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Sön 1 Påskdagen kl. 10.00 Påskdagsmässa, ”Kristus är 
uppstånden!” Lennart Johnsson, Dorothea Knust, Öjakören, 
Kyrkfika.

Tors 5 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 2018

Tors 5  Ägg och sillmacka står på menyn Kl. 14.00-16.00, 
Solgården. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhäl-
let. 

Sön 8 kl 17 Gemla Folkpark har årsmöte i Mickis matsal. 
Välkomna.

Sön 8 kl. 10.00 Gudstjänst i Öja kyrka, Lennart Johnsson, 
Sofia Dahlén, Kyrkfika.
 
Tors 12 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 2018

Tors 12 Samtal och frågesport kring vårens blommor Kl. 
14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i sam-
hälle. Solgården.

Tors 12 kl 18, Gemla Bibliotek. Örtmedicinare Ann-Louise 
Fransson och föreläser om hur man med hjälp av svenska 
medicinalväxter kan behandla vanliga åkommor och sym-
tom. Fri entré. Välkomna!

Lör 14 Kl. 15 Regionteatern ger barnteater i Leksaksmuseet. 
Mirabell och Astrakan. Entré 80 kr för vuxna

Lör 14 kl.16.00  Gransholms IF - Karlskrona UF,   Norre-
marks konstgräs Växjö

Lör 14 kl. 17.00, ”Fyra körer i samklang som sjunger in vå-
ren”, Högsätrakören, Bergundakören, Öjakören, Sångkören 
Rösträtt. Ledning: Dorothea Knust och Göran Swedrup Öja 
Kyrka. 

Sön 15 kl 18-20 Dambastu 40 kr. Tag gärna med egetv fika. 
Varmt och skönt välkomna.

Sön 15 kl. 17.00 Gudstjänst och gemenskap genom popu-
lärmusik, ”Vart jag mig i världen vänder”, Erik Keijser, Annika 
Fritzon med sångare och musiker. 

Tors 19 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 2018.

Tors 19 Vi tar dagen som den kommer kl. 14.00-16.00. Träff-
punkten med fokus på pensionären i samhället. Solgården.

Sön 22 kl. 17.00, gudstjänst, Harald Gustafsson, Sofia Dahlén, 
kyrkfika. 
 
Tis 24 kl 18. Gemla Samhällsråd sammanträder i Gemla Lek-
saksmuseum, Välkomna.

Ons 25 kl 14.30 inbjuder Öja Gemla PRO till medlemsmöte i 
Gemla församlingshem.Mötesförhandlingar, kaffeservering, 
lotterier samt underhållning med linedance. Kostnad 50 kr.VÄL-
KOMNA.

Ons 25 kl 19 Växjö Teaterförening ger föreställningen FÖRE-
GÅNGERSKAN i Gemla Folkpark. Medverkande Chatrine West-
ling, Regionteatern. Entré 100 kr

Tor 26 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 2018

Tors 26 spelar vi bingo kl.14.00-16.00. Träffpunkten med fokus 
på pensionären i samhället.Solgården.

Tors 26 kl. 10.00 Vardagsgudstjänst, St. Simons kapell, Gemla 
församlingshem, Lennart Johnsson, Margareta Ericsson, Lätt 
kvällsmat. 

Fre 27 kl. 10.30, Solgården. Andakt med diakon Susanne Gus-
tafsson och Axel Petersson

Lör 28 kl.14.00  Gransholms IF - IFK Osby Norremarks konst-
gräs, Växjö

Mån 30 kl 19:30 Valborgsmässofirande vid Öja Kyrka. Bålet 
tänds kl 19:30. Öja Kyrkokör medverkar.

Mån 30 kl 19:30 Valborgsmässofirande vid Öja Kyrka. Bålet 
tänds kl 19:30. Öja Kyrkokör medverkar.

Musikhelg i Öja kyrka
Musikgudstjänst Lördag 14 april Kl 17.00 
Fyra körer sjunger in Våren! Under ledning av Dorothea Knust 

Vart jag mig i världen vänder Söndag 15 april Kl. 17.00 
Popkören sjunger sånger av bl.a. Michael Jackson 
ABBA, Danny Saucedo, Laleh och the Ark  
Under ledning av Annica Fritzson
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Till oss hundägare i Gemla!

