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Tors 5 14.00-16.00. Träffpunkten på Solgården.
För pensionärer. Vi gympar, spelar, umgås och fikar. 20 kr.
Fre 6 kl. 18:00, Trettondedag Jul, Temagudstjänst
Tobias Stark, Elena Vozniuk
Sön 8, kl. 17:00, 1:a efter Trettondedag Jul, Gudstjänst
Tobias Stark, Elena Vozniuk
Tis 10 kl.14.30 inbjuder Öja-Gemla PRO till grötfest i Solgårdens matsal. Katry och Ingemar
Hedberg underhåller under rubriken ” I krigets skugga - ett
finlandsbarn berättar”. Kostnad 60 kr. VÄLKOMNA.
Tis 10 kl 9.30 Käringfika på Macken.
Ons 11 kl 8.30 Gubbfika på Macken
Tor 12 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till 1 juni 2017.
Varmt välkomna.
Tors 12 14.00-16.00. Träffpunkten på Solgården. För pensionärer. Vi gympar, spelar, umgås och fikar. 20 kr.

Tis 17 kl 9.30 Käringfika på Macken.
Ons 18 kl 8.30 Gubbfika på Macken
Tors 19 Torsdagslunch på Bakluckan. Strömming med kokt
potatis, alt Lasagne. Obs! Nytt pris, 90kr. Till samtliga rätter
ingår kaffe o kaka. Boka så vi kan beräkna o ge er bättre service. Välkommen! Stig med bakluckans personal.
Tors 19 14.00-16.00. Träffpunkten på Solgården.
För pensionärer. Vi gympar, spelar, umgås och fikar. 20 kr.
Tor 19 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till 1 juni 2017. Varm
välkomna.
Sön 22 kl. 10:00, 3:e efter Trettondedag Jul, Gudstjänst
Lennart Johnsson, Joakim Nilsson
Tis 24 kl 9.30 Käringfika på Macken
Ons 25 kl 8.30 Gubbfika på Macken

Tors 12 Torsdagslunch på Bakluckan. Kålpudding med
potatis alt Ugnsbakad falukorv. Obs! Nytt pris, 90kr. Till
samtliga rätter ingår kaffe o kaka. Boka så vi kan beräkna
o ge er bättre service. Välkommen! Stig med bakluckans
personal.

Tors 26 Torsdagslunch på Bakluckan. Pulled Pork, potatismos, cole slow. Obs! Nytt pris, 90kr. Till samtliga rätter ingår
kaffe o kaka. Boka så vi kan beräkna o ge er bättre service.
Välkommen! Stig med bakluckans personal.

Fre 13 kl 19 Innebandy Gransholms IF – Växjö IBK B

Tor 26 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till 1 juni 2017. Varm
välkomna.

Sön 15 kl. 10:00, 2:a efter Trettondedag Jul,
Söndagsmässa. Lennart Johnsson, Annika Fritzon

Fre 27 kl. 10:30 Andakt på Solgården, Lennart Johnsson

Tis 17 startar Korpens seniorgympa i GemlaSporthall kl.
16.00. Välkomna till en ny termin. Mona 0470-67777

Fre 27 FREDAGSPUB med SIMON och TOVE!
Bakluckan kl 19 00. Lokala ölsorter bl.a och smarrigt till!
Alkoholfria alternativ! Ingen förbokning. Välkomna att ta igen
er efter julen hälsar Stig o Ulla!

Tis 17 18-21 Gemla församlingsråd och församlingens
anställda planerar 2017 under en VISIONSDAG!

Lör 28 kl. 17 Innebandy Gransholms IF
– Markaryd/Strömsnäsbruk IBK i Gemla
Sporthall.
Sön 29 kl. 18-20 Dambastu. 40 kr.
Frågor kontakta Liz 070-2536 024.
Vaarmt välkomna!
Sön 29 kl. 17:00, 4:e efter Trettondedag
Jul, TemagudstjänstTobias Stark, Elena
Vozniuk
Tis 31 kl. 18.30 i Klubbstugan på Granvallen. Välkomna på Gransholms IF:s årsmöte. Sedvanliga årsmötesförhandlinngar. Vi
bjuder på fika. Hälsningar Styrelsen
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Utbildad Socionom
med ett förflutet inom
teatervärlden,
nu ny diakon i Gemla
Församling, möt:

