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Fre 1 kl 18 Trivseldans i Gemla Folkpark. Orients orkester 
spelar upp. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

Fre 1  kl.19 Gransholms IF- Hörvikens IF

Lör-Sön 2-3 Drömrundan, läs mer på www.drömrundan.se.

Sön 3  kl. 10-12 Bouleträning i Stocköparken.

Sön 3 kl.17 Söndagsgudstjänst, Harald Gustafsson, Sofia 
Dahlén. Öja kyrka. 

Ons 6 kl. 16-18 Bouleträning i Stocköparken.

Ons 6 kl 9:30. Sedvanligt firande av nationaldagen med 
flagghissning och sång på Macken.

Ons 6 kl 16. Gemla Hembygdsförening hälsar alla välkom-
na att fira Sveriges nationaldag i hembygdsgården i Gemla. 
Högtidstal av föreningen nya ordförande Bo Skandevall. Fi-
randet avslutas med en grillad måltid. Välkomna. Se utförlig 
annons på annan plats i bladet.

Fre 8 kl 18. Trivseldans i Gemla Folkpark. Cedrix orkester 
spelar upp. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

Lör-Sön 9-10 Drömrundan, läs mer på www.drömrundan.se.

Sön 10 kl. 10-12 Bouleträning i Stocköparken.

Sön 10 kl. 17 Musikgudstjänst, Lennart Johnsson, Sofia 
Dahlén, Akademiska kören med dirigent David Newcumet.

Ons 13 16-18 Bouleträning i Stocköparken.

Fre 15 kl 18. Trivseldans i Gemla Folkpark. Gott och Blandat 
spelar upp. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

Lör 16 kl.14 Gransholms IF - IFK Karlshamn

Sön 17 10 - 12 Bouleträning i Stocköparken.

Sön 17 14:30 Friluftsgudstjänst vid Solgården, Erik Keijser, 
Dorothea Knust. Vokalgruppen AURA medverkar. Gemla Hjälper 
står för kyrkfika (vid dåligt väder är vi i matsalen). Medtag något 
att sitta på.

Mån 18 kl 14 VM Fotboll på storbildsskärm i Gemla Leksaks-
museum. Sverige mot Sydkorea. Entré 60 kr fika ingår i priset.

Ons 20 kl.19 Gransholms IF J18 - Värnano Södra FF J18

Ons 20 kl. 16 -18 Bouleträning i Stocköparken.

Tors 21 kl. 19 Musikgudstjänst, Lennart Johnsson, Dorothea 
Knust, ”Stilla sköna aftontimma” med Öjakören

Sön 24 kl.10 Söndagsmässa, Lennart Johnsson, Charlotte 
Forsberg

Sön 24 10 - 12 Bouleträning i Stocköparken.

Sön 24 kl 18. Trivseldans i Gemla Folkpark. Kenrix orkester spe-
lar upp. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

Ons 27 kl. 16-18 Bouleträning i Stocköparken

Tors 28 kl.19   Gransholms IF - FK Älmeboda/Linneryd

Fre 29 kl. 10:30 Gudstjänst, Harald Gustafsson, Sofia Dahlén. 
Solgården.

Fre 29 kl 18. Trivseldans i Gemla Folkpark. Kalle o Stefan spelar 
upp. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

Friska krafter till Friluftsfrämjandet!
Friluftsfrämjandet är en förening för både ung och gammal som vill 
upptäcka eller återupptäcka det underbara friluftslivet. Lokalavdel-
ningen i Gemla har goda resurser i form av en stabil ekonomi, stor 
erfarenhet, kanoter och annan utrustning. Nu behövs bara lite nya 
krafter som vill vara med och driva verksamheten framåt! 

Är du intresserad av att upptäcka friluftslivet tillsammans med 
likasinnade? Varmt välkommen att höra av dig till ordförande Malin 
Widahl på malin.widahl@gmail.com senast 30 juni!
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Gemla Hembygdsförening
hälsar alla hjärtligt välkomna att fira 
den 6 juni kl. 16 vid Gemla Hembygdsgård

Hornmusik, flagghissning, nationalsång och högtidstal 
av Hembygdsföreningens nye ordförande Bo Skandevall.

