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Tors 1 Gudstjänst sammanlyst till domkyrkan kl. 11.00.

Sön 4 söndagsmässa kl. 17.00, Öja kyrka, Annika 
Stacke och Elena Vozniuk.

Tis 6 musikgudstjänst med ljus, Harald Gustafsson, 
musik: Erik Bratt, gitarr, Christina Sjödin sång.

Sön 11 Gudstjänst med Små och Stora, Knutsfest. 
Servering, dans kring granen med Mats och Kjell. 
”De vise männen” kommer med gåvor.

Mån 12 kl 14.30-16.00, Tradition och Liv, Solgården, 
Bertil Lindberg.

Tis 13 Öja-Gemla PRO inbjuder till Grötfest tisd. 13/1 
kl.14.30 Solgårdens matsal. Radioprofilen Stefan 
Lagesson, Nybro underhåller med minnenas melodier 
på 78 varv. Servering o lotterier. Kostnad 50 kr/ pers. 
Anmälan till May tel 67353 el. 070 2028896. Välkomna.

Tors 15 Mackens Torsdagslunch. Strömming med 
potatismos, rivna morötter alternativ köttbullar. Sallad, 
kaffe och kaka ingår. Boka gärna! Välkommen önskar 
vi på Macken 

Sön 18 kl 10.00 Temagudstjänst på Bibelns dag. Utdel-
ning av Magma-bibeln till alla våra 10-åringar. Lennart 
Johnsson, Christina Sjödin, Tina Glimsjö. 

Tis 20 kl 16.00 startar Korpens Seniorgympa i Gemla 
Sporthall. Välkomna! Mona 0470-67777

Ons 21 kl 8.30 Morgonmässa, Lennart Johnsson, 
Christina Sjödin.

Tors 22  Mackens Torsdagslunch. Kålpudding alt fyllda 
isterband. Sallad, kaffe och kaka ingår.  Boka gärna! 
Välkommen önskar vi på Macken 

Sön 25 kl 17.00 Taizémässa, Annika Stacke och Elena 
Vozniuk.

Tis 27 kl. 10.30 Gudstjänst på Solgården, Lennart 
Johnsson, Christina Sjödin.

Tors 29 kl 18.00-19.30 Himmel och pannkaka. Tema: 
”Bibeln med alla sinnen”. 

Tors 29 Mackens Torsdagslunch.  Köttgryta m potatis 
Sallad, kaffe och kaka ingår. Boka gärna! Välkommen 
önskar vi på Macken. 

Vecka 3 Gruppstarter 
Gemla Församling
Miniton åk F-2 
Onsdag 17.00 – 18.00

Små blå hästar musik o rytmik 
0-3 år med vuxen 
Torsdag 9.30 – 11.00 

Små och stora 0-6 år med vuxen   
Torsdag 14.00 – 16.00

Skapandegrupp  åk F-6    
Torsdag 17.00 – 18.30

Lägergrupp  åk F-6   
8/2, 7-8/3, 11-12/4, 10/5

Välkommen till 
Gemla Församling! 

FÖRSAMLING PÅ G!

Kyrkskjuts! Vill du delta i Gemla försam-
lings gudstjänster, men inte kan ta dig till 
kyrkan på egen hand? Kostnad 20:- Ring: 
Margareta Ericsson 0470-676 43 eller 
mobil 07054 676 43

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



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
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”Med den lilla kunden i fokus”

God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

”Med den lilla kunden i fokus”

R HUS
Lösvirke - hus på rik�gt

VI BYGGER R-HUS
R-HUS står för ett unikt lösvirkes-
koncept där du som kund får ett 
skräddarsytt boende anpassat till dina 
visioner och platsens förutsättningar. 
Ett nära samarbete mellan byggare och 
arkitekt lägger grunden för en smidig 
och kostnadseffektiv process där en-
gagemang, kvalitet och dina önskemål 
alltid står i centrum.

Vi följer dig genom hela processen  
- det är lätt med lösvirke!

”Vi skriver under på R-licensen. Mycket 
väl utfört arbete, i rätt tid och av ett  
trevligt team.”
                               Diverse renovering,  
                               Ingrid & Ulf  i Växjö

”Vi är helnöjda från första telefon-
samtalet till arbetets slut”

                       Takbyte,  
                       Gerd & Sven i Växjö

”Dä va redia pöjka”

Ombyggnader,  
Bengt & Gunlög i Alvesta

”Mycket trevlig personal med ett gediget kunnande och kvalitétstänk. Här gör 
man jobbet ordentligt! Riktigt bra snickare = Riktigt bra utförda jobb.”
                                                                                           Altanbyggnation, Daniel & Jenny i Gemla

VÅR VISION
”BiWi Bygg skall vara det byggföretag i Växjö med omnejd som 
kunden väljer för kvaliteten, trovärdigheten och bemötandets 
skull. 

