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Tors 2 Torsdagslunch på Macken! Dillkött, kokt potatis och
ugnsstekta rödbetor m fetaost. Ingår sallad, kaffe, kaka.
Pris 80kr, boka gärna!
Tors 2 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 Solgårdens
äldreboende i Gemla.
Lör 4 Drömrundan, kyrkan öppen 10-17. Kaffe/te-servering
hela dagen. Utställning konstnär
Niklas Aronsson. Guidning kl. 15.00
Lör 4 kl 11-16 Extraöppet på Gemla Station!
www.gemlastation.se
Lör-sön 4-5 Drömrundan, välkomna till medverkande i
Gemla, läs mer www.drömrundan.se
Sön 5 Andra sönd efter Trefaldighet kl. 10.00 Söndagsmässa med dialogpredikan, Teol. dr Lennart
Johnsson och konstnär Niklas Aronsson, Öjakören med
organist Joakim Nilsson. Drömrundan
fortsätter – 17.00, kaffeservering hela dagen
Sön 5 kl.17.00 Gransholms IF U - Liatorp/Eneryda IF U
Mån 6 kl 16 Öja Hembygds-och Kulturminnesförening hälsar alla välkomna att fira Sveriges nationaldag i hembygdsgården i Gemla. Högtidstal hålls av diakon Martin Rosén.
Firandet avslutas med en grillad måltid. Välkomna!
Mån 6 kl 8.30 Årets höjdpunkt: Flagghissning på Nationaldagen på Macken. Vi bjuder på Snittar o cider. Flaggan
hissas kl 08.30 Kom i tid! Välkommen hälsar Stig med
personal!
Tors 9 Torsdagslunch på Macken! Kåldolmar kokt pot rårörda lingon alt Kasslergratäng. Ingår sallad, kaffe, kaka. Pris
80kr, boka gärna!
Tors 9 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´s
äldreboende i Gemla.
Fre 10 Kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark , Orient Orkester.
Tag med Kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.
Lör 11 kl.14.00 Gransholms IF - Ängö BK
Lör 11 kl 11-16 Extraöppet på Gemla Station!
www.gemlastation.se

Lör-sön 11-12 kl 10 - 16 Drömrundan, välkomna till medverkande i Gemla, läs mer www.drömrundan.se
Sön 12 kl. 10 Lekmannaledd temagudstjänst i Öja kyrka.
Mån-tis 13-14 Sommarskoj för 6-10- åringar, Gemla församlingshem. Pyssel, sång mm med andra barn från andra
församlingar.
Mån 13 17.30 Kanotkväll med Friluftsfrämjandet! För mer info
och anmälan maila malin@widahl.com
Tors 16 Torsdagslunch på Macken! Strömming sommartallrik
matjesill färsk pot alt isterband. Ingår sallad, kaffe, kaka. Pris
80kr, boka gärna!
Tors 16 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´s äldreboende i Gemla.
Fre 17 Solgården kl. 10.30, andakt, Lennart Johnsson
Sön 19 Fjärde söndagen efter Trefaldighet kl. 15.00 Friluftsgudstjänst, Gamla kyrkplatsen. Lennart
Johnsson, Annika Fritzon. Medtag egen kaffekorg; i kyrkan
vid oväder.
Tors 23 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´s äldreboende i Gemla.
Sön 26 Den Helige Johannes Döparens dag kl. 10.00 Söndagsmässa, Lennart Johnsson, Joakim
Nilsson.
Sön 26 kl. 18 Trivseldans i Gemla Folkpark , Berts Favoriter
spelar upp. Tag med Kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.
Tors 30 Torsdagslunch på Macken! Champinjongrainerad
ytterfile smörslungad färskpotatis. Ingår sallad, kaffe, kaka.
Pris 80kr, boka gärna!
Tors 30 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`s äldreboende i Gemla.
Tors 30 kl.19.00 Gransholms IF - IF Rejban

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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MACKEN, EN EKONOMISK FÖRENING?

Som alla säkert är införstådda i, vill vi sälja Macken. Vi har bekantat oss med olika intressenter genom annonsering i Gemlabladet och på
Blocket. Intresset har varit av blandad karaktär och än är det ingen som verkar seriöst intresserad. Innan vi lämnar Macken till en mäklare,
funderar vi över vad det finns för alternativ till att behålla Macken i dess nuvarande form, med allt vad det innebär. Macken är viktig för Gemla
och där finns stor utvecklingspotential med både affär och restaurangdel. Man kan göra mycket nyttigt och roligt med Macken och fortsätta med
allt som är och skapa ännu fler ben att stå på. Vi har haft en vision och genomfört vissa delar, men det finns mycket mer att ta av för den som
är driftig nog att bli VD för en ekonomisk förening, eller kooperativ. Igår besökte vi Almi och fick information om hur det går till att starta en
ekonomisk förening. Se skissen här bredvid.