Susanne
Gustafsson!
För alla är det kanske inte självklart vad en Diakon är. Enligt Svenska Akademins Ordlista är det en person inom Svenska Kyrkan som ägnar sig åt praktiskt
församlingsarbete.
Berätta vad Du ser som Dina viktigaste arbetsuppgifter inom just Gemla Församling:
- Vi har alla, oavsett vilka vi är och vad vi jobbar med, ett ansvar att värna om varandra och vår gemensamma mänskliga tillvaro. En diakons uppdrag innebär
att särskilt värna om medmänniskor som hamnat i olika svårigheter. Vid sin vigning lovar diakoner att ”stå på de utsattas sida”. Vi kan alla hamna i svåra och
utsatta situationer. När vi drabbas av sorg, arbetslöshet eller vid svåra skilsmässor till exempel. Då kan det ibland vara bra att ha någon utomstående att tala
med. En diakon kan vara en sådan samtalspartner och har tystnadsplikt. Det är en kostnadsfri rättighet som församlingsborna har. Att möta församlingsbor
i sådana samtal ser jag som min viktigaste uppgift. En annan uppgift är att samordna möjligheterna för människor att engagera sig ideellt i församlingens
verksamhet. Det finns så oändligt mycket kompetens hos människor och dessutom är det många som vill bidra med sitt engagemang och tid. Det är en otrolig
glädje att få arbeta med det. Förutom detta så är det att viktigt att skapa välkomnande mötesplatser för människor i olika åldrar. Det är inte de anställdas kyrka
och församlingshem - de tillhör alla som bor och vistas i Gemla.
Berätta lite om dig själv:
- Jag är född i Benestad utanför Alvesta. Mina föräldrar drev en fotoaffär i Alvesta (A-bild). Vi flyttade till Norrköping när jag var 11 och som 20-åring flyttade
jag till Stockholm. Vi har sedan 30 år tillbaka ett litet hus norr om Växjö. Där bor jag nu men pendlar varannan helg till familjen (make och tre vuxna barn) i
Stockholm. Min make och dotter planerar att flytta hit så fort de hittar ett lämpligt arbete att söka. Det känns på något sätt som att jag har flyttat hem.
Vilka andra anställningar har Du haft och hur kom det sig att Du fastnade för en tjänst i Gemla Församling?
- Jag är utbildad socionom och diakon. Arbetade en kort tid som kurator på Södersjukhusets akutmottagning. Under utbildningstiden hade jag ett sommarvikariat inom Växjö socialtjänst i en dagverksamhet för kvinnor med missbruksproblem. Bästa sommarjobbet jag haft - jag, åtta damer och en minibuss att göra
utflykter i. För en evighet sedan arbetade jag med teater och film några år. Som diakon har jag arbetat i en förortsförsamling, därefter som lärare på diakonutbildningen och nu senast på Ersta diakoni. Jag blev ombedd att söka tjänsten i Öjaby och Gemla församlingar. Jag fastnade för tjänsten i efter att jag träffat
arbetslaget och min chef och kände att arbetsklimatet var varmt och
välkomnande.
- Vilka andra intressen brinner Du för?
Min tro är viktig så klart men jag går inte i kyrkan varje söndag. Gud finns överallt tänker jag. Jag önskar att jag skulle kunna säga att jag är den sportiga typen
men då skulle jag ljuga så tungan svartnar. Trivs bäst inomhus med en god bok eller en spännande film. Mat är gott! Min make lagar fantastisk mat vilket gör
att min ”trivselvikt” ökat lite för mycket. Gillar att fixa med huset och att umgås med vänner och familj. De är min stora glädje och trygghet. Hos dem hämtar
jag kraft.
Text och foto: Susanne och Ola har hjälpts åt.
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Gott nytt år 2017
önskar Gemlabladet och
Gemla Samhällsråd!

ÖJA BADFÖRENINGS
DAMBASTU
2017
är uppvärmd var 3:e söndag
kl 18 – 20
29:e januari
19:e februari
12:e mars
2:e april
23:e april
14:e maj
VAAAAAARMT
VÄLKOMNA !!!
Endast 40:- / gång !
(Ta gärna med lite egen fika)
Om Du vill …
HYR BASTUN för 400:-

/ LIZ
0702536024

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

GOTT NYTT ÅR 2017
GEMLA FÖRSAMLING
- PÅ JORDEN SÅSOM I HIMLEN-

Öja Badförening
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