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Ons 2 kl. 16-18 Bouleträning i Stocköparken
Tors 3 kl. 19.00, Musikgudstjänst i Öja Kyrka. Andakt Lennart Johnsson, Saxofonensemblen Mingla, Marie Persson
m.fl. spelar jazz,pop,folkvisa, klassiskt. Mingel med tilltugg, se annons
Tors 3 ”Hund i arbete” 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Vi gympar, spelar, umgås
och fikar till en kostnad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen
på Solgårdens äldreboende i Gemla.
Fre 4 kl. 17 Trivseldans i Gemla Folkpark. Stickan & Classe
spelar dansmusik. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.
Lör 5 kl. 15-17:00 kommer Mona G till Gemla Folkpark.
Från Svenska Folkparker till Nashville.Entré 100 kr Kaffe
och kaka ingår, mer finns att köpa. Kassan öppnar 14:15.
Arrangör: Växjö Nya Folkets Park, Varmt välkomna.
Sön 6 kl. 10-12 Bouleträning i Stocköparken
Ons 9 kl. 16-18 Bouleträning i Stocköparken
Ons 9 Kl. 17 Öja Hembygds- och Kulturminnesföreningen
inbjuder Dig till SLÅTTER. Vi behöver folk med liar. Efteråt
bjuds på gröt och smörgås. Varmt välkomna!
Tors 10 kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhälle. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en
kostnad av 20:- .Vi träffas i stora mastsalen på Solgården´s
äldreboende i Gemla.
Fre 11 kl. 17 Trivseldans i Gemla Folkpark. Kjell Reines
spelar dansmusik. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.
Sön 13 kl. 10-12 Bouleträning i Stocköparken
Sön 13 kl. 18.00, 9:e söndagen efter Trefaldighet, Gudstjänst, Lennart Johnsson, Sofia Dahlén
Ons 16 k. 16-18 Bouleträning i Stocköparken
Tors 17 kl 19.00, Musikgudstjänst i Öja kyrka, Andakt
Lennart Johnsson, ”Ljuvliga visor i sensommarkväll”, med
”Sommarkvartetten”, piano Viking Olsson m.fl.. Mingel
med tilltugg, se annons.
Tors 17 kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en
kostnad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgården´s
äldreboende i Gemla.
Fre 18 kl. 17 Trivseldans i Gemla Folkpark. Jan Charles
spelar dansmusik. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

Lör 19 kl. 18.00, Helgmålsbön i Öja kyrka, Lennart
Johnsson, Eva Johnsson Rydman
Sön 20 kl. 10-12 Bouleträning i Stocköparken
Ons 23 kl. 16-18 Bouleträning i Stocköparken
Tors 24 kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på
pensionären i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och
fikar till en kostnad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på
Solgården´s äldreboende i Gemla.
Tor 24 kl 17. Herrbastu. Varje torsdag fram till den 14
dec. Varmt välkomna.
Fre 25 kl. 10.30 andakt på Solgården, med Lennart
Johnsson
Sön 27 kl. 10-12 Bouleträning i Stocköparken
Sön 27 kl. 14.00 Gudstjänst i Öja kyrka, Johan Lindstrand, Sofia Dahlén
Sön 27 Helgasjörallyt går av stapeln i Evedal, Växjö.
Första start 9.45. Gemla Folkets park är en av fyra
kontrollplatser under dagen. Rallyt avslutas innan 14.45
i Evedal.
Tis 29 kl. 18. Gemla Samhällsråd sammanträder i Öja
Hembygdsgård/Leksaksmuseet. OBS. Ny tid och plats.
Varmt välkomna.
Ons 30 kl. 16-18 Bouleträning i Stocköparken
Tors 31 kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Vi gympar, spelar spel, umgås och
fikar till en kostnad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på
Solgården´s äldreboende i Gemla.
Tor 31 kl 17. Herrbastu. Varje torsdag fram till den 14
dec. Varmt välkomna.

Gemla station i augusti!

3-4 Augusti öppet 11-17
10-11 Augusti öppet 11-17
17-18 Augusti öppet 11-17
24-25 Augusti stängt pga mässa
31-1 Augusti/ september öppet 11-17.

Välkommen till Gemla Station!
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BiWi Bygg är marknadsledande i Växjö gällande
byggnadsarbeten åt privatkunder. Eftersom bra
jobb och nöjda kunder ger ringar på vattnet är det
allt ﬂer som vill ha våra tjänster. För att fortsatt
hinna leverera kvalitet till alla som vill ha vår hjälp
behöver vi ﬂer duktiga snickare.

BiWi Bygg söker

SNICKARE!

Vi söker just dig som har några år i
branschen och även passar in på detta:
- Jag vill gärna jobba på ett företag
som värderar trygghet, kvalitet,
attityd och etik högt.
- Jag är social och trivs med att ha
direkt kundkontakt, ge förslag och
vara aktiv i att hitta lösningar.

Intresseanmälan görs till

info@biwibygg.se

Gemla församling
Musikgudstjänst
Saxofonensemblen ”Mingla”
spelar jazz, pop, folk,
visa och klassiskt.
”Mingla” består av Marie Persson,
Ann-Charlotte Södergran,
Åse Nettby, Helena Westroth
Hansson, Karolina Falk.
Lennart Johnsson, andakt.
Mingel med tilltugg
3/8, kl 19.00 Öja kyrka

Musikgudstjänst
”Till sommaren och till dig”
Ljuvliga visor i sensommarkvällen
med ‘Sommarkvartetten’
Piano Viking Olsson
Kvartetten består av:
Gertrud o Göran Magnusson,
Marianne Krook Ljungdahl
o Per-Sture Ljungdahl.
Lennart Johnsson, andakt.
Mingel med tilltugg
17/8, kl 19.00 Öja kyrka

För övriga frågor samt bokning av dop och vigslar,
kontakta oss på 0470-70 49 40
Se hela programmet på www.svenskakyrkan.se/vaxjo
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Värends Miljö AB valde Gemla
Företaget etablerades 2007 och när nästa steg i utvecklingen
skulle tas valde ägaren Thomas Karlsson att köpa Industrifastigheten på Hantverksvägen i Gemla (gamla Bergs Smide).
Värends Miljö är ett serviceföretag inom renhållnings- och avfallsbranschen. Företaget har 16 anställda och 12 specialutrustade bilar som verkar
främst i Kronobergs och Blekinge län. Det kan handla om slamsugning,
torrsugning, högtrycksspolning, vattenleveranser, tryckning av vattenbrunnar och transporter av farligt gods. Man har också en modern filmbuss
om man vill kolla hur det står till med avloppsledningarna. Kunder är
fastighetsbolag, industrier, kommuner, privata fastighetsägare m. fl.
Med etableringen och fastighetsköpet i Gemla kommer möjlighet att hyra
ut vissa delar. Sedan tidigare finns Gemla Maskinteknik som hyresgäst och
fler kan det bli.
Thomas Karlsson (snart 45 år) tänkte först utbilda sig till träbyggnadstekniker men efter några andra jobb och ett inhopp på Växjö Kommuns VA-avdelning kom tankarna på att starta ett eget företag. Efter mitt samtal med
Thomas och en titt på företaget är mitt intryck att här finns hög kompetens
på det man sysslar med och här råder ordning och reda. Gemlabladet vill
hälsa Värends Miljö AB välkomna till Gemla och lycka till.

Thomas Karlsson äger det numera Gemlabaserade
Värends Miljö.

Text och foto: Ola Aronsson
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Samma låga pris i
Gemla som i Växjö
100 år av företagande!
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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

