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Tor 1  Kl. 16:30 Herrbastu vid Mulavad. Sedan varje 

torsdag fram till jul.   

 

Sön 4  Kl. 17 Dambastu , sedan varje söndag i ojämna 

veckor fram till jul. Varmt välkomna! 

Tis 6  Kl. 16 Korpens seniorgympa startar i Gemla Sport-

hall. Upplysningar Mona Karlsson 073 0559 655. 

 

Sön 11 kl 13 Fotboll. Gransholms IF -  Vedeslöv 
 

Ons 14 Kl. 14. Välkomna till medlemsmöte med PRO Öja 

Gemla i Församlingshemmet. Anmälan till Marianne 

senast 11/9 tel. 072 3155 004 

 

Sön 18 Kl. 13. Gransholms IF—Växjö BK   

 

Tis 27 Kl. 18 Gemla Samhällsråd sammanträder i Gemla 

Leksaksmuseum. Alla är välkomna att delta.     

 

 
 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nya och gamla Boulespe-

lare är välkomna till 

Stocköparken.  

Klot finns att låna. Varje söndag 

 kl 10-12 och onsdag kl 16-18 

  
Meta Frisör 
Välkommen att 

boka Din tid. Tel 

073 621 4158 

Semesterstängt 

vecka 31—33 

  

      Sköna Bastubad   

Herrar badar kl 16:30 varje torsdag 

Damer badar kl 18:00  söndagar ojämna veckor 

 

  

 

Tor 1 Köttfärslimpa,  potatis och sallad. 

Tor 8 Pannbiff potatis, gräddsås, inlagd gurka 

Tor 15 Kycklingfilé potatis, paprika, salladsbuffé 

Tor 22 Strömming, potatismos och sallad. 

Tor 29 Raggmunk, rimmat fläsk och lingonsylt. 

Kaffe och kaka ingår 

alltid, Välkomna in! 

 

Sön 4 Kl. 10. Öja Kyrka Mässa, Lennart Johnsson och 

Magnus Jakopsohn. Kyrkkaffe.   

Sön 11 Kl. 10. Öja Kyrka Mässa, Lennart Johnsson och 

Magnus Jakopsohn. Kyrkkaffe.   

Lör 17 Kl. 09. Lördagsfrukost Gemla Församlingshem. 

Thomas Rosendahl kåserar om Fader Gunner. Min Fa-

der. Kostnad för frukosten 100 kr som oavkortat går till 

Act Svenska Kyrkan. Anmälan senast 10 sep margare-

taeriksson.oja@gmail.com eller telefon 070 5467 643. 

Arrangör Gemla Hjälper, Gemla Församling och Sensus. 

Sön 25 Kl. 10 Önskepsalmsgudstjänst. Lennart Johnsson 

och magnus Jakopsohn.  Kyrkkaffe. 

Ons 28 Kl. 18. Go Bach to sleep. 45 minuters stilla musik. 

Ta med filt och kudde, Du möter kyrkan i mysstämning. 

Varm choklad serveras efteråt. 

  

Gemla Församling 
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Gemla-bladet september 2022  
Sommaren är förliden, som för många innebär semestrar och ledighet-
er. Nu väntar hösten med upptakter av olika evenemang och aktivite-
ter.  
Så är det i Gemla församling! Det finns säkert något som kan passa Dig, så 
håll utkik i Trovärdigt mm.  

Fokus och centrum för en församling är gudstjänstlivet, att samlas och att få möta Gud. 
Det finns en förkortning, GUDM. Den står för Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission. 
Det är församlingens grundläggande uppgifter. 
Gud, ett begrepp, med så många olika tolkningar och betydelser. Tyvärr måste jag säga har 
många ett minst sagt komplext förhållande till detta begrepp, utifrån en felaktig bild av vad 

detta begrepp Gud står för. Det kan dessvärre innebära att man tar avstånd från den sanne 
och rätte Guden. Det är djupt beklagligt när det blir så.  
Det är som att välja att gå igenom livet ensam i en mörk, kall och smutsig källare i stället för 
att få vara vid ens bästa smultronställe i glädje med nära och kära. 
Ta gärna kontakt och prata med oss som är verksamma i Gemla församling, så kan vi till-
sammans söka vägen till det allra bästa i livet, livet tillsammans med Gud, i visshet om att 
det bästa alltid ligger framför Dig av nåd, med tron på Jesus Kristus!  
  
Ett Tack till er som återkopplat med uppmuntran och hälsningar! 
Svar på frågor: Som präster i Växjö pastorat (geografiskt lika med Växjö kommun) är vi alla 
komministrar – ibland med olika epitet - utom en som är kyrkoherde eller domprost.  
Lennart Johnsson, församlingspräst i Gemla 

Barnagöl och vattenhjul i Gemla. 

En vinter blev det blidväder i januari. Vi småpojkar tittade till ”vår bäck” som avvattnade Bar-

nagöl. Nu porlade vattnet och varför inte dämma upp bäcken. Snö klot rullades och byggdes 

upp som en snöfästning, vattnet steg. Vi såg hur hela kärret blev en stor sjö. Efter ett par tim-

mars arbete var vi färdiga. På eftermiddagen var det julgransplundring i byn så vi måste hem. Vi bestämde att 

nästa morgon titta till vårt byggnadsverk. Under natten hade dammen raserats av trycket och vattnet höjde nu 

nivån i Helige Å.  

Under flera år hade vi ett vattenhjul i bäcken men nu skulle vi bygga ett or-

dentligt hjul. Några av oss arbetade på Micki, vi vidtalade Olle och Stig att 

såga till våra brädor i lämpliga dimensioner. Det blev ett kraftigt hjul och 

med hjälp av en gammal cykelram och en generator fick vi en blinkande 

lampa i skogen. För at få oljud byggdes en hammare som knackade på en 

stor oljedunk.Vi fick senare höra att några vuxna blivit skrämda av oljudet 

och blinkandet i skogen. Andra gjorde studiebesök vid vår ”kraftstation”. 

Berättare Yngve Gustavsson 

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 gemlabla-

det@gemla.se. Manusstopp 15:de i varje månad. Annonsera? Kontakta Ola Aronsson  Telefon 0470 
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GEMLA BLADET 
Årgång 15 September 2022, Ges ut av Gemla Samhållsråd! 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 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 eller mobil 070 

2032 246 eller ola.aronsson@outlook.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
Information om Grannsamverkan 
För ett tryggare samhälle 
Ingen kostnad, ingen arbetsinsats. 
Ditt deltagande innebär att vi kan fortsätta och 
även utöka verksamheten i Gemla med omnejd. 
Värnar du om din bostad och ditt närområde, kom 
till mötet i 
LEKSAKSMUSEET, TISD.20.9.2022 KL.18,30 
Information av POLISEN.  
 
Kontaktombudför Gemla: 
Börje 070–7725858 borje.franzen@telia.com 
Yngve 070-5850378 yngveolindh@gmail.com 

Sponsorer BIWI Bygg, Micki Leksaker, Vä-

rends Miljö/ Gemla Padel, Växjö Markisfa-

brik 
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Service nära Dig i Gemla! 
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  Meta Frisör 

Tel 0736 214158 
Gemla Pizzeria  

Ring och beställ 
Tel. 0470—77 77 99 

 

Betongverkstaden i Härensås 

Tel. 070 330 4952 

 

 

  
 

 

 

 


