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Tor 4 kl 14 Trivselträff på Solgården, med fokus på pensionären i samhället. Vi har sittgympar, pysslar, samtalar och
fikar tillsamman. Harmonikören. Kostnad 20 kr. Välkommen
att delta.
Tor 4 kl 17 Herrbastu, varje torsdag fram till den 23 maj.

Tor 18 kl 14 Trivselträff på Solgården, med fokus på pensionären i samhället. Vi har sittgympar, pysslar, samtalar och fikar
tillsammans. Mässa. Kostnad 20 kr. Välkommen att delta.

Tors 4 11-17 Öppet på Gemla station

Tors 18 Skärtorsdagen kl. 14.30, Mässa, nattvardsgudstjänst på
Solgården., Lennart Johnsson, Dorothea Knust

Fre 5 11-17 Öppet på Gemla station

Tors 18 11-17 Öppet på Gemla station

Sön 7 11-16 Påskmarknad på Gemla Station

Tors 18 Skärtorsdagskväll i Gemla församlingshem kl. 18.00. Vi
börjar med en enkel måltid och firar därefter nattvard vid borden. Lennart Johnsson, Dorothea Knust m.fl. Anmälan senast
måndag 15 april till Margareta Ericsson, 0705467643.

Sön 7 kl. 18.00 Musikgudstjänst ABBA, Lars Gunnar Selinder, Annika Fritzon, musiker från S:t Sigfrids folkhögskola,
projektkör m.fl.
Tor 11 kl 14 Trivselträff på Solgården, med fokus på pensionären i samhället. Vi har sittgympar, pysslar, samtalar och
fikar tillsammans. Stig Malm berättar om Harald Gustavsson
Kostnad 20 kr. Välkommen att delta.
Tor 11 kl 17 Herrbastu, varje torsdag fram till den 23 maj.
Tors 11 11-17 Öppet på Gemla station
Tors 11 Kl 17.30-18.30 Bokcafé på Gemla bibliotek. Bibliotekarien Kristina på Gemla bibliotek bjuder på färska boktips
och fika.
Tors 11 Salens fiskevårdsområde bjuder in till årsmöte kl 19,
Villa Gransholm. Sedvanliga förhandlingar - bla en fråga om
stadgeändring - följs av kvällsmat. Anmäl dig till anders@
engaholm.se dit du också kan ställa önskan om att få tillgång till handlingar innan mötet.
Fre 12 11-17 Öppet på Gemla station
Lör 13 kl.14.00 Gransholms IF - Ljungby IF Granvallen
konstgräs
Lör 13 9.30-15.00 Påskmarknad i Härensås. Härensås Mjölk
och Betongverkstad öppnar upp sina dörrar. Välkomna till
vår härliga by.
Sön 14 kl. 10.00 Gudstjänst med Liten och Stor, Lennart
Johnsson, Christina Bremer Sjödin, Caroline Crona. Sångfåglarna sjunger. Kyrkfika.
Sön 14 kl 18 Dags för dambastu. Vi badar var tredje söndag

Fred 19 Långfredagsgudstjänst kl. 10.00 i Öja kyrka, Lennart
Johnsson, Dorothea Knust, Öjakören.
Fre 19 Långfredagen 11-16 Öppet på Gemla station
Sön 21 Påskdagen kl. 11.00 firar vi Jesu Uppståndelse från de
döda med mässa, Halleluja! Lennart Johnsson, Dorothea Knust,
Öjakören och Bergundakören.
Tis 23 kl 18 Gemla Samhällsråd sammanträder i Gemla Leksaksmuseum. VÄLKOMNA.
Ons 24 kl 14.30 Medlemsmöte PRO Öja-Gemla i Gemla Församlingshem. Underhållning av Tonmixarna, Moheda. Kaffe och
lotteri. Kostnad 50:-. Välkomna!
Tor 25 kl 17 Herrbastu, varje torsdag fram till den 23 maj.
Tor 25 kl 14 Trivselträff på Solgården, med fokus på pensionären i samhället. Vi har sittgympar, pysslar, samtalar och fikar
tillsamman. Kostnad 20 kr. Välkommen att delta.
Vi firar påsken med två sorters smörrebröd.
Tors 25 11-17 Öppet på Gemla station
Fre 26 11-17 Öppet på Gemla station
Fre 26 kl. 19.00 Gransholms IF - Strömsnäsbruks IF Granvallen
konstgräs
Sön 28 kl. 10.00 Söndagsmässa, Lennart Johnsson. Kyrkfika.
Tis 30 kl. 19:30 Valborgsmässofirande vid Öja Kyrka. Bålet
tänds kl 19:30. Öja Kyrkokör medverkar.

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, på e-post 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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Påsk i Gemla
Skärtorsdagskväll i Gemla församlingshem kl.
18.00. Vi börjar med en enkel måltid och firar
därefter nattvard. Lennart Johnsson, Dorothea
Knust m.fl.
Långfredagsgudstjänst kl. 10.00 i Öja kyrka,
Lennart Johnsson, Dorothea Knust, Öjakören.
Påskdagen kl. 11.00 firar vi Jesu Uppståndelse
från de döda med mässa, Halleluja!
Lennart Johnsson, Dorothea Knust, Öjakören och
Bergundakören.
Upplockat skräp efter en promenadrunda. Bra om
vi hjälps åt att hålla Gemla rent. Att böja sig ner och
plocka upp ger också bra gymnastik.

Påskmarknad
på
Gemla Station

Söndagen den 7 april har vi Påskmarknad på Stationen. Godsmagasinet är fyllt med härliga knallar av alla de slag. !
I vårt café gräddar vi våfﬂor denna dag!!
Välkomna!!
Öppet: 11.00-16. 00!

