GEMLABLADET
Årgång 8 | Juli 2015 | Ges ut av Gemla Samhällsråd | Äntligen sommar!

Tors 2 Mackens torsdagslunch! Kålpudding m potatis alt
Kasslergratäng, grönsaker, kaffe och kaka. Välkommen
till sommarens sista lunch. Vi återkommer med nya friska
tag i augusti! Välkommen// Stig
Fre 3 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark, Stardust spelar
upp till dans. Sedan varje fredag under sommaren. Tag
med kaffekorg. ALLA hjärtligt välkomna.
Sön 5 Öja hembygds-och kulturminnesförening har
öppet hus. Välkomna att besöka hembygdsgården och
leksaksmuséet mellan klockan 14-16. Kaffe och våfflor
serveras.

Sön 26 Öja hembygds-och kulturminnesförening har
öppet hus. Välkomna att besöka hembygdsgården och
leksaksmuséet mellan klockan 14-16. Kaffe och våfflor
serveras.
Tis 28 kl. 10.30, Andakt med Lina Sandells psalmer,
tema: ”Tryggare kan ingen vara”, Eva Carlsson, Solgården.

Ons 8 Slåttergille med gröt. Välkomna till hembygdsgården. Ta med liar och räffsor.

Ons 29 kl. 18.00 inbjuder Öja-Gemla PRO till trivselkväll
med mat, lotterier, sång och dans till dragspelsmusik på
logen i Ellanda Södergård (chokladboden). Kostnad ca
150 kr, vi ordnar mat och kaffe, egen dryck medtages.
Anmälan senast 22/7 till May 0702-028896, may.ellanda@telia.com Annika 0761-043159 annika-franzen@telia.
com

Fre 10 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark, Sceniors
spelar upp till dans. Sedan varje fredag under sommaren.
Tag med kaffekorg. ALLA hjärtligt välkomna.

Fre 31 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark, Liljas Orkester
spelar upp till dans. Sedan varje fredag till och med den
21 aug.. Tag med kaffekorg. ALLA hjärtligt välkomna.

Sön 5 i kl. 10.00 söndagsmässa, Lennart Johnsson,
Christina Sjödin. Öja Kyrka.

Lör 11 kl. 12.00 Dopgudstjänst, Andreas Almer, Christina
Sjödin. Öja Kyrka.
Sön 12 kl. 17.00 Söndagsmässa, Lars Aldén, Christina
Sjödin. Öja Kyrka.
Sön 12 Öja hembygds-och kulturminnesförening har
öppet hus. Välkomna att besöka hembygdsgården och
leksaksmuséet mellan klockan 14-16. Kaffe och våfflor
serveras.
Tors 16 kl. 19.00 Musik i sommarkväll, Gruppen Akasha
från Malmö bjuder på välkända melodier, improvisation
och skapar stillhet och musik från hjärtat: Annie Carroll,
stång; Jonas Nilsson, kontrabas. Andakt: Lars Gunnar
Selinder. Öja Kyrka.
Fre 17 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark, Cederix spelar
upp till dans. Sedan varje fredag under sommaren. Tag
med kaffekorg. ALLA hjärtligt välkomna.
Sön 19 Öja hembygds-och kulturminnesförening har
öppet hus. Välkomna att besöka hembygdsgården och
leksaksmuséet mellan klockan 14-16. Kaffe och våfflor
serveras.
Fre 24 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark, Orient spelar upp till dans. Sedan varje fredag till och med den 21
aug.. Tag med kaffekorg. ALLA hjärtligt välkomna.
Sön 26 kl. gudstjänst kl. 10.00 Harald Gustafsson, Eva
Johnsson Rydman
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Tack för hjälpen
till Nepal!
Resultatet från välgörenhetsföreställningen till förmån för Nepal,
fantastiska 23000 kr, kommer att
göra stor nytta och underlätta
reparationen av en skola i
Kathmandu som drabbats av
jordbävningen. Vissefjärda
Teatergrupp gjorde ett uppskattat
framträdande. Moberg i ord och ton.
Av bilden till höger framgår att
undervisningen tillsvidare sker i
provisoriska tält.
Ny PRO-resa!
1 september har vi ordnat en paketresa till Sävsjö och Komstad hantverksby. Resan kostar 330:- och
då ingår förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och guidning, reskostnad ingår ej, antingen kör vi med
egna bilar eller om vi blir tillräckligt många hyr en buss.
Välkomna med anmälningar till Siv och Yngve tel. 6713 eller 0705850378

