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Tor 4 kl. 13: Öja Gemla PRO inbjuder till studiebesök på ETG 
i Gemla, Jägarvägen 3 (bakom Micki). Kaffe och bulle bjuds. 
Anmälan senast den 1 okt till Kerstin Birgersson tel. 070 
2050 377.
 
Tor 4 kl. 17. Herrbastu Varje torsdag fram till 13 december.
 
Tors 4 Träffpunkten på Solgården 14.00-16.00 har sittgym-
pa, pysslar, samtalar och fikar till en kostnad av 20.- Idag 
spelar vi Boule. Välkomna att delta.

Tors 4 Kl. 11-17 Öppet på Gemla station.
Fre 5 Kl. 11-17 Öppet på Gemla station.
 
Lör 6 kl. 9.30 - 16.00 Höstmarknad i Härensås. Betongverk-
staden, Gugges Korv, Härensås Mjölk. 
Försäljning och provsmakning. 
 
Sön 7 kl. 11.00 19:e söndagen efter Trefaldighet, obs! sam-
manlyst till Växjö Domkyrka. Mottagande av ny kyrkoherde/
domprost Christopher Meakin
 
Sön 7 Alvesta Korpens höstbilrunda Start Hagagården, 
Alvesta. Rundan är ca 6,3 mil. Målet blir Vislanda hembygds-
gård, Skeppshult. Rundan går över Rydaholm, Hjortsjö, Säl-
lebergs gård, Målaskog, Trekanten och Vislanda. 30 kr/pers.
 
Sön 7 kl.14.00  Gransholms IF - Hovmantorp GoIF
 
Sön 7 Byavandring i Gransholm med herrgårdsbesök. Vi 
samlas kl. 14:00 på parkeringen bakom Fresh (om du kom-
mer från Gemla) där vi blir mottagna av Jan-Åke Af Trampe 
och Per Aschan. Medtag gärna kaffekorg som vi fikar inne 
på herrgården vid dåligt väder. Varmt välkomna!
 
Sön 7 kl 18. Dags för dambastu! Vi bastar var tredje söndag.
 
Tors 11 kl. 17. Herrbastu Varje torsdag fram till 13 december.
 
Tors 11 Träffpunkten på Solgården 14.00-16.00 Vi har sitt-
gympa, pysslar, samtalar och fikar till en kostnad av 20.-
Idag spelar vi bingo. Välkomna att delta.

Tors 11 Kl. 11-17 Öppet på Gemla station.
Fre 12 Kl. 11-17 Öppet på Gemla station.

Sön 14 Tacksägelsedagen. Vi börjar kl. 12.30 med sopp-
lunch i Öja församlingshem. Sedan kl. 14.00 Gudstjänst med 
liten och stor i Öja kyrka, Lennart Johnsson, Caroline Crona, 
Dorothea Knust, Öjakören. Efter gudstjänsten försäljning av 
skördealster mm, medlen går till ”Gemla Hjälper”.
 
Mån 15 Kl. 10 är det meditativa sagor för de allra minsta 
0-1 år med Anna Stenung. Anmälan till biblioteket eller mail 
kristina.samuelsson@vaxjo.se 
 
Tis 16 kl. 18.00 -19.00, Wexnet informerar om utbyggnad av 
snabbt bredband via fiber. Gemla Skola Samlingslokal. Se 
annons längre fram.

 
Tor 18 kl. 17. Herrbastu Varje torsdag fram till 13 december.
 
Tors 18 Träffpunkten på Solgården.Vi har sittgympa, pysslar,-
samtalar och fikar till en kostnad av 20.- Idag har vi ändring i 
programmet och träffen blir på förmiddagen 10.30. Underhåll-
ning av trevliga herrar som kallar sig för ”gubbarna”. 

Tors 18 Kl. 11-17 Öppet på Gemla station.
Fre 19 Kl. 11-17 Öppet på Gemla station.
 
Sön 21 kl. 10.00 21:a söndagen efter Trefaldighet, Söndags-
mässa i Öja kyrka. Kyrkfika.
 