När nu våren är på väg blir man som hundägare så ledsen (och förbannad) och skäms när man ser alla högar som 
våra små och stora älsklingar har lämnat efter sig, utan att hussar och mattar har orkat att plocka upp efter dem…
Tänker man ”att det plockar någon annan upp” eller bryr man sig inte om att andra människor och djur kommer att 
kliva i det när de är ute och leker och går? För har man råd att skaffa och föda en jycke bör man väl även ha råd att 
skaffa lite svarta påsar att plocka upp den processade maten med -  kan man tycka.

Så skall vi bestämma att vi från och med nu plockar upp efter våra hundar, så att vi inte behöver få Onda Ögat från 
våra vänner och grannar i Gemla, när vi är ute och rastar oss och våra jyckar?

Med vårliga hälsningar från Mir, Kristina och Tommy

Inför hundraårsjubileet av 
den kvinnliga rösträtten.

Vi får följa den Växjöbaserade fysikern Gulli Petrini som 
fått sparken som lärarinna från flickskolan. Runt om i Små-

land agiterar hon för yttrandefrihet och lika rösträtt.

Gemla Folkpark 25 april kl 19:00 Entré 100 kr.

I samarbete med Växjö Teaterförening, 
 en del av Riksteatern.

Mirabell och Astrakan
En fantasifull musik-teaterföreställning – från 4 år.

Mirabell och Astrakan har båda begett sig till en lekplats för att 
vänta på att Någon ska komma dit. Denna Någon ska förändra 

allt och lösa alla deras problem.

Gemla Leksaksmuseum 14 april

Kl 15, Entré 80 kr för vuxna  
(Kaffe, saft, kaka ingår).

I samarbete med Växjö Teaterförening, 
 en del av Riksteatern.

Föregångerskan

Varje år kommer  Gemlabladet ut 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 innehållet till Kristin Horn Sellström till gemlabladet@gemla.se, 
manusstopp 15:e i var månad. Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 0470-67397, 070-2032 
246 eller ola.aronsson6@gmail.com
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VälkommentillNorr
Ettområdedärallakantrivas

Norrärettpopulärtochtrevligtområdemedmycketgrönska
mellanhuskropparna.Härfinnsettbrautbudavskolorförbarni
allaåldrar.KombinationenmednärhetentillCentrumochlugn
miljögörattområdetpassarmänniskoroavsettfamiljestruktur
ochålder.DetärcykelavståndtillVäxjösstadskärnamendet

finnsävenbrakommunalkommunikationfördensomönskar.
ViaSandsbrovägenkanmansnabbtochenkelttasigtill
handelsområdetNorremarkförvardagsservice.FrånNorrärdet
ävennäratillmotionsspåriFyllerydsskogenmedolikadistanser
fördensomföredrarenaktivlivsstil.

2—BISKOPSVÄGEN56,NORR

Gemla är en populär ort och 
många vill flytta hit!
Är du intresserad av att veta vad Din bostad är värd eller hur 
en försäljning går till? Då är du varmt välkommen att höra av 
Dig till oss. Med stor erfarenhet av den lokala marknaden i 
Gemla, kunskap och engagemang lotsar vi Dig rätt! Vi finns 
på Storgatan 16 i Alvesta. Kom förbi på en kopp kaffe så 
berättar vi mer.

Välkommen!

Martin Holmquist  /  Fastighetsmäklare
 
0702-34 52 79  |  martin.holmquist@fastighetsbyran.se

Annika Johnsson  /  Koordinator
 
0705-62 25 90 |  annika.johnsson@fastighetsbyran.se

Alvestakommun

Alvestaärenpopulärort18kilometerfrån
Växjö.Härfinnsdetmestadubehöver
inomservice,skolaochfritidsaktiviteter.I
centrumfinnsdetgottompersonligaoch
omtycktabutiker,medalltfråninredning
tillbarnkläder.AnnanservicesomAlvesta
erbjuderärexempelvisbanker,enstor
vårdcentral,apotek,grundskolorochflera
brarestauranger.Ortenärkändsom
järnvägsknutochhärifråntardudigtill
Köpenhamnpå90minuter.Dessutomär
dubaranågraminuterfrånflygplatsenoch
dessmöjligheterattresasmidigt.Strax
utanfördenöstravilladelenfinnsridskola,
idylliskbadplatsochmotionsspår.Villdu
utövaidrottharAlvestamycketatt
erbjuda,blandannatishockey,fotbolloch
tennis.Alvestaharenstark
entreprenörsandaochdärförmånga
småföretag.Detärenaktivstaddärdet
finnsnågotföralla.