Hur blir det med fiberbredband längs Ellandarundan?
Arbetet med att få god tillgång på internetuppkoppling längs med Ellandarundan pågår! Det var länge
oklart om och när det skulle anslås nya pengar till bredbandsutbyggnaden i Sverige. Ansökningsförfarandet till Länstyrelsen pågår för fullt. Under senvåren har bl a kontakt tagits med markägare för att
klara ut att det är ok att gräva ner kabeln längs rundan. Listan med de som är intresserade av fiber har
uppdaterats och kalkylen har finslipats för att ansökan ska bli så bra som möjligt. Om allt går som det
ska kommer grävningar troligen ske först efter sommaren 2016 eftersom grävningar bl a kommer ske
på odlingsmark.Om allt går som vi önskar kommer vi troligen ha ett bredbandsnät i drift 2017! Inte riktigt
bredbandsfart men bättre sent än aldrig!
Ellandarundans
Fiberförenings styrelse
genom Erling Rask,
ordförande.

Skicka gärna bidrag till innehållet till gemlabladet@
gemla.se, manusstopp 15:e i var månad.
Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 0470-67397,0702032 246 eller ola.aronsson6@gmail.com
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Nya Hembygdsboken!
Boken ”Näringslivet i Öja socken
under 1900-talet” finns nu till
försäljning i Hembygdsgården och
på Macken.
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Scensommar
Kärleksarior i sommarkväll - 22 juli, kl 19, Gemla folkpark
Sångerskan Yvonne Tuvesson Rosenqvist ger texter innehåll. Här samarbetar hon
med Amadeakvartetten.
Boel Betulas fantastiska trädgårdsshow - 27 juli, kl 15, Öja hembygdsgård
Barnteater. Clownen Boel Betulas trädgård är ganska tråkig och ful. Med hjälp av
publiken vill hon förvandla den till en prunkande, blomstrande, växande trädgård.

Upphittat!
En guldring har upphittats på
Hembygdsgården. Har med
säkerhet hamnat där efter den
6 maj. Kontakta Sven Aronsson
mobilnr. 070-6351528

John Martin Bengtsson - 30 juli, kl 19, Gemla folkpark
Musikalsångaren John Martin Bengtsson sjunger allt från Sinatra och Elvis via den
svenska visskatten till musikalernas stora sånger.
Miraklet i Viskan - 12 augusti, kl 21.30, Gemla folkpark
Utomhusbio. På ena sidan älven bor Bjarne och Malin. De driver en knackig
flyttfirma. På andra sidan bor Halvar, Bjarnes svärfar. De har aldrig dragit jämnt.
För att rädda firman ber Malin Halvar borga för ett lån. Ett beslut som får oanade
konsekvenser.
Se hela Växjö-programmet på: vaxjo.se/scensommar

www.vaxjo.se/scensommar
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I Backspegeln...

Bärgning av vinterfoder till korna. Familjen Inemo har upplevt många faser i utvecklingen när det gäller höbärgning.
I traktorn Martin och med högaffeln Olle tillsammans med svärföräldrarna Erik och Elsa Magnusson.

ÖPPET ALLA DAGAR I VECKAN!

®

Fynda leksaker
i vår nya stora
fabriksbutik!
VÄLKOMMEN!

Industrivägen 18 Gemla, 0470-704163
mån-fre 10-18 (lunchstängt 12-12.30) lör-sön 10-15
För mer info och öppettider www.micki.se