Tis 23 kl. 14 - 20 Kurs i att mjölksyra grönsaker. Lär dig från 
grunden hur du skapar naturlig konservering full med goda och 
nyttiga bakterier. Gemla församlingshem. Anmälan: 070-236 37 
96, mer info: www.botanikan.se 
 
Tis 23 kl. 14.30 Veckomässa på Solgården. 
 
Tor 25 kl. 19:00 Kura skymning i Gemla Hembygdsgård. Gemla 
sonen Sören (I Skärvet) Martinsson berättar. ”Året var 1947, ett 
ovanligt händelserikt år som fått stor inverkan på hela mitt liv”. 
Sören avslöjar också en 70 år gammal väl bevarad hemlighet. 
Välkomna.
 
Tor 25 kl. 17. Herrbastu Varje torsdag fram till 13 december.
 
Tors 25 Kl. 17.30 är det Bokfika för vuxna läsare på Gemla bib-
liotek. Vi bibliotekarier tipsar om bra böcker vi läst. Biblioteket 
bjuder på fika. kl 17.30 Ingen anmälan.
 
Tors 25 Träffpunkten på Solgården. Vi har sittgympa, pyssel, 
samtalar och fikar till en kostnad av 20.- Idag plockar vi fram 
pokerleken. Välkomna att delta.

Tors 25 Kl. 11-17 Öppet på Gemla station.
Fre 26 Kl. 11-17 Öppet på Gemla station.
 
Sön 28 kl 18. Dags för dambastu! Vi bastar var tredje söndag.
 
Sön 28 kl. 17.00 22:a söndagen efter Trefaldighet, Söndags-
gudstjänst i Öja kyrka, Tobias Stark, Charlotte Forsberg.

Sön 28 Kl. 11-16 Söndagsöppet på Gemla station. 
Idag bakar vi scones!

Tis 30 kl. 18. Gemla Samhällsråd sammanträder i leksaksmuse-
et. Välkomna.
 
Tis 30 Kl. 14 på Gemla Bibliotek. Barnteater: Min bästis Isa för 
barn 0-6 år av Sagofén Isadora. Anmäl dig till biblioteket eller 
mail till kristina.samuelsson@vaxjo.se.
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Varje år kommer Gemlabla-
det ut med 12 nummer, ett 
inför varje ny månad!

Du vet väl att du också kan 
bidra med material och in-
formation till Gemlabladet? 

Skicka gärna bidrag till 
innehållet till Kristin Horn 
Sellström, på epost gemla-
bladet@gemla.se, manus-
stopp 15:e i var månad. 

Annonsera? Kontakta Ola 
Aronsson 0470-67397, 070-
2032 246 eller ola.arons-
son6@gmail.com

www.kronobergsbil.se

Växjö Bilaffär år 1946

BESÖK VÅR VÄLFYLLDA BILHALL:

Personbilar
Transportbilar
Fyrhjulingar

Vattenskotrar
Nytt & begagnad

Service
Däck

Plåtskador
Stenskott

Reparationer

VÄLKOMMEN TILL KRONOBERGS BILAFFÄR!

VÅRA ÖPPETTIDER

FÖRSÄLJNING: 

Mån-fre 09-18
Lör 10-15

VERKSTAD: 

Mån-fre 07-17

VÅR VERKSTAD LÖSER ALLT:

Tänkvärt.
När jag nyligen försökte 

erinra mig och klarlägga

vissa händelser i det förflutna,

åtskilja sanningar och halvsanningar,

fakta och inbillningar,

fann jag att allt hade tovat ihop sig 

och frågade mig:

Kanske bäst så?

”En f.d. Gemlabo”

Tisdag 23 oktober kl 14 - 20 Gemla församlingshem

Kurs i att mjölksyra grönsaker
Du får två vackra gammaldags konserveringsburkar med  
ekologiska mjölksyrade grönsaker med dig hem. 

Kursledare: Ann-Louise Fransson
Kurskostnad: 850 kr. (750kr om du gått tidigare) 
 
Anmälan och mera info: 0470-303 56, 070-236 37 96
info@botanikan.se

Här görs äkta slowfood, roligt, nyttigt och mycket gott!!
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VI FORTSÄTTER ATT  
BYGGA UT I GEMLA!
 
