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Sön 6 Trettondedag Jul kl. 18.00 Musikgudstjänst med La
Navidad Nuestra, Rösträtt, Växjö Madrigalkör, Guillermo
Valdebenito, gitarr; Silvia Valdebenito, cajón; Claudio Pino,
charango; Karina Garcia, solo; Lennart Johnsson, präst;
Dorothea Knust, musiker
Ons 9 kl.14.30 inbjuder Öja Gemla PRO till grötfest i Gemla
församlingshem. Underhållning av Hans Bild som sjunger
och berättar om Ruben Nilsson. Kostnad 60 kr. Anmälan
senast 6/1 till May tel. 070- 2028896. VÄLKOMNA!
Tor 10 kl. 17. Herrbastu varje torsdag fram till 23 maj.
Tor 10 kl. 14-16. Träffpunkten på Solgården för alla pensio
närer. Fika och olika aktiviteter. Kostnad 20 kr. Välkommen!
Lör 12 kl. 12:30 Innebandy i Sporthallen. Herrar Utveckling,
GIF U – Ingelstad IBK U
Lör 12 kl. 15:00 Innebandy i Sporthallen. Damer Div 1, GIF –
Ryds SK
Sön 13 1:a Söndagen efter Trettondedagen, kl. 15.00, Vi
börjar med andakt i Öja kyrka, därefter Knutsdans runt
granen utanför kyrkan. Vi bjuder på korv med bröd och
gottepåsar delas ut av hemlig gäst. Tobias Stark, Charlotte
Forsberg, Caroline Crona
Tis 15 kl 16.00 Startar Korpens seniorgympa i Gemla Sporthall. ”Gamla och nya” motionärer hälsas välkomna.
Upplysn. Mona 073 055 96 55
Tor 17 kl. 17. Herrbastu varje torsdag fram till 23 maj.
Tor 17 kl. 14-16. Träffpunkten på Solgården för alla pensio
närer. Fika och olika aktiviteter. Kostnad 20 kr. Välkommen!
Fre 18 kl. 19:30 Innebandy i Sporthallen. Herrar Junior Södra, GIF HJ – Lagan IBK HJ
Lör 19 kl. 15:30 Innebandy i Pär Lagerkvistskolan. Herrar
Junior Södra, GIF HJ – CL98IC HJ
Sön 20 kl. 14:00 Innebandy i Sporthallen. Herrar Div 3 Södra, GIF – Vetlanda IBF B
Sön 20 2 söndagen efter Trettondedagen, kl. 10.00, söndagsmässa, Lennart Johnsson, Dorothea Knust, Kyrkfika

Sön 20 kl 18. Dags för Dambastu. Vi bastar var tredje söndag.
Tor 24 kl. 17. Herrbastu varje torsdag fram till 23 maj.
Tor 24 kl. 14-16. Träffpunkten på Solgården för alla pensionärer.
Fika och olika aktiviteter. Kostnad 20 kr. Välkommen!
Lör 26 kl. 14:00 Innebandy i Sporthallen. Damer Div 1, GIF –
Värnamo IK
Sön 27 3 söndagen efter Trettondedagen, kl. 10.00, Söndagsmässa, Lennart Johnsson, Dorothea Knust, kyrkfika
Tis 29 kl. 14.30, andakt på Solgården. Lennart Johnsson
Ons 30 kl. 14 PRO besöker Micki´s historiska rum. Begränsat
antal deltagare. Först till kvarn gäller. Anmälan till Kerstin Birgersson tel. 070 2050 377.
Ons 30 kl.18.30 Årsmöte Gransholms IF. Välkommen till
klubbstugan på Granvallen. Vi bjuder på fika.
Hälsningar Styrelsen GIF
Tor 31 kl. 17. Herrbastu varje torsdag fram till 23 maj.
Tor 31 kl. 14-16. Träffpunkten på Solgården för alla pensionärer.
Fika och olika aktiviteter. Kostnad 20 kr. Välkommen!
Tor 31 kl. 14 PRO besöker Micki´s historiska rum. Begränsat antal deltagare. Först till kvarn gäller. Anmälan till Kerstin Birgersson tel. 070 2050 377.
Fre 1 februari kl. 14 PRO besöker Micki´s historiska rum.
Begränsat antal deltagare. Först till kvarn gäller. Anmälan till
Kerstin Birgersson tel. 070 2050 377.

