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Tors 29 jan Årsmöte Gransholms IF Klockan 19.00 i 
Klubbstugan på Granvallen Vi bjuder på fika. 
Välkomna!

Sön 1  kl. 10.00, söndagsmässa, Öja kyrka, Lennart 
Johnsson, Annika Fritzon.

Ons 4  kl. 8.30, mässa, Öja kyrka, Lennart Johnsson, 
Annika Fritzon.

Tors 5 Mackens torsdagslunch! Grillade revben potatis-
gratäng och tzatziki. Sallad, kaffe och kaka ingår. För-
boka gärna för vår planering. (Det har blivit så populärt 
så vi behöver lite framförhållning!) Obs Även hemkör-
ning inom Gemla området. Välkommen Stig m personal

Tor 5 kl 17 Herrbastu, välkomna

Tor 5 kl 14-16 Träffpunkten på Solgården.

Sön 8  Dagläger i Gemla församlingshem för Dig i år 
F-6. Kl. 11-18. Anmälan senast 1/2 till christina.glimsjo@
svenskakyrkan.se 

Sön 8 Öja kyrka kl. 15.40 Sångstund. kl. 16.00, Guds-
tjänst med Små & Stora  och Dopfest! – alla som döpts 
i församlingen under 2014 får en speciell inbjudan! Efter 
blir det tårtbuffé! Lennart Johnsson, Christina Sjödin, 
Tina Glimsjö.

Mån 9  ”Tradition och liv” på Solgården kl. 14.30. Bertil 
Lindberg.
 
Tors 12 Mackens torsdagslunch! Fiskgratäng pota-
tismos Alt. ungsstekt Falukorv Sallad, kaffe och kaka 
ingår. Förboka gärna för vår planering. (Det har blivit så 
populärt så vi behöver lite framförhållning!) Obs Även 
hemkörning inom Gemla området. Välkommen Stig m 
personal

Tor 12 kl 17 Herrbastu, välkomna 
Tors 12 Församlingsråd kl. 19.00 obs! Diakonicentrum 
i Växjö (Skogslyckans kyrka). Samåkning från Gemla 
församlingshem 18.30.

Tor 12 kl 14-16 Träffpunkten på Solgården.

Sön 15 kl 15! Varmt välkommen till KONSERT FÖR 
ALLA HJÄRTAN i Öja kyrka. Kom och lyssna till André 
de Lang och Rickard Åström (se youtube) och körsång-
are från Öja, Ormesberga, Ör och sångare från olika 
delar av Sverige. 

Tis 17 Öja-Gemla PRO inbjuder till Årsmöte kl 
14.30 Solgårdens matsal. Mötesförhandlingar 
Kaffeserv. Lotterier Anhörigkonsulent Ann-Chris-
tin Augustin Växjö kommun informerar om olika 
hjälpinsatser. Välkomna!

Ons 18  kl. 19.00,Askonsdagsmässa, kören med-
verkar. Lennart Johnsson, Christina Sjödin.

Tor 19 kl 17 Herrbastu, välkomna

Tors 19 Mackens torsdagslunch! Köttfärslimpa 
och potatis. Sallad, kaffe och kaka ingår. För-
boka gärna för vår planering. (Det har blivit så 
populärt så vi behöver lite framförhållning!) Obs 
Även hemkörning inom Gemlaområdet. Välkom-
men Stig m personal

Tor 19 kl 14-16 Träffpunkten på Solgården.

Sön 22 kl 18 Dambastu, även 5/3 och 19/4. Väl-
komna.

Sön 22  kl. 10.00, Söndagsgudstjänst. Lennart 
Johnsson.

Mån 23 ”Tradition och liv” på Solgården kl. 14.30. 
Bertil Lindberg.

Tis 24 kl . 10.30, Gudstjänst på Solgården. Len-
nart Johnsson, Christina Sjödin.

Tis 24 kl 19 Gemla Samhällsråd sammanträder 
på Bakluckan, Välkommen

Tors 26  Gemla församlingshem Kl. 18.00 – 19.30 
Himmel och pannkaka! ”Men däremellan kom-
mer fastan!” Internationell inblick och utblick! 
Vi äter naturligtvis pannkakor! Vi gör fastlagsris! 
Välkomna alla åldrar!