!
!
!
!
!
!

GEMLABLADET
Årgång 12 | April 2019 | Ges ut av Gemla Samhällsråd | Vår på väg!

Nya tränare till Gransholms IF
Gransholms IF har inför säsongen 2019 två
nya tränare, Ulf Paldan som huvudtränare
och Chistos Voudouragkaki som assisterande
tränare. Jonas Nilsson är kvar som målvaktstränare.
På spelarsidan är det klart med följande nyförvärv. Elias Inemo Alvesta GoIF, Henok Berektab och Muhamed Asllani Växjö Norra IF
samt Jesper Engstrand Hovmantorps GOIF.
Föreningen ser fram emot ett spännande år i
Div.4 SV med många derbymatcher.
Seriepremiären är lördagen den 13 april kl.
14.00 mot Ljungby IF på Granvallens fina
konstgräsplan.

2019 års MAJBLOMMOR
börjar barnen på Gemla skola att sälja
torsdagen den 11: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 MAJBLOMMA ÄR ETT KVITTO PÅ
ATT DU HJÄLPT ETT BARN,
SOM HAR DET SVÅRT!
Öja Majblommeförening

Gemla Hjälper bjuder in till

Lördagsfrukost

Gemla församlingshem
Lördagen den 27 april kl 09.00
Regionråd Eva Johnsson berättar
i ord och bild ”En resa i Colombia, mellan
himmel och helvetet”
Kostnad 100:- vilket oavkortat går
till Ankarstiftelsen
Anmälan senast onsdag den 24 april till
Margareta Ericsson 0705467643
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Två år som handlare i Gemla!
Att vara företagare och ansvarig för en butik är att vara en
tusenkonstnär med många bollar i luften samtidigt. Det finns
ingen dag som är den andra lik, massor med utmaningar
och möjligheter varje dag. Att macken är en mötesplats för er
Gemla bor är något vi ser varje dag, vilket är fantastiskt!
Härligt att kunna se, träffa och lära känna så många Gemla
bor, Jag kan via varorna följa vad som händer i Gemla, är ni
sjuka så säljs Apotekets varor, är ni på väg på bort eller hem
efter semestern så märks det i mejerikylen. Sportlov/Påsklov
då är butiken fylld av barn mest hela dagen. Lön/pension/
barnbidrag har en stor påverkan för vår försäljning i butiken,
både i positiv och negativ bemärkelse.
Vill passa på att slå ett slag för hemkörningen av varor som
några barnfamiljer använder sig utav, de har en stående
beställning på basvaror som vi kör hem någon gång i veckan.
Jag bad Fredrik Inemo boendes i Gemla att åka in och handla
en matkasse för ca 500 kr på en stormarknad, inga kampanj/
annonsvaror utan bara basvaror för att matcha mot en motsvarande matkasse på Macken. Fördel stormarknaden med
en skillnad om 57 kronor, men till detta skall man sedan lägga
på bilkostnaden och tidsaspekten för att göra jämförelsen
rättvis enligt Fredrik.

Status för Gemla livs ”Macken:
Efter en bra sommar försäljningsmässigt så har butikens tappat i försäljning sedan september 2018 jämfört med 2017, när
livsmedelsbutiker generellt sett i Sverige har en ökning med ca
3%. Pakethanteringen växer med ca 20-30% varje år för, vilket
”äter” butiksyta, detta skapar både problem och möjligheter.
Tyvärr är det för många enligt mig som bara hämtar paket och
inte handlar något, vilket gör att hanteringen inte är lönsam.
Jag upplever ett gott stöd från Gemla företagen som gör
många av sina inköp från Macken. Min uppfattning är att ni
kunder i butiken tenderar mer och mer till att komplettera era
varuinköp än att handla er matkasse hos oss. Detta innebär
en stor utmaning för mig att hantera både vad det gäller sortiment, volymer och prissättning i butiken.
En ort utan matbutik / Man brukar ju inte sakna kon förrän
båset är tomt!
Vad händer med villapriserna? Attraktionskraft för orten Gemla? Pensionärer och andra som inte i någon större utsträckning kan förflytta sig för att handla? Att alltid behöva åka iväg
för att handla!
Vad har hänt i butiken under 2018?
Sortiment: bredare sortiment med ca 40 mer hyllmeter, ökat
sortimentet av vårt egna prisvärda Favorit varumärke.
Lägre priser: Kontinuerliga priskollar mot konkurrenter/leverantörer samt arbete med klippvaror (lägre inköpspris=lägre utpris)
för dig som kund. Självscanning station, där du enkelt scannar
dina varor och betalar.
Strategier: Jag vill att Macken skall upplevas som en liten
matbutik med ett grundläggande utbud av varor, inte alla sorter men i alla fall något av varje. Vi skall se dig som kund och
du skall kunna ha någon att fråga. Närproducerade varor är
något jag vurmar för, numera har vi både honung, ägg, potatis,
öl och mjölk som är från lokala producenter.
Nu är det ju så att ni kunder styr och bestämmer om ni vill
handla i Gemla på Macken, jag kan bara möta detta med att
ha bra öppet tider, bra priser, bra varor, hög service nivå. För
det är så det fungerar i praktiken.
Detta var lite kort om mina tankar och upplevelser så här långt,
har du frågor eller funderingar kring ovanstående så kontakta
mig. Tack, alla ni som handlar hos oss och stöttar så ni fortsatt
kan ha en livskraftig butik i Gemla!

Roger, två år på Gemla Livs!

Hälsningar / Roger

