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Fre 1 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. Erik Arnolds Orkester. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.
Sön 3 Välkomna till Hembygdsgården i Gemla. Öppet hus
mellan kl 14-17 Visning av samlingar. Kaffeservering!
Sön 3 Sjätte söndagen efter Trefaldighet kl. 10.00, gudstjänst, Tobias Stark, Annie Hultstein
Mån 4 kl. 10 Scensommar i Öja Hembygdsgård. Barnföreställningen ”Musikaliska mojänger med sexton strängar”
Tors 7 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären
i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgården.
Tors 7 Musik i sommarkväll kl. 19.00: ”En gång i Småland”,
jazztrio med doft av folkton, Christina Sjödin, sång, Per
Sjödin, gitarr, Johan Castell, kontrabas
Fre 8 kl.15.00 Kronobergskuskarna är ute på sin årliga
3-dagarstur. Start från Usteryd, via Gransholm, Öpestorp,
Lillå, Gemla By till Långstorp. SE UPP!! Ta det lugnt om du
kör till och från Alvesta. Vi kommer att behöva färdas en
liten stund på stora vägen för att ta oss under järnvägsbron
strax innan Alvesta omkring kl.16.00-17.00 är vi på vägen.
Lör 9 Kronobergskuskarna är ute på sin årliga 3-dagarstur.
Vi kör Långahall, Frösjön, Kullen, Lönås, Hanaslöv, Lekaryd, Gåvetorp, Härlöv tillbaka till Långstorp.
Sön 10 Ca. kl. 12.00 Kronobergskuskarna är ute på sin
årliga 3-dagarstur. Tar en välbehövlig lunchpaus vid Öja
Hembygdsgård i Gemla.
Sön 10 Välkomna till Hembygdsgården i Gemla. Öppet hus
mellan kl 14-17 Visning av samlingar. Kaffeservering!
Sön 10 Kristi förklarings dag kl. 10.00, gudstjänst, Tobias
Stark, Annie Hultstein
Ons 13 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. Gott och Blandat orkester. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.
Tors 14 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en
kostnad av 20:- .Vi träffas i stora mastsalen på Solgården.
Fre 15 kl. 19 Scensommar i Gemla Folkpark ”Goodland
Trio”
Sön 17 Välkomna till Hembygdsgården i Gemla. Öppet hus
mellan kl 14-17 Visning av samlingar. Kaffeservering!
Sön 17 Åttonde söndagen efter Trefaldighet kl. 10.00, söndagsmässa, Lennart Johnsson, Annie Hultstein

Tors 21 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären
i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad
av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgården.
Fre 22 Solgården, fredag kl 14.00, andakt, Eva Carlsson
Sön 24 Välkomna till Hembygdsgården i Gemla. Öppet hus
mellan kl 14-17 Visning av samlingar. Kaffeservering!
Sön 24 Nionde söndagen efter Trefaldighet kl. 18.00, gudstjänst, Tobias Stark, Elena Vozniuk
Ons 27 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. . Memory´s orkester. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.
Tors 28 kl. 19 Sommarmusik i Öjaj Kyrka med Sommarkvartetten under rubriken “Till sommaren och dig” Kvartetten
består av Marianne Krook och Per-Sture Ljungdahl Gemla
samt Gertrud och Göran Magnusson Vislanda. Piano: Viking
Olsson, Lönashult. Andakten leds av Harald Gustavsson.
Tors 28 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären
i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad
av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgården.
Tors 28 kl. 19 Scensommar i Gemla Folkpark. Linda Pettersson & Krister Jonsson.
Fre 29 kl.19 SVANTE THURESSON MED CLAS CRONA TRIO
I Gemla Folkpark. Vid bra väder från teaterscenen vid dåligt
väder från orkesterscenen. Biljettförköp 250 kr på Macken.
Sön 31 Välkomna till Hembygdsgården i Gemla. Öppet hus
mellan kl 14-17 Visning av samlingar. Kaffeservering!
Sön 31 Tionde söndagen efter Trefaldighet, se vänligen andra
församlingar
Sön 31 kl. 17. Meg Nömgård, Gemla underhåller med berättelser för alla åldrar. Det blir lokala sägner och folksagor från
när och fjärran om det som finns ute i skogen, men som inte
alltid syns. Vid bra väder från teaterscenen vid dåligt väder
från orkesterscenen. Inträde 100 kr. Välkomna.
1 aug kl. 15 Scensommar i Öja Hembygdsgård. Barnföreställningen ”mamma Mu och Kråkan” med teater K.
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
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Gemla Folkpark 90 år 1926-2016
SVANTE THURESSON MED CLAS CRONA TRIO I Gemla Folkpark. Vid bra väder från teaterscenen
vid dåligt väder från orkesterscenen. Fre 29 kl.19. Biljettförköp 250 kr på Macken.