Vår ambition är att förse alla i Gemla med supersnabbt  
bredband via fiber.

Nu bygger vi ut till de hushåll som tidigare inte kunnat  
ansluta till fiber. Berörda hushåll kommer inom kort få  
ett erbjudande. Håll utkik!

100 år av företagande!

Tänkvärt.
När jag nyligen försökte 

erinra mig och klarlägga

vissa händelser i det förflutna,

åtskilja sanningar och halvsanningar,

fakta och inbillningar,

fann jag att allt hade tovat ihop sig 

och frågade mig:

Kanske bäst så?

”En f.d. Gemlabo”
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Bland de värdefulla föremål som deponerats i 
hembygdsgården, kan särskilt nämnas Kinne-
valds häradskassas kassakista, vilken överläm-
nats för förvaring i Hembygdsgården den 2 april 
1971. 

Häradskassan bildades år 1869 av medel för hä-
radets försålda allmänningar Hössö2 och Möckle-
hult3, samt har tillökats genom besparade räntor 
av desamma och utgjorde år 1869 kronor 38 0001 
samt 20 styck aktier i Växjö-Alvesta Järnväg. 
Densamma är nu i sin helhet upplöst. 

Denna var Kinnevalds häradshemmansägares ge-
mensamma och odelbara tillhörighet och förvalta-
des av en direktion på 13 personer utsedda från 
socknarna Urshult, Allmundsryd, Kalvsvik, Jät, 
Tävelsås, Vederslöv, Dänningelanda, Bergunda, 
Öja och Öjaby samt från den i Kinnevalds härads 
belägna delen av Skatelövs socken. 

Medlen användes i huvudsak till avlöning av 
häradstjänare, brobyggnader, samt lån till hem-
man (högst kronor 3 000 samt som pant för lånet 
ställdes som säkerhet 50% av dess värde).

Kassakistan har tidigare förvarats på Bergqvara 
och i Lunnaby i Öjaby samt senast på Mellersta 
Värends Domsaga i Växjö. Vid uppdelning av 
kassan samt avveckling av densamma år 1968 
beslöts enhälligt att kistan flyttas och förvaras i en 
lämplig allmän lokal i Bergunda kommun.

Riksarkivet i Vadstena förvarar mycket av det 
innehåll som härrör från tiden 1869 till 1968. Sam-
manlagt drygt 1,2 hyllmeter. Bland annat avräk-
ningsböcker, brevkoncept, utdrag ur domboken, 
brobyggnadsverifikationer, Kartor och ritningar, 
huvudböcker, arvodesersättningar, föredragnings-
listor 1894-1901, kassajournaler och ankomna 
skrivelser med mera.

- 38 000 SEK år 1869 kunde köpa lika mycket va-
ror och tjänster som 2 325 016 SEK år 2017 mätt 
med konsumentprisindex.
 
- Hössöhalvön är en halvö belägen mellan Åka-
vik och Julöfjorden i sjön Åsnen, Kronobergs 
län. Halvön delas historiskt av socknarna Kalv-
svik och Skatelöv samt Kinnevalds och Allbo 
härader i Värend. Platsen ligger ca 3 mil söder 
om Växjö där östra delen idag ingår i Växjö kom-
mun och västra i Alvesta kommun. Söder om 
Hössöhalvön ansluter halvön Bjurkärr, som sedan 
1950-talet är naturreservat. På västra Hössöhalv-
ön ligger Agnäs naturreservat och öarna omkring 
Hössöhalvön ingår i naturreservatet Västra Ås-
nens övärld 

- Möcklehult förvärvades av Huseby bruk, om-
fattande delar av Hössöns häradsallmänning 
och Möcklehultshäradsallmänning på gränsen 
mellan Jät och Urshults socknar.

- Ursprungliga innehållet finns på Landsarkivet i 
Vadstena (1,2 hyllmeter).

Sammanställt av Ola Aronsson 
Källa: Bergunda, Utgiven av Öja Hembygds och 
kulturminnesförening.

Kinnevalds häradskassas kassakista
Spännande histora på hembygdsgården