Att göra affärer med BiWi Bygg skall vara förenat med trygghet, 
god service och en familjär känsla.”

RÖSTER FRÅN VÅRA KUNDER

”Vi har blivit rekommenderade för 
vår trovärdighet gentemot kunder, 
uppdragsgivare, underleverantörer och 
andra intressenter.”

”Vi har förbundit oss att ta ett etiskt 
ansvar genom att efterleva R-licensens 
etikpolicy.”

Brändabacken 5, 360 32 GEMLA  
info@biwibygg.se    www.biwibygg.se 

Tel: 0470-678 00
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TACK!
Stort TACK till alla givmilda besö-
kare, som har bidragit till att Röda 
Korsets julmarknad i Gemla Folk-

park gav ett bra resultat, 
ca 13.000 kr.

Gemla Folkpark och Öja Rödakor-
skrets tackar alla besökare och 
Gemla Skola klass 5 som gjorde 

vår Julmarknad 
så framgångsrik!

God Jul och Gott Nytt År!
Öja Röda Korskrets styrelse

VARNING!
Det förekommer att telefonför-
säljare erbjuder radonmätningar 
för drygt 2 000 kr.  Hos Växjö 
Kommun får man en mätning för 
ca. 200 kr.
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Studiecirklar om Gemla! 
Öja hembygdsförening inbjuder alla in-
tresserade till två studiecirklar alt. pro-
jektgrupper under vintern / våren 2015

I. Soldattorp och soldater inom Gemla för-
samlings gränser. Vi vill sammanställa och 
komplettera vår kunskap om soldattorpen 
och de indelta soldaterna i Öja socken samt 
Härensås och Långstorps rotar (dvs. de som 
idag hamnar inom Gemla församlings nya 
gränser). 

II. Invallningsprojekt kring Helige å i Gem-
la-Öjabygden. Vi vill försöka förstå och do-
kumentera motiven, problemen, arbetet och 
resultaten. Under trivsamma former letar vi 
efter såväl ända som nya kunskaper om vår 
gemensamma lokalhistoria för att samman-
ställa och föra dem vidare till kommande 
generationer. 

Anmäl ditt intresse till Rune Hagman 
070-5753320 eller e-posta till 
hagman.rune@gmail.com

Har du hund? 
Tänk på att alltid plocka upp efter din hund och att 
beakta de lagar och regler som finns kring lösa 
hundar. Kvarlämnat hundbajs och lösspringande hun-
dar orsakar stor irritation hos många som använder 
våra populära gångvägar. Visa hänsyn! 
/Ola Aronsson, Gemla Samhällsråd

Mina skridskominnen

Visst var väl vintrarna bättre förr? Då fanns det alltid snö 
och det varkallt! Jag minns mina första skridskor. De var 
tvåskeniga och fästesdirekt på stövlarna med remmar. 
Pappa spolade en liten isbana pågräsmattan och då var det 
bara att ta på sig skridskorna och åka. Mina första ”riktiga” 
skridskor var bruna! Alltså inga konståkningsskridskor,
som alla andra flickor hade. De kostade nog för mycket. 
Men jag lärde mig att åka, antingen jag var på hockeybanan 
eller på sjön, där pappa ibland skottade upp en bana, om 
det var snö på isen. Om inte snön hade lagt sig på isen, så 
var det bara att susa fram och ha roligt. Ja, detvill säga, inte 
för långt ut. Man visste ju inte hur tjock isen var där! När 
jag fyllde 18 år fick jag äntligen ett par vita fina skridskor 
med taggar på. Vilken känsla att åka som en isprinsessa! De 
hänger fortfarandemed, men nu med endast ett par sockor 
i och inte riktigt lika vita längre... Taggarna har jag inte haft 
någon större nytta av. Tvärtom,de gjorde så att jag ramlade 
handlöst framåt en gång, men det slutade bra, även om jag 
hade ont ett tag.

/GR



Gott Nytt År 2014

      Ö j a  G e m l a

Lite krånglig att hantera men jag vågar inte ändra på den.

Öja-Gemla

Öja Badförening

Öja Badförening

...tid för varandra på ett annorlunda hotell...
Macken - Inte billigast, men Trivsammast!

M MACKEN
GEMLA LIVS - DÄR MAN TRÄFFAS OCH TRIVS

Öppet: Måndag-Fredag 9-19, Lördag 9-17, Söndag 10-15 Tel. 0470-677 72

Gittans SyateljéAnitas & Metas 
Klippstuga

Monas Massage & Friskvård

GEMLABLADET

GEMLA FÖRSAMLING
- PÅ JORDEN SÅSOM I HIMLEN-


