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Sön 3 Kl 14.  Öppet hus på Gemla Hembygdsgård Ser-

vering av kaffe och husfruns nygräddade frasigs våfflor. 

Visning av Karl Allan Bergs teckningar. Kronobergs 

Fotoentusiaster visar bilder med leksaksmotiv.  

Ann-Marie Inemo visar sina sparade barnkläder från 

förr.  

Sön 10 Kl 14.  Gemla Hembygdsgård. Se ovan. Denna 

söndag ger AD-Duon ett teaterspel med komik och 

sång ”Småland i våra hjärtan”.  

 

Sön 17  Kl 14 Gemla Hembygdsgård. Se ovan. Denna 

söndag är det Jordbrukets dag 
   

 

Sön 24 Kl 14 Gemla Hembygdsgård. Se ovan. Denna 

söndag visas veteranfordon. Älgskadefonden informe-

rar om viltolyckor.  

 

Sön 31 Kl 14 Gemla Hembygdsgård. Se ovan. Denna 

söndag uppträder Gemlas egen revykung, Nils Åkesson. 

 

 

Fe 1 Kl 19. Orgelkonsert med Dorothea Knust   

Sön 3 Kl 10 Lekmannaledd gudstjänst  med Bo Skande-

vall, Magnus Jakopsohn. 

Sön 3 Kl 19 Romantisk musikkonsert med Carina Sten              

berg sopran och Magnus Jakopsohn piano. 

Ons 6 Kl 19 Musikkonsert, franskt verk för cello och 

piano. Cellist Kerstin Malmberg, pianist Henrik Berg. 

Fre 8 Kl 19 Pianokonsert med Vitalija Gurvicte. 

Sön 10 Kl 10. Mässa. Anna Borgström och Magnus Ja-

kopsohn. 

Sön 17 Kl 14. Friluftsgudstjänst Öja Gamla kyrkplats, 

Anders Nordmark, Dorothea Knust. 

Sön 24 Kl 10. Mässa Barbro Fellinger och Erik Källner. 

Sön 31 Kl 10. Sammanlagt till Bergunda kyrka. Mässa. 
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mobil 070 2032 246 eller ola.aronsson@outlook.com 

Meta Frisör   

Semesterstängt 17/6 till 23/7 

Välkommen att boka Din tid  

Tel. nr 073 621 4158 

Nya och gamla Boulespelare är väl-

komna till Stocköparken på Kvarn-

vägen. Varje Söndag kl 10-12 och 

onsdag kl 16-18. Klot finns att låna 

Dans för alla kl 18 i Gemla folkpark.  

1 juli, musik: Orient Orkester 

8 juli, musik: Trippz Orkester 

15 juli, musik: Rixons Orkester 

22 juli, musik: Jackpots Orkester 

29 juli, musik: Stämbandet 

Ta med Din egna fikakorg, Välkommen 

 

    Gemla Församling 

 Ta en tur på Helige å! 
 

Hyr kanoter hos Badföre-

ningen. Mail till: 

ola.aronsson@outlook.com 
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Grannsamverkan i Gemla! 
Värna om ditt närområde, gå med i Grannsamverkan. 

 
Vi kommer att ordna ett stormöte i augusti-september, med information 
av polisen m.fl. 
I Gemla By och Gemla tätort har det funnits aktiva områden sedan 
2016. 
Nu bjuder vi in alla angränsande byar att delta. Härensås, Öpestorp, 
Öja By, Gransholm, Usteryd, Törnåkra, Ellanda m. Lageryd. 
 
Intresserade, kontakta redan nu ombuden i Gemla. 
 
Yngve Lindh 070-585 03 78      
yngveolindh@gmail.com 

 
Börje Franzén 070-772 58 58   
borje.franzen@telia.com 

 

 
 
 
Nu är jag även diplomerad klassik massör. 