MARTINHOLMQUIST

Martinslokalaförankringser
hansomenstorfördelisin
yrkesroll.Hanglädersigåtatt

hjälpaochrådgöramed
människorideraslivsaffärer.

2—BENESTADMELLANGÅRD1,ALVESTA

www.fastighetsbyran.se
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 2018 års MAJBLOMMOR

börjar barnen på Gemla skola att säja torsdagen den 12:e 
april. Hjälp dem att hjälpa genom att köpa MAJBLOMMOR, 
så att alla barn ska kunna dela gemenskapen med kamrater i 
skolan och på fritiden oavsett sjukdom, funktionsnedsättning 
eller social situation.

EN BLOMMA ÄR ETT KVITTO PÅ 
ATTDU HAR HJÄLPT ETT BARN 
SOM HAR  DET SVÅRT! 
                                                      
Öja Majblommeförening

Vi har öppet torsdagar och fredagar 
kl 11-17 Denna månad har vi även öppet 
söndag 29 april kl 11-16. 

Välkommen till Gemla Station! 

Påskmarknad 
på  

Gemla Station 
Söndagen den 25 mars har vi Vår/ Påskmarknad på Stationen. Godsmagasinet är fyllt med härliga knallar av alla de 

slag. I vårt café gräddar vi våfflor denna söndag Våffeldagen till ära!!
Välkomna!!

Öppet: 11.00-16. 00!!!!!!!

Tack till alla som kom på  
Lördagsfrukosten i församlings-
hemmet, det inbringade 3500:- 
till Gemla Hjälper!
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Biwi grundades 1995 av Clas Birgersson och Mathias Winberg. Vår ambition har sedan starten varit att 
erbjuda våra kunder ett brett utbud av tjänster, hög kvalitet och god service. Under åren har vi vuxit och 
expanderat, men alltid fokuserat på att kännas och fungera som ett litet företag. För oss är det en självklarhet 
att alltid visa ärlighet och respekt - både mot kunder och kollegor. I vårt arbete sätter vi kvalitet och trygghet 
i första rummet och vår målsättning är att överträffa våra kunders förväntan.  Våra kunder har alltid 
uppskattat hur vi  på BiWi Bygg är flexibla och ställer upp för att alltid erbjuda det där lilla extra. Alla våra 
medarbetare känner en stolthet över det vi levererar och så ska det vara. Trots att vi vuxit sedan starten för 
över 20 år sedan känner nya som gamla medarbetare 
samma stolthet. Vi är en partner att lita på, och kommer 
att fortsätta vara så även i framtiden. Att göra affärer 
med BiWi Bygg ska vara förenat med trygghet, god 
service och en familjär känsla. 

Clas Birgersson och Mathias Winberg/Ägare BiWi Bygg

Öja Hembygdsförening har haft årsmöte och  
valt ny ordförande.

Ett trettiotal medlemmar var samlade i Hembygdsgården för års-
mötet som leddes av Bertil Nilsson. Martina Böök avtackades av 
Rolf Björck som framhöll att hennes fyra år som ordförande varit 
en händelserik period för föreningen. Bo Skandevall valdes till ny 
ordförande. Innan årsmötet avslutades diskuterades ett namnbyte 
från nuvarande Öja sockens Hembygds- och Kulturminnesförening 
till kort och gott Gemla Hembygdsförening. Styrelsen ska behandla 
namnfrågan som avgörs på ett extrainsatt årsmöte i maj. Slutligen 
bjöd Ulla Petersson och Irene Oskarsson på goda pajer och smas-
kig kaffekaka.

Text Ola Aronsson


