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Tor 2 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria, Köttfärslimpa med 

potatis och sallad. 

 

Sön 5 Kl 14 Öja By, gamla kyrkogården, Friluftsgudstjänst, 

Lennart Johnsson, Magnus Jakopsohn, Medtag fikakorg. 

 

Sön 5 Kl 14 Öppet hus på Hembygdsgården, se nedan 

 

Tor 9 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria.  Kalops med pota-

tis och sallad. 

 

Tor 9. Kl 19 Öja Kyrka, Gudstjänst Lennart Johnsson,  

Sön 12 Kl 14 Öppet hus på Hembygdsgården, se nedan 
 

Tor 16 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Pannbiff med 

lök  och kokt potatis.  

  

Sön 19 Kl 14 Friluftsgudstjänst, Hembygdsgården I 

Gemla. Lennart Johnsson, Magnus Jakopsohn 
 

Tor 23 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria.  Strömming 

med potatismos och sallad. 

 

Tor 23 Kl 19 Öja Kyrka Gudstjänst, Tobias Stark, Dorot-

hea Knust.. 

Sön  26 Kl 14 Öppet hus på Hembygdsgården, se nedan 

Tor 30 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria.  Köttbullar 

med potatis, lingon, inlagd gurka och sallad. 

 

 

 

 
Varje år utkommer Gemlabladet 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 e-post gemlabladet@gemla.se. Manusstopp 15:de i 

varje månad. Annonsera? Kontakta Ola Aronsson telefon 0470 67397 mobil 070 2032 246 eller 

ola.aronsson@outlook.com 

 

 

 

Öppet hus på Hembygdsgården med kaffe och 
nybakade våfflor. Alla söndagar i juli från kl 14. 

Vi iakttar gällande coronabestämmelser och serverar vid borden, 
håller tryggt avstånd, max 40 besökare.  

Program för 
söndagen den 5 juli 

 
Kaffe m våfflor max 40 pers. 

Kl 15 föreläsning om nobel 
pristagaren Pär Lagerkvist. 
Max 12 personer, boka plats 

Program för 
söndagen den 12 juli 

 
Kaffe m våfflor max 40 pers. 
Kl 15 guidning i Gemla 
Leksaksmuseum. Berättelse 
om Alexis Westerdahl ”den 
svenska träleksaksindustrins 
fader”. Varför fanns det 
fjorton träleksakstillverkare i 
Gemla samtidigt på 1950-
talet? Max 15pers, boka plats 

Program för 
söndagen den 19 juli 

 

Friluftsgudstjänst kl 14. 
Gemla Församling med 
Lennart Johnsson och 
Magnus Jakopsohn. 

Kaffe m våfflor max 40 pers. 

Program för 
söndagen den 26 juli 

 

Vi tänker visa brudklänningar 
från förr och nu. Har Du kvar 
Din brudklänning skulle vi 
gärna vilja låna den. 

Kaffe m våfflor max 40 pers. 
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Vad vet Du om 

Bileriet i Öja? 
 

Inte mycket, ett Bileri vad är det? Jag kan berätta för jag har suttit i skuggan under Jan Peterssons äppelträd och fått 

mig till livs en intressant berättelse. 

Han bor i Skräddargård 2 i Öja. De som passerat förbi, alldeles i krysset mot Ellanda har säkert sett att det ofta står 

Opelbilar på gräsmattan. Alltid olika modeller men mest av märket Opel. Den delvis nyrenoverade ladugården vittnar 

inte om något bilmuseum och det är heller inte Jans grej, att samla på bilar och enbart ställa upp dem för påseende. 

Han ägnar sig åt att nosa upp rariteter som är mer eller mindre bortglömda. Vill hitta nya ägare som kan ge bilen ett 

nytt värdigare liv. Få komma ut på vägarna några gånger om året, visa upp sin skönhet och däremellan få ömsint vård.  

Han skulle aldrig, aldrig sälja en bil om den enbart ska bli en reklampelare för att locka kunder till en bensinmack med 

snabbmat. Hittar Jan en köpare som vill vårda bilen och använda den till det den en gång var ämnad för då kan det bli 

affär direkt. Även om det kostar en och annan tår att skiljas från en ögonsten. För Jan har bilarna en själ som ska han-

teras med aktning och vördnad 

Jan Petersson har en brokig väg fram till sin tid som pensionär. Började sitt yrkesliv på 

en reprofirma. Ett stenskott på bilrutan ledde honom vidare in på glasmästaryrket med 

så småningom Eget glasmästeri. Som självlärd svetsare sysslade han på 80- och 90 talet 

med att renovera vanliga bruksbilar. Att kunna svetsa är ett måste om man ska ägna sig 

åt att snygga upp veteranbilar. 

Intresset för bilar började nog när han som ung placerades på motorhuven till en  

Goliath 700. Pappan skruvade på bilar, Jan fanns alltid i närheten. Sög i sig kunskap, till-

talades av oljedoften och lukten av fina läderinredningar.  

Bileriets kunder finns vida omkring, ofta i Tyskland. Har Du tankar om att få äga Din ungdoms 

drömbil, låt då Jan låta drömmen bli verklighet. Trots hans stora nätverk kan Du ändå få 

vänta, kanske några år, innan Bileriet i Öja kan leverera det Du vill ha. För Jan blir det ännu 

en kick, att ha överlåtit en Opelbil till en ägare som är värdig att ta hand om rariteten. Den 

billigaste bilen (full okey) gick för 4 kronor och 50 öre, den dyraste sålde Jan för 550 tkr. Som 

”rådgivare” kan Du anlita Jan för vilket bilköp som helst. 

På 50 och 60 talet var Micki Leksaker en trogen kund hos 

Linnérs Motorfirma i Alvesta. Säljarna hade varsin Opel. 

Denna bild ingick i en av GM.s annonskampanjer och fanns i 

de  flesta veckotidningar. En kund till Micki skickade över              Bilen eller Bruden?? 

bilden gjord  som ett pussel med 100 bitar. Text: Ola Aronsson                       Foto: Ulla Lundegård  
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