Friskvårdsmassage (säte, rygg, nacke samt skalp).,ca 30 min. 
ordinarie pris: 350 kr.  
Erbjudande pris: 250 kr (Gäller första besöket)  

 

Friskvårdsmassage (säte, rygg, nacke, skalp, ansikte, huvud).  

ca 50 min. ordinarie pris: 550 kr. 
Erbjudande pris: 450 kr (Gäller första besöket) 

 

Klassik massage (helkropp).  

ca 60 min. ordinarie pris: 650 kr. 
Erbjudande pris: 550 kr (Gäller första besöket)  

 

Klassisk Regndroppsmassage hela. ca 60-75 min ordinarie pris: 
700 kr. Erbjudande pris: 550 kr (Gäller första besöket) 

Klassisk Regndroppsmassage mental ca 60-75 min ordinarie 
pris: 800 kr. Erbjudande pris: 650 kr (Gäller första besöket) 

För tidsbokning ring eller sms:a till 0768-51 06 10 
Välkommen till mig, jag finns i Usteryd, Gemla 

 

  Massage! 
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Öppet hus på Hembygdsgården!  
Kaffe och husets nybakade våfflor! 

Utställning av Karl Allan Bergs teckningar, barnkläder från förr 
och en fotoutställning. Alla söndagar i juli från kl 14. 

 Söndag 3 juli. Föreläsning om Nobelpristagaren Pär 

Lagerkvist. Hör berättelsen om författarens liv och för-

fattarskap. Boka plats ola.aronsson@outlook.com 

Söndag 10 juli. AD-Doun framför ”Småland i våra 

hjärtan”. Blandad underhållning. Teater, komik & 

Sång. Åk Helikopter över Gemla kl 19:00 

Söndag 17 juli. Jordbrukets dag. Gemlas bönder 

visar upp maskiner, informerar om sina företag. 

Sön 24 juli. Älgskadeföreningen infor-

merar, Gemlas veteranfordon finns på 

plats. 

Söndag 31 juli. Kl. 15:00. Gemlas egen revykung avslu-

tar sommaren program, roar oss på allra bästa sätt. 
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En kär hälsning från Din för-

samlingspräst! 

Så här mitt i svensk högsommar pas-

sar det alldeles utmärkt att ta en fika 

och läsa vårt fina, uppskattade  Gemlabladet. 
Det är mycket som händer, såväl lokalt som globalt. Så 

också där Du är med i Dina tankar och göromål. 

På våra breddgrader har vi en förkärlek till naturen med 

all dess mångfald. Mer än en har erfarit, inte bara ge-

nom att stanna cykeln eller bilen en kort stund, utan  

verkligen vara och leva i och med naturen, med Dan An-

derssons ord:  ”Det är något bortom bergen, bortom 

blommorna och sången, det är något bakom stjärnorna, 

bakom hela hjärtat mitt, Hören…”. 

Ja, stanna upp och lyssna till bäckarnas porlande, till  

fågelsången och njut av den blomstertid som kommit, ta 

in dofterna smakerna. Viss är det något, ja Någon som 

skapat allt detta. Så lovsjung 

Herren, Din skapare  

Lennart Johnsson 

 

Tilman Fuchs och Öja Byalag har satt ut skyltar som från 

Öjavägen leder till platsen. Planterat ett äppelträd av Gyl-

lenkroks Astrakan och försett platsen med informations-

skyltar.  

Under invigningen som besöktes av ett trettiotal personer 

bjöds det på kolbullar och kaffe.  

När Du besöker platsen, ställ Dig på förstustenen, vänd 

dig om och betrakta den stora stenen. 

Vad var det som fick den f. d. gardisten  Anders  att välja 

just denna gläntan till sin plats på jorden?  Mot stenen 

byggde han en jordkula och började odla marken. Hans 

far  hade varit soldat med namnet Kula. Anders blev 

följaktligen kallad för `Anders Kula´ 

Läse mer på www.hembygd.se/kulans. 

Till minne av torparepoken på Södratorp,  

`Kulans´ 1843—1925. 