STÄMMA
revisorer

stadgar

STYRELSE

VD
personal

Man behöver en styrelse som tillsätter en VD som ska driva butiken precis som Stig gjort och kanske lite bättre. Och när det gäller det ekonomiska, handlar det om att Gemlaborna, de som är intresserade av Macken, köper in sig i en andel som styrelsen beräknar. Hur stor den andelen
blir vet vi ännu ingenting om i dagsläget. När det gäller återbäring, kommer också styrelsen att fastslå hur den procentsatsen kommer att se ut i
förhållande till insats och hur mycket man handlat för. Det blir kanske som ”gamla Konsum” och det är väl inte illa! OM det finns intresse för
en ekonomisk förening, kommer Macken att drivas precis som vanligt. De som jobbar kan vara kvar, utom Stig förstås. Fast han kanske kan få
ett mindre uppdrag, han älskar ju sin Mack. Vad vi behöver nu är att tillsätta en interimsstyrelse av folk med olika bakgrund, åldrar och intresse
för Gemlas utveckling. Skulle just du vara intresserad? Det behövs 4 -5 personer med ekonomiskt kunnande, kreativt tänkande och framför allt
visionärt. Macken är viktig för Gemlas människor och om det finns en önskan att vara delaktig, kommer vi att se detta inom en överskådlig tid.
Interimsstyrelsens uppgift kommer att vara att undersöka intresset för detta. Vi kommer att utse representanter för detta tillfälliga uppdrag.

ÄR DU INTRESSERAD OCH VILL TA DIN
TID TILL JUST DETTA?
RING TILL ULLA 070-3470111
//Stig och Ulla på Macken

Öppet alla fredagar
kl 11-17

Nu bygger vi ut i Gemla!
Just nu bygger vi bredband via fiber i området kring Kvarnvägen, Svarta vägen,
Södra vägen och Kanalvägen.
Vår ambition är att förse alla i Gemla med supersnabbt bredband via fiber.
Gå in på wexnet.se/bestall. Sök på din adress för att se om du kan beställa
redan idag.
Nu går tåget mot framtiden – häng med du också!

Wexnet • Box 497 • 351 06 Växjö • Kvarnvägen 35 • 352 41 Växjö
Telefon 0470-70 33 33 • info@wexnet.se

I juni dessutom
extraöppet lördagen 4
och lördagen 11 kl 11-16
www.gemlastation.se
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EM-FEST VID
DAMMARNA!
Kom och se de svenska EM
matcherna på storbild!
Mat och dryck till försäljning!
Mer info angående tider,
matbeställning samt
förbokningar finns på
www.dammarna.se
och Dammarna Event på
facebook.
Begränsat antal platser så
först till kvarn gäller!

SÖK BIDRAG FRÅN
ÖJA MAJBLOMMEFÖRENING!
Stort TACK till alla duktiga elever, som
sålt årets majblommor!
Nu kan bidrag sökas från Öja
Majblommeförening. Syftet
med bidragen är att alla barn
ska kunna dela gemenskapen
med kamrater i skolan och på fritiden, oavsett
sjukdom, funktionsnedsättning
eller social situation. Exempel
på beviljade ansökningar är
fritidsaktiviteter, kläder, skor,
glasögon, sommaraktiviteter,
handiksppshjälpmedel m.m.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Ansökningsblanketter finns att hämta på
Gemla Förskola och Biblioteket i Gemla.
Det går också att gå in på www.majblomman.
se och skriva ut ansökningsblankett.
Medel kan sökas under hela året!
ÖJA MAJBLOMMEFÖRENING
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GLAD SOMMAR ÖNSKAR GEMLABLADET!
Vi kommer ut med blad även i juli och augusti så glöm inte att
skicka in ditt material till gemlabladet@gemla.se
senast 15 juni för juli-bladet och senast 15 juli för augustibladet!

Sommaröppet alla dagar i veckan!

®

Fynda leksaker
i vår stora
fabriksbutik!
VÄLKOMMEN!
Industrivägen 18, Gemla
Telefon 0470-70 41 63, www.micki.se
Fredag 13-18, lördag-söndag 10-15
I juni månad börjar vi med sommartider
och har öppet alla dagar i veckan.
För mer info och öppettider gå in på
www.micki.se
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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

