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Lör 4 Kl 13 Fotboll . Gransholms IF —IFK Grimslöv.       

 

Sön 5  Kl 10 Öja Kyrka, Mässa. Lennart Johnsson, Mag-

nus Jakobsohn   

 

Tis 7 Kl 16 Korpensseniorgympa i Gemla Sporthall. Ev. 

ändring finns på FB och Gemla Info. Upplysningar Mona 

Karlsson tel. 073 0559655. Välkomna!  

 

Ons 8 Kl 13:30 PRO utflykt med studiebesök. Turen går 

till Piggaboda Kvarn. Samling vid Macken. Egen bil eller 

samåkning för dem som vill. Kostnad 20 kr. Medtag eget 

fika. Anmälan senast måndag 6/9. Kerstin tel. 070 2050 

377 eller Catrine tel. 070 5267 226. Välkomna! 

 

Sön 12 Kl 10 Öja Kyrka Önskepsalmgudstjänst. Susanne 

Gustavsson, Dorotea Knust.  

 

Sön 12 Kl 17 Fotboll. Gransholms IF U-  Räppe GOIF U.   

 

Lör 18 Kl  13 Fotboll Gransholms IF—Alvesta GOIF   

 

Sön 19 Kyrkoval, se annonser.    

 

Ons 22  Kl 14. PRO:s nationella friluftsdag i Gemla Folk-

park. Alla pensionärer hälsas välkomna.   

  

Lör 25 Lördagsfrukost hos Bengt o Lilian Gustavsson 

berättar om året i sin trädgård . Kostnad 100 kr som går 

till flyktingbarn. Anmälan senast 20/9 till Margareta tel 

070 5467 5643. 
     

Sön 26 Kl 10 Öja Kyrka. Konfirmandinskrivning. 

Anna Borgström och Erik Källner. 

 

Tis 28 Kl 18. Samhällsrådet sammanträder i leksaksmu-

seet. Alla är välkomna. 
 

       Plogga Dig smidig! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nya och gamla Boulespelare är väl-

komna 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 

 Gemla Pizzeria! 
Tor 2   Kycklingfilé 

Tor 9   Kalops 

Tor 16 Pannbiff, potatis 

Tor 23 Lax, potatis, citronsås 

Kaffe och kaka 

ingår!  

  

      Sköna Bastubad   

Herrar badar kl 16:30 varje torsdag 

Damer badar kl 18:00  söndagar jämna veckor 
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Det kan ibland vara 

bra att bli påmind om 

vilket fantastiskt land 

vi lever i. Flickorna i 

Afghanistan får 

kanske inte längre gå i 

skola överhuvudtaget. 

Fler än 10 000 barn i Sverige är 

för sjuka för att kunna delta i 

undervisningen på plats i skolan 

och förutom att missa viktig 

undervisning upplever barnen 

ofta social isolering. Genom robo-

ten AV1 får sjuka barn möjlighet 

att från hemmet följa med i 

undervisningen och umgås med 

sina skolkamrater.  

Rektor Magnus på Gemla skola 
har bara gott att säga om det nya 
hjälpmedlet. 
  — Gemla skola har fått möjlighet 
att använda en så kallad AV1-
robot. Den används när en elev 
inte kan närvara i skolan på grund 
av långvarig sjukdom. På så sätt 
kan eleven följa med i undervis-
ningen, ställa frågor, höra och se 
vad kamraterna gör och få hjälp 
av läraren oavsett om hen är 
hemma eller på sjukhus. Eleven är 
också med i det sociala samman-
hang det innebär att gå i skolan 
tillsammans med skolkamrater, 
under lektionstid men även i mat-
sal och på raster. 

Tekniken har fungerat mycket bra 
och sällan ställt till med problem. 
Det har inte behövts någon stor 

utbildningsinsats för att hantera 
roboten och merjobbet för lärar-
na har varit ganska litet. Totalt 
sett en mycket positiv erfarenhet 
för skolan och för eleven som gett 
möjlighet till en mer normal skol-
gång när eleven inte har kunnat 
vara fysiskt närvarande.   
Lisa Åberg, klasslärare, berättar: 
Av-media Region Kronoberg har 
ett visst antal robotar som man 
kan bli beviljad att låna vid ex. 
svår sjukdom. Min elev blev bevil-

jad detta och får låna den så länge 
behov finns, säger läraren. 
Hur fungerar det för dig som lä-
rare att ha en AV1 robot i klass-
rummet? 
Roboten har gett mig möjligheten 
att kunna hjälpa eleven även om 
hen inte kan vara i skolan. Eleven 
kan ställa frågor vid behov, räcka 
upp handen vid genomgång men 
även välja att bara lyssna. Hen 
kan även jobba tillsammans med 
en kompis utan problem. Det var 
lite annorlunda till en början men 
nu känns det inte konstigt alls, 
säger läraren. 