Tors 26 Mackens torsdagslunch! Dillkött och po-
tatis. Sallad, kaffe och kaka ingår. Förboka gärna 
för vår planering. (Det har blivit så populärt så 
vi behöver lite framförhållning!) Obs Även hem-
körning inom Gemlaområdet. Välkommen Stig m 
personal

Tor 26 kl 17 Herrbastu, välkomna

Fre 27 PUB och BLUESKVÄLL PÅ BAKLUCKAN 
med Husbandet ”JINX”. kl 20.00
Insläpp 19 30.
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Det 
som 

göms 
i 

snö, 
kommer 

upp 
i 

tö! 
Claes Lövgren • 070-545 97 04 • provamedclaes@hotmail.com •  www.provamedclaes.se

VÅRENS 
pRoVNiNgaR

Hör av dig till mig så  
skräddarsyr vi tillsammans  
en passande provning  
för företagsfesten,  
kundeventet eller för  
den privata middagen!

Claes Lövgren

Vi letar fram ett gäng trev
liga hantverksöl från mikro
bryggerier, allt från lokala 
hjältar till amerikanska  
inspiratörer. Tillsammans 
med italienska och svenska 
charkuterier skapar vi en 
genuin upplevelse. Eller 
varför inte boka in en kväll 
i slutet av våren och prova 
sommarens nyheter och  
säsongens grillkorv?

250–396 kr

Tillsammans med väl  
utvalda viner provar vi 
genuina smålänningar, 
udda holländare, passio
nerade spanjorer, smak rika 
italienare och självklart en 
hel del delikata fransmän. 
Mina småländska favoriter 
tillsammans med två viner.

195–395 kr

Med en handrullad cigarr och 
ett glas rom kan man verkli
gen njuta av livet, lägg därtill 
en fantastisk choklad så får 
du en underbar upplevelse!
Provning med tre cigarrer, 
tre utvalda sorters rom samt 
choklad.

695 kr

KoRV & ÖL oST  & ViN RoM & CigaRR

Lakrits och choklad 
från Italien tillsammans  
med goda viner.

295 kr

NYHET 2015!

FÖRSAMLING PÅ G!

Kyrkskjuts! Vill du delta i Gemla församlings guds-
tjänster, men inte kan ta dig till kyrkan på egen 
hand? Kostnad 20:- Ring: Eva Carlsson 0470-67497 

Gudstjänstgrupp! Vill du vara med och diskutera 
och planera våra gudstjänster? Välkommen att höra 
av dig till någon av oss nedan - så får du veta mer! 

Kontakt:        
Präst Lennart Johnsson 0470-704876
lennart.johnsson@svenskakyrkan.se 
Diakon Bertil Lindberg 0470-704943
bertil.lindberg@svenskakyrkan.se 
Musiker Christina Sjödin 0470-704970
christina.sjodin@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog Tina Glimsjö, 0470-704977    
christina.glimsjo@svenskakyrkan.se
Gemla församlingshem 0470-704976
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Detta märkliga naturens under är ett jättelikt flyttblock på cirka 3x2,5 meter som av isens kraft under den senaste 
istiden drivits upp på den spetsiga ryggraden av den jordfast sten. En liten sten har också hjälpt till att kila fast den 
stora stenen som i årtusenden tycks trotsa tyngdlagen och ligga still! Naturligtvis fick denna sten i folkmun namn 
efter värendskvinnan Blenda som i århundraden får symbolisera kraft och mod då hon tillsammans med några andra 
värendskvinnor enligt legenden dräpte en dansk fiendehär.

Ur boken 
Längesen & Nu
Foto: Ola Aronsson

Hitta dit: Längst upp 
på Röslyckevägen 
vid Fridhem, BiWi´s 
hyresfastighet. 
Fortsätt skogsvä-
gen rakt upp, ca. 50 
meter och tag sedan 
åt vänster.

Blendas sten - ett naturens under! 

Nyöppning!

Mån-Fre 10-18
(lunchstängt 12-12.30)

Lör-Sön 10-15
www.micki.se

Vårt nya stora sortiment 

har fått utökad butiksyta! 

Vi önskar dig välkommen till 

Industrivägen 18 och vår nya

Skicka gärna bidrag till innehållet till gemlabladet@
gemla.se, manusstopp 15:e i var månad. 
Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 0470-67397,070-
2032 246 eller ola.aronsson6@gmail.com


