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Sön 3 kl. 13:30 Innebandy i Sporthallen. Herrar Div 3 Södra, 
GIF – Westbo IBK
 
Sön 3 Kyndelsmässodagen, kl. 15.00 Gudstjänst med liten 
och stor, Tobias Stark, Charlotte Forsberg, Caroline Crona.
 
Tors 7 Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. 
Vi träffas på Solgården 14.00-16.00, har sittgympa, pysslar, 
samtalar och fikar till en kostnad av 20.-
Denna vecka:  ”Spå i kaffesump”.Välkomna att delta.
 
Tor 7 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 23 maj.
 
Tor 7 kl. 9:30 – 11:30. Sjung med mig i Gemla Församlings-
hem. Nybliven förälder med barn 0-16 månader. Samtliga 
torsdagar i februari.
 
Fre 8 kl. 9:30 – 11:30. Små och stora. För barn 0-6 år med 
vuxen. Samtliga fredagar under februari.
 
Lör 9 kl. 12:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Utveckling, 
GIF U – Älmhuts IBK U

Lör 9 kl. 18:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Junior Södra, 
GIF HJ –Carlshamns IBK HJ
 
Sön 10 kl 18. Dags för Dambastu, Vi badar var tredje sön-
dag.
 
Sön 10 kl. 14:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Div 3 Söd-
ra, GIF – Märserum IBK
 
Tis 12 kl. 18 Gemla Samhällsråd sammanträder i Gemla 
Leksaksmuseum. Välkomna.
 
Ons 13 kl.14.30 inbjuder Öja Gemla PRO till årsmöte i Gemla 
församlingshem. Mötes-örhandlingar, kaffeservering, lotterier 
samt underhållning. VÄLKOMNA.
 
Tor 14 kl. 16:30 – 18:00 Sångfåglarna. För barn 5-10 år. 
Vecka nr 7 och 9. Anmälan till Caroline Crona 0470 704977.
 
Tors 14 Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. 
Vi träffas på Solgården 14.00-16.00. Vi har sittgympa, pyss-
lar, samtalar och fikar till en kostnad av 20.- Denna vecka: Vi 
firar alla hjärtans dag med snittar och vaniljhjärtan.Välkomna 
att delta.

 
Tor 14 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 23 maj.
 
Sön 17 kl. 13:30 Innebandy i Sporthallen. Damer Div 1, GIF – 
Sävsjö IBK

Sön 17 Septuagesima kl. 10.00 Söndagsgudstjänst, Lekmanna-
ledd, Dorothea Knust

Mån 18 kl. 20:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Div 3 Södra, 
GIF – Värnamo IK
 
Ons 20 kl. 10 Sagoväskan, muntlig sagostund, Gemla bibliotek. 
Sagostunden vänder sig till barn från 3 år, men yngre syskon får 
självklart följa med. Ellen Sjömålen arbetar som Berättarpeda-
gog på Sagobygden i Ljungby. Anmälan: gemla.bibliotek@vaxjo.
se. Begränsat antal platser.
 
Tor 21 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 23 maj.
 
Tors 21 Träffpunkten med fokus på pensionären´i samhället. Vi 
träffas på Solgården kl. 14-17. Vi har sittgympa,pysslar,samtalar 
och fikar till en kostnad av 20.-
Denna vecka: Vi samtalar om husdjur. Välkomna att delta.
 
Tors 21 17.30-19.30 Gemlas Bokcafé. Gemlas bibliotekarier 
bjuder på personliga boktips och fika. Fritt inträde. Gemla bibli-
otek.
 
Fre 22 kl. 19:30 Innebandy i Sporthallen. Herrar Div 3 Södra, 
GIF – Växjö IBK U B

Lör 23 kl. 13:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Utveckling, GIF 
U – Olofströms IBK U

 
Sön 24 Sexagesima kl. 15.00 Söndagsgudstjänst, Tobias Stark, 
Charlotte Forsberg

Tis 26 kl. 14.30, andakt på Solgården. Susanne Gustafsson, 
Dorothea Knust.
 
Tors 28 Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. 
Vi träffas på Solgården. Vi har sittgympa, pyssel, Samtalar och 
fikar till en kostnad av 20.- Denna veckan: ”fira fastan”.  
Välkomna att delta.
 