Har eleven kunnat delta på alla 
ämnen? 
I stort sett så har hen det. De teo-
retiska ämnena funkar bra. De 
praktiska kräver bara lite mer pla-
nering så att material finns på 
plats hemma hos eleven. Det som 
har varit bra är att eleven även 
kunnat vara med på sociala aktivi-
teter så som i matsalen och på 
rasterna tillsammans med ett par 
kompisar samt att få vara med 
och känna sig som en del av klas-
sen. Slippa missa det som de 
andra får uppleva. Det känns väl-
digt positivt, säger läraren. 
Vad har möjligheten att få an-
vända skolroboten betytt för er 
som föräldrar? 
En stor lättnad! Att vårt barn kan 

få följa med i undervisningen oav-

sett om vi är på sjukhuset eller 

hemma. Och den sociala delen är 

minst lika viktig! Att få vara del-

aktig och se vem som trillar ner 

från stolen eller att träffa några av 

kompisarna på rasten. Roboten 

erbjuder också en flexibilitet där vi 

kan kombinera undervisning via 

plattan hemma med att vara med på 

riktigt i skolan beroende på dags-

form. Vi är väldigt tacksamma över 

att denna möjlighet finns, säger för-

äldrarna. 

Fortsättning på nästa sida, 
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Så här tycker eleven: 

Det kul att få vara med i skolan 

och träffa kompisarna. Jag gillar 

att gå i skolan och att det är som 

vanligt. Det bästa med roboten 

ära att den kan snurra 360 gra-

der och att jag och roboten även 

kan följa med till slöjden, musi-

ken och matsalen och vara med 

på rasterna. 

Text och bild: Ola Aronsson 

 

På facebook finns för närva-
rande ett flöde som handlar 
om lanthandels dilemma. Jag 
citerar Annika Liljendahl: 

” Ingen kan göra allt, men alla 
kan göra något. Som många 
små butiker på landsorten 
kämpar Gemla Livs AB Mack-
en för att kunna finnas kvar 
med den service det innebär 
för oss boende i närheten. 
Idag fick jag höra att om varje 
hushåll i Gemla varje vecka 
handlade för ynka femtio kro-
nor så skulle Mackens framtid 
vara säkrad. Jag hoppas att 
fler med mig tänker till och 
kompletterings handlar lite 
oftare. Ett par liter mjölk, ett 
bröd och lite pålägg så har vi 
gjort det vi kan, för visst vill vi 

ha Macken kvar!” 

Mitt eget inlägg på facebook: 

”Lite matte så här på morgon-
kvisten. Det finns 750 hushåll 
i Gemla. Hälften av dem 
handlar någon gång i veckan 
på Macken. Återstår 350 hus-
håll som också skulle kunna 
handla för 100 kr per vecka 
(en del när man ändå är och 
hämtar ut en paket eller tan-
kar bensin). 350x100x52= 
1 820 000 kr. En bra omsätt-
ningsökning. Men det är ändå 
inte den slutliga lösningen. 
För att Pågen, Arla och ATG 
och kanske någon annan leve-
rantör i fortsättningen ska le-
verera varor och tjänster lika 
frekvent som tidigare ska vi 
handla bröd, mjölk och spela 

på spel. Att spela är egentlig-
en inget jag vill uppmuntra till 
men för den goda sakens skull 
så får det väl bli en och annan 
Harry Boy i fortsättningen. 
Den här problematiken är inte 
på något vis unik för Gemla. 
Alla lanthandlare har samma 
problem. För några år sedan 
lyssnade jag till ett telefon-
samtal som personalen tog 
emot. Det var en Gemlabo 
som berättade att hen häm-
tade ut sina beställda varor på 
en stormarknad, skulle inte 
hinna till Gemla i tid för att få 
ut sitt paket. Hen undrade om 
man kunde hålla öppet till tio 
över sju, det skulle lösa hens 
problem. Man saknar inte kon 
förrän båset är tomt.” 
                              Ola Aronsson 

https://www.facebook.com/gemlamacken.se/?__cft__%5b0%5d=AZV0BhZwBfbRapRdwGKO0fubrizB-oKUOTboL5LlDelYUCchtswBtF0A9cjGpvL9TvQU-Lhf4Hn0LlaLJErDJVNSKExnuokTd0TZ2tuseYFrpYo00eAG2Rq6QdZF-UY2JgL4R2mu3TwiR_8koMFCri_FficGU47Uh2VrNdMjPtMZIS-i9r31v_IgtBfbqJ4bMQc&__tn__=
https://www.facebook.com/gemlamacken.se/?__cft__%5b0%5d=AZV0BhZwBfbRapRdwGKO0fubrizB-oKUOTboL5LlDelYUCchtswBtF0A9cjGpvL9TvQU-Lhf4Hn0LlaLJErDJVNSKExnuokTd0TZ2tuseYFrpYo00eAG2Rq6QdZF-UY2JgL4R2mu3TwiR_8koMFCri_FficGU47Uh2VrNdMjPtMZIS-i9r31v_IgtBfbqJ4bMQc&__tn__=
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Service nära Dig i Gemla! 

 

 

  

Öja 

Badförening 

  Meta Frisör 

Tel 0736 214158 
gane.toni@hotmail.com 

Gemla Pizzeria  

Ring och beställ 

Tel. 0470—77 77 99 

 

Betongverkstaden i Härensås 

Tel. 070 330 4952 

gummagard@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

Ett stort tack till er som på detta sätt bidrar till Gemlabladets utgivning. 


