äro försedda utan alenast med tak uppå”. Släkten 
Rosenbjelke ägde Gemla Säteri.  Den siste i släkten var 
Lennart Rosenbjelke. Han var en stor äventyrare och kom 
många gånger i delo med lagens arm. År 1680 beskylldes 
han för att ha haft olovligt umgänge med skomakarens hus-
tru och åtalades för lägesmål. Domboken berättar vidare om 
en hjort skjuten i förbjuden tid. Slutet blev att han fick ta till 
flykten och lämna gården, sedan han på Moheda marknad i 
hastigt mod dräpt soldaten Anders Humble.

Gemla Kvarn är gammal, men är det den äldsta  
byggnaden? 
Ryttmästare Wilhelm Netterwood övertog Gemla Säteri 
år 1701. Netterwood var, i likhet med tidigare ägare, en 
konungens krigare. Han ägde flera sätesgårdar runt om i 
Småland. Hans anfader, som härstammade från Skottland, 
fick av Riksamiralen Karl Gyllenhjelm ett flertal av dem som 
belöning för de tjänster han bevisat sin herre under dennes 
fångenskap i Polen. Även Gyllenhjelm ägde en gård i Gem-
la, som han 1622 fått ”i skänk”. Troligen Förridargård som 
vid laga skiftet fick en ny plats. I Bergundaboken  (utgiven 
av Öja Hembygds- och Kulturminnesförening) kan man 
läsa att Ryttmästare Netterwood var den som tidigt 1700-tal 
anlade kvarn vid Holmen. Han når den 12 augusti 1714 en 
förlikning med baron Bonde på Bergkvara och får tillåtelse 
att använda vattenkraften i Helige Å för drift av kvarnen. 
Dock på villkor att han endast ska mala åt sitt eget hushåll 
och åt bönderna i Gemla. I förlikningsdomen kan man läsa 
”Beträder jag låta mala säd åt någon annan särdeles dem 
som alltid varit vana att föra sin mäld till Bergqvara kvarnar 
skall jag efter lag hvarje gång vara förfallen till 40 rdr; smt 
som plikt....”.

Andra gamla byggnader?
Det finns en del soldattorp. Falkstugan, Gemla Södergård 
Mulavad Öpestorp, Blads Usteryd med flera. Öja Hem-
bygdsförening har en studiecirkel igång med uppgift att 
kartlägga soldattorpen i församlingen.

Slutsats: 
Gemla Säteri kan möjligen ha varit nybyggt 1679. Har 
byggnaden sedan legat på samma plats är det möjligen 
den äldsta i Gemla. Gemla Kvarn vid Holmen kan vara en 
av Gemlas äldsta byggnader, anlades omkring år 1714 
och har legat på samma plats sedan dess.Hör gärna av 
Dig om DU har information om någon byggnad som  
platsar på listan över gamla byggnader i Gemla.

Bergundaboken med intressant läsning finns att köpa 
hos Öja Hembygdsförening!

Text: Ola Aronsson

Gemla Säteri 1969-70, foto: Ronny Karlsson

Gemla Kvarn 1930, foto: Einar Lindquist