Gemla Folkpark 90 år 1926 – 2016
Gemla Folkpark 90 år 1926 – 2016
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Friluftsteater i parken Vissefjärda Teatergrupp framför Vilhelm
Marknadsafton.
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Familjefest med trollkarl, ponnyridning, lotterier och
mycket annat. Fredagen 24 juni kl.15-18

Vilhelm Mobergs Marknadsafton. Familjefest med trollkarl, ponnyridning, lotterier och
Söndagen 21 augusti Kl. 16. Inträde 100 kr mycket annat. Fredagen 24 juni kl.15-18

Vissefjärda Teatergrupp framför
Vilhelm Mobergs Marknadsafton.
Söndagen 21 augusti Kl. 16. Inträde 100 kr

I år fyller Gemla Folkpark hela 90 år! Kom och fira i sommar med hela familjen!
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Nu är fabriksbutiken ännu större!
Stort sortiment med många varumärken!
Besök vår nya

SUPERFYND-avdelning
Upp till 70% rabatt!
VÄLKOMMEN

Industrivägen 18, Gemla, telefon 0470-70 41 63
Sommaröppet alla dagar i veckan. För mer info och öppettider gå in på www.micki.se
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Gemla Församling är närvarande i Gemla på många sätt –

Möt församlingspedagog Ida Sjöö

Gemlabladet träffar Ida Sjöö på hennes arbetsplats i Gemla församlingshem för att ställa några frågor till henne!
Berätta lite om Dig själv: Jag är född och uppvuxen i vackra Gemla! Idag bor jag tillsammans med min sambo och vovven på
Östra lugnet i Växjö men trots att vi trivs där, vill vi tillbaka till Gemla igen. Jag har nyss fyllt tjugofem år och i mitten av januari
började jag jobba som församlingspedagog i Gemla församling. I grunden är jag utbildad inom HR/personal och organisationsutveckling samt fotografering.
Att arbeta som församlingspedagog i Gemla församling, vad handlar det om:
Jag kommer att få äran att fortsätta som församlingspedagog även till hösten på heltid vilket ska bli otroligt roligt. Då får jag fortsätta att träffa alla fina barn och föräldrar som jag lärt känna under våren . I mitt jobb som pedagog arbetar jag hela tiden med
att skapa en mötesplats och familjär stämning där man ska känna att man alltid är välkommen. Oavsett ålder ska man känna
att man har en plats här och att allas åsikter och värderingar är lika värda. Familjer ska känna att man har en mysig knytpunkt
väl lämpad för att träffa andra föräldrar och barn, äldre ska känna att man kan komma och ta en kopp kaffe om man känner sig
ensam och yngre ska känna en trygghet i att man får vara precis så som man är. Oavsett om du är troende eller inte så finns det
alltid en plats för alla, både i kyrkan och i församlingshemmet.
Låter som ett väldigt intressant jobb Du har. Vad
tycker Du är det bästa med att arbeta i Gemla Församling:
Det bästa med mitt jobb är att få träffa så otroligt mycket fina människor. Det är det som jag tycker är så bra
med kyrkans arbete, att alla är genuina. Både barn, föräldrar och andra vuxna. Det hoppas jag att man känner
om man kommer till församlingshemmet eller kyrkan,
oavsett anledning, att vi finns till för alla på olika sätt.
Livet är inte bara arbete, vad tycker Du om att göra
på fritiden:
På fritiden så bland annat odlar jag och tycker allt inom
trädgård är riktigt roligt att hålla på med. Jag har ett
stort intresse för hälsa och hur mat och yttre faktorer
m.m. påverkar oss och speglar vår energinivå för att
optimera oss i arbete och i livet rent allmänt. Jag skriver
just nu på en bok, en deckare, som jag hoppas ska
bli färdig i år. Jag älskar även att måla, sjunga och allt
annat roligt som finns! Text: Ola Aronsson

GLAD SOMMAR ÖNSKAR GEMLABLADET!

Vi kommer ut med blad även i augusti så glöm inte att skicka in ditt
material till gemlabladet@gemla.se senast 15 juli!

GEMLABLADET
Årgång 9 | Juli 2016 | Ges ut av Gemla Samhällsråd | Sköna sommar!

Måsarna vakar
över Madsjön.
Foto: Caroline Mortlock
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15 juli
28 juli
1 aug
6 aug

Musikaliska mojänger
Goodland Trio
Linda Pettersson & Krister Jonsson
Mamma Mu i stan
Utomhusbio: Våga älska

www.vaxjo.se/scensommar
facebook.com/scensommar
instagram: scensommar
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Öja hembygdsgård kl 10
Gemla folkpark kl 19
Gemla folkpark, kl 19
Öja hembygdsgård, kl 15
Gemla folkpark, kl 21.30