Årskurs 6 samlar in pant!
Lördagen den 12 januari samlar årskurs 6 in pant
till sin klassresa. Om ni kan tänka er att skänka
er pant kan ni ställa ut den väl synlig vid er infart
senast klockan 9.00 på lördagen. Tack på förhand!
Hälsningar klass 6 Gemla skola

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, 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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GRÄV DÄR DU STÅR
Ja varför inte, kunde väl vara spännande att se vad sin som finns under mina
fötter. Jag vandrar 200 meter söder ut,
ner till Strandhem, Säterivägen 10 eller
gamla Micki som man ofta säger. Här
sätter jag spaden i jorden och vänder
upp en grästuva.

Mot mig strömmar dofter, de bekanta dofterna av faster Götas nybakade
kringlor som denna vårmorgon till
ära skiftar i grönt. Grönt som de nyss
utslagna nässlorna. Det är en av faster
Götas missioner att förse syskon och
syskonbarn med nyttigheter så attalla
ska orka med sina arbetsuppgifter. Skaran runt köksbordet är fulltalig och dagens postskörd läggs på bordet. Det har
endast gått några år sedan syskonen
startade Micki Leksaker. Spännande, jag
tar ett nytt tag med spaden.
Ett av de nyanlända breven kommer
från Handelsfirman Aktiebolaget VARJAG. Här bekräftas att beställda varor
ska skeppas till Cape Town och lastas
på m/s Tai Shan i Göteborgs hamn
den 16 maj 1946. Denna information

Text: Ola Aronsson.

utlöste nog planering och kanske även
övertidsarbete för att få varorna på
plats i tid. Jag funderar över hur det var
möjligt att så snabbt, endast några år
efter uppstarten av firman, vara ute på
världsmarknaden. Svaret är sannolikt
och till viss del att det nu råder fred i
världen. Det ropas efter varor som inte
är kanoner och gevär. Tillverkningen av
leksaker som till stor del, före kriget,
fabriserades i Tyskland ska nu ersättas
av fabriker utanför det sönderbombade
tyska riket.
Detta gynnar då en liten nystartad tillverkare i Gemla. Utan större ansträngning,
språkkunskaper kan syskonen Aronsson och Micki Leksaker, med hjälp av
agenter, få sina produkter spridda till
Sydafrika, Australien och andra länder.
På något vis känns det som att det var
enklare att starta och få snurr på ett
företag vid denna tiden. I vart fall inte så
krångligt och utan dagens omfattande
byråkrati.
Jag minns hur man från farfars ladugård,
målning och borrning, via bostaden

som var packsal under en hektisk höst
lyckades leverera 25 000 leksaker. Först
när året var slut och det skulle deklareras bestämde man sig för att inregistrera
en firma.
Idag talas det mycket om att underlätta
för småföretag. På fyrtiotalet kunde det
knappast bli enklare. Visst det krävdes
mod, en idé eller produkt, affärsidé
säger vi idag. Startkapitalet kunde till
stor del klaras genom långa leverantörskrediter och leveranser till kunder
som betalade för varan tio dagar efter
leverans.
Med all säkerhet fanns det svårigheter
för nystartade Gemlaföretag under 40–
och 50-talet men det kom inte fram vid
denna grävningen, kanske gör jag en ny
provgrop senare.
Det skulle vara trevligt om Du också ville
gräva en grop (inte åtandra) och skriva
något som kan publiceras i Gemlabladet.

Mickipersonal 1948
Sven-Erik Sjöö,
Georg Aronsson,
Stig Johansson,
Östen Aronsson
Sven Aronsson,
Folke Sjöö, Olle
Aronsson och Bror
Christersson.

Gott nytt år önskar Gemlabladet!

GOTT NYTT ÅR 2018
GEMLA FÖRSAMLING
- PÅ JORDEN SÅSOM I HIMLEN-

...tid för varandra på ett annorlunda hotell...
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