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Ons 31 januari kl. 18.30 Välkomna till Gransholms 
IF:s årsmöte, i klubbstugan på Granvallen. Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på fika.
Hälsningar Styrelsen GIF

Tors 1 kl. 14-16 Träffpunkten med fokus på pensionä-
ren i samhället.Vi gympar, spelar, umgås och fikar till 
en kostnad av 20:-. Solgården. Denna torsdag spelar vi 
bingo.
 
Tor 1 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 
2018. Varmt välkomna.
 
Fred 2 kl. 19:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Div 3 
Västra, GIF A – Värnamo IK

Lör 3 kl. 13:00 Innebandy i Sporthallen. Damer Div 2 
Norra, GIF – Huskvarna IK

Sön 4  kl. 10.00 Ljusgudstjänst, kl. 10.00, Lennart 
Johnsson, Dorotea Knust, kyrkkaffe med tårta
 
Tor 8 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 
2018. Varmt välkomna.
 
Tors 8 Kl. 14-16 Träffpunkten med fokus på pensionä-
ren i samhälle. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en 
kostnad av 20:- . Solgården. Denna torsdag spelar vi 
boule. 
 
Sön 11 kl 18-20 Dambastu 40 kr, tag gärna med eget 
fika. Varmt och skönt välkomna
 
Sön 11 Kl. 14.00 Familjegudstjänst i Öja kyrka. Dopfest 
och bibelutdelning till årets 6-åringar, Erik Keijser,
Annika Fritzon, Caroline Crona, Kyrkkaffe med semlor i 
församlingshemmet
 
Tis 13 kl 18 Gemla Samhällsråd sammanträder i Lek-
saksmuseet. Välkomna.
 
Ons 14  kl.14.30 inbjuder Öja Gemla PRO till årsmöte i 
Solgårdens matsal. Mötesförhandlingar,
kaffeservering, lotterier. VÄLKOMNA.
 
Ons 14 kl. 19.00 Askonsdagsmässa, Lennart Johns-
son. Öja kyrka.

 
Tors 15 Kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pen-
sionären i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar 
till en kostnad av 20:-. Solgården. Denna torsdag har vi 
frågesport.
 
Tors 15 kl. 17.30-19.00 Gemlas bibliotekarier pratar om 
böcker och ger lästips. Vi bjuder på fika. Gemla bibliotek. 
 
Tor 15 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 2018. 
Varmt välkomna.
 
Fred 16 kl. 19:00 Innebandy i Sporthallen. Damer Div 2 
Norra, GIF – Ryds SK

Lör 17 kl. 15:30 Innebandy i Sporthallen. Herrar Div 3 
Västra, GIF A – Ljungby IB

Sön 18 kl. 13:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Utveck-
ling, GIF U – Westbo IBK
 
Sön 18  kl. 10.00, ”Prövningar”, ”vad blir resultatet, kolbit 
eller diamant?” Lennart Johnsson, Sofia Dahlén, kyrkkaf-
fe. Öja kyrka. 
 
Tor 22 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 2018. 
Varmt välkomna.
 
Tors 22 14.00-16.00.Träffpunkten med fokus på pensio-
nären i samhället. Vi gympar, spelar spel, umgås och fikar 
för en kostnad av 20:-. Denna torsdag har vi ostprovning. 
Solgården.
 
Fre 23 kl. 10.30 andakt Solgården, diakon Susanne Gus-
tafsson
 
Sön 25 kl. 10.00 Mässa, Lennart Johnsson, Annika Frit-
zon, kyrkkaffe

Sön 25 kl. 11:30 Innebandy i Sporthallen. Herrar Div 3 
Västra, GIF A – Huskvarna IK
 
Lör 3 mars  Kl 9-11 Lördagsfrukost i Gemla försam-
lingshem. ”Människors musik och mina minnen”. Pernilla 
Eskilsdotter programledare för klassisk morgon i P2 med 
släktrötter i Öja berättar. Kostnad 100 Kr, tillfaller Gemla 
Hjälper. Anmälan senast 26/2 070-5467643 eller margare-
taericsson.oja@gmail.com

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 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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DITT KRÖSATÅG
– NÄRA, BEKVÄMT 
OCH TIDSEFFEKTIVT

Med Krösatågen har du många möjligheter att resa, söderut mot Hässleholm eller norrut mot Värnamo och Jönköping.  
Att ta tåget till och från jobbet eller fritidsaktiviteterna är enkelt och bekvämt. Tiden ombord på tåget kan du använda 
till att jobba, plugga eller bara pusta ut och starta om – det är din egen tid.

Sök din resa på lanstrafikenkron.se eller i vår reseapp, där kan du också kan köpa din biljett.

Följ oss på sociala medier!

Av oss. För dig.
Kundcenter 0771-76 70 76  |  lanstrafikenkron.se

DITT KRÖSATÅG
– NÄRA, BEKVÄMT 
OCH TIDSEFFEKTIVT

Var är gubbarna?  Monas gympa har återstartat efter helgerna. 
30 damer och 8 herrar. Var är Ni gubbar? Så här kan vi inte ha det. 
Damerna vill säkert att vi ska vara alerta på ålders höst. 
Välkomna på tisdag! Efterlysning!

 
Öja Hembygdsförening avser att i maj 

(vecka 19) arrangera en konstutställning. 

Tanken är att lyfta fram alster av lokala 
förmågor. Målari, slöjd, keramik, textil, 

och övrigt hantverk. Kan vara av gammalt  
datum eller nyproducerat.

Kom ut ur garderoben och visa vad Du 
kan eller vad Du har i Din ägo. Har Du 

något att bidra med blir vi glada. 

Kontakta Ola Aronsson tel.
070 2032 246 eller  

ola.aronsson@outlook.com
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MACKEN 
MÅN-FRE 9-19   LÖR 9-17   SÖN 10-15  TEL. 0470-67772

Gemla

Besök oss på Facebook! 
www.facebook.com/gemlamacken.se

Missa inga 
erbjudanden! 

Skaffa Matöppet-appen  
på www.matoppet.se

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

Få mer tid till  
dina intressen.
Tanka ned vår  
mobilbank.  

 

swedbank.se

Fikasugen? Håll ut! 
Gemla Station öppnar igen 

1 mars - välkommen! 
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Översvämningar i Helige å, hur var det då?  
Bilden visar invallningen söder om Skärvavägen och är fotograferad av Thomas Hedrén som den 6 januari 2018 
åkte med i Sjöfartsverkets helikopter. Inte första gången vattnet i Helige Å svämmat över och säkert inte sista.
Yngve Gustavsson berättar: 

I augusti 1945 regnade det ordentligt. Vi var ett par grabbar som lagt ut långrev på kvällen och när vi skulle vit-
tja nästa morgon hade Gemlasjöns nivå under natten stigit minst en meter. Hur vi tog oss till sjön den morgonen 
har vi frågat oss flera gånger för vägen dit var översvämmad. Hela Gemla stod under vatten, på ”Möllans” mos-
se var rågen avtagen och uppsatt i skylar för torkning och nu gick vattnet över en meter upp och det berätta-
des att någon var ute och simmade bland rågskylarna. Där Gunnebo nu har sin smedja fanns Gemla-Slöjd, hela 
området var en enda stor sjö. Vid Långahall spolades vägtrumman bort på vägen mellan Gemla – Bergkvara.                                                                                                                                   
I Växjö blev det bekymmer med vattnet och på gatorna användes roddbåtar för en del transporter.

Du som har foto från denna översvämning i Gemla låna gärna ut dem till Hembygdsföreningen för kopiering.
Text: Ola Aronsson