Tor 28 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 23 maj.

 

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 Gemlabla-
det? 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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Vi fortsätter vår nya artikelserie med 
Siv Lindhs berättelse om guldsmed-
jans historik. 

Mot 1971 köpte vi den villa på Apelvä-
gen där vi fortfarande bor. Anledningen 
till att det blev just detta huset var den 
rymliga källaren, där Yngve Lindh min 
man som är guldsmed såg möjligheter-
na att starta en egen guldsmedsverk-
stad. Något guld att gräva upp på 
tomten hittade vi dock inte! 

Sagt o gjort 1.5.1972 startade vi Gulds-
medjan med en checkkredit på 10,000. 
Bland det dyraste som inköptes var räk-
nemaskinen med digitala siffror, den tog 
vi på avbetalning. Gemlaborna, har vi 
förstått efteråt, såg med viss skepsis på 
verksamheten. Ingen kände oss och vi 
kände ingen, men tack vare den öppna 
verksamheten byggde vi upp ett socialt 
liv med våra 3 barn. Våra barn har alltid 
haft båda sina föräldrar i närheten. Vi 
hade endast 13 trappsteg till jobbet!. 

Under 70 o 80 talet sydde många kvin-
nor sin egen värendsdräkt och vi gjorde 
massor med smycken till dessa vackra 
dräkter, samt reparationer och nytillverk-
ning av guld o silversmycken. 

1985 vann vi tävlingen om en utvandrar-
souvenir, vi deltog med en liten dräng-
kista i silver (bilden).  Bl.a. VOLVO i USA 
beställde ett större antal. Undertecknad 
som inte tyckte om pilljobb var tvungen 
att lära sig såga och löda. Under de 
åren utbildade Yngve 3 guldsmeder. En 
startade egen firma och hade en egen 
bänk i vår källare, en anställde vi, Per 
som hade långt hår och alltid året runt 
gick barfota! Vi har haft många PRAO 
elever. Under åren byggde vi också upp 
en liten butik där vi sålde smycken o 
presenter, den delen sköttes av under-
tecknad. Bland alla kunder fanns också 
landshövdingarna Astrid Kristensson o 
Britt Mogård, trevliga kvinnor som kom 
med sina smycken som behövde lagas 
och egen chaufför i fina bilar. 

Ibland träffar man på en kund, som 
sticker fram sin hand och säger ”känner 
ni igen denna ringen”, den gjorde ni till 
mej 1981? Jag tycker så mycket om 
den.” Då blir Yngve o jag glada. 1989 
lade vi ner verksamheten efter 17 roliga 
år. 
Nedtecknat av Siv Lindh.

Guldsmedjans historik 
GRÄV DÄR DU STÅR! 

Drängkista i silver, som vann tävlingen om en 
utvandrarsouvenir 1985.

Yngve Lindh i verkstaden. 



Guldsmedjans historik 

Nya öppettider år 2019 på 
återvinningscentralen Häringetorp och 

Kretsloppsparken Norremark

Kretsloppsparken 
Norremark

Måndag - torsdag             07.00 - 19.00       
Fredag                                07.00 - 16.00  
Lördag & söndag              10.00 - 16.00                    

Återvinningscentralen 
Häringetorp

Måndag - fredag             06.30 - 16.00            
Lördag & söndag            Stängt

Öppettider på Växjös övriga återvinningscentraler är oförändrade.
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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 om-
bord på tåget kan du använda till att jobba, plugga  
eller bara pusta ut och starta om – det är din egen tid.

VÄLKOMMEN TILL EN HEMTREVLIG RESA!

Följ oss på sociala medier! Kundcenter 0771-76 70 76  |  lanstrafikenkron.se

DITT KRÖSATÅG
– NÄRA, BEKVÄMT 
OCH TIDSEFFEKTIVT

Har du bara telefonen med dig så kan 
du enkelt söka din resa i vår reseapp. 

Du kan också köpa din biljett i här. 

Du kan också söka din  
resa på vår hemsida  
lanstrafikenkron.se

DIN RESEHJÄLP

Gemla – Växjö 7 minuter
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