Njut av en grillad måltid eller kaffe med dopp! 

SÖK BIDRAG FRÅN ÖJA
MAJBOMMEFÖRENING!
Stort TACK till alla duktiga elever på Gemla
skola som sålt årets Majblommor!
Tänk på att bidrag finns att söka från Öja 
Majblommeförening. Syftet med bidragen är 
att alla barn ska kunna dela gemenskapen 
med andra kamrater i skolan och på fritiden, 
oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller 
social situation.

Exempel på beviljade 
ansökningar är fritids- 
aktiviteter,kläder, skor, 
glasögon, sommaraktiviteter,
 handikapphjälpmedel m.m.
Alla ansökningar behandlas 
konfidentiellt. Ansökningsblankett finns att 
hämta hos skolsköterskan eller på Biblioteket i 
Gemla.Det går också 
att skriva ut blanketten på:
www.majblomman.se
Medel söks hela året!

TREVLIG SOMMAR!                                                              
Öja Majblommeförening

Händerna på ratten!

Ju fler som ser och hör varandra i  
trafiken, desto färre olyckor. 

Fotograf: A
nna N

ordström
, ”N

ordström
 Perform

ance”

Från och med den 1 februari börjar en ny lag att gälla. Läs mer på Transport-
styrelsens hemsida https://www.transportstyrelsen.se/sv/sluta-rattsurfa/tips/ 

vaxjo.se/ogonkontakt

Tack för visad omtanke
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Gemla station i juni! 
Torsdagar-fredagar 11-17

Söndag 3 juni 11-16 (Drömrundan) 
Söndag 10 juni 11-16 (Drömrundan)

Midsommarveckan stängt.

Söndag 1 juli 11-16 
Sista söndagsöppet för säsongen.  

Musikunderhållning av saxofonensemblen 
Mingla. 

Välkommen!

MACKEN 
MÅN-FRE 9-19   LÖR 9-17   SÖN 10-15  TEL. 0470-67772

Gemla

NYA CITROËN C3 AIRCROSS 
COMPACT SUV
Mer utrymme. Mer flexibilitet. Mer Citroën.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

CITROËN_InspiredByYou
CTN_17_11224_Logo2L_Orange_CMJN
15/06/2017

ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

MAGENTA 5 % NOIR 70 %

CYAN 0 % MAGENTA 80 % JAUNE 68 % NOIR 0 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

CITROËN VÄXJÖ MOTORSPORT AB • VERKSTADSGATAN 11 • TELEFON 0470-45120
ÖPPETTIDER: VARD. 9-18, LÖRD. 10-14.www.motorsport-bs.se

Introduktionspris fr.159.900:-
Introduktionspriset gäller, exklusive tillägg för metalliclack och andra tillval och går ej att kombinera med andra erbjudanden, företagsavtal eller rabatter. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning 
från 3,9 l/100 km, utsläpp 101g CO2/km.

Rätt svar på Vårsalongens tävling:
Alla hade rätt. Det rätta svaret är Spinkeltackla!
Den har ingen egentlig funktion eller kan  
användas där den behövs. En plojgrej som av  
Bergs Smide Bengt Berg, gavs till anställda,  
kunder och vänner!

Södergårdens Chokladbod
har öppet kl 10-17 båda helgerna under  
DRÖMRUNDAN den 2-3 och 9-10 juni.
Då blir logen i Ellanda ett chokladcafé som även 
erbjuder lunch dessa helger.

Chokladboden håller öppet 
lördagar i juni 11-14  
(ej Midsommardagen). 
Här hittar ni goda och 
uppskattade presenter.

Beställ gärna till tel. 070-5420456
eller mail: caroline@sodergardenschokladbod.se

Välkomna // Caroline
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Dorothea, född 1977, är uppvuxen på Rügen 
(nordöstra Tyskland), i en familj med stort och brett 
musikintresse, bland annat med inslag av dans-
bands- och schlagermusik. Utbildad organist och 
körpedagog vid universitetet i Greifswald. Ett uni-
versitet som för övrigt en kort tid på 1600-talet varit 
Sveriges äldsta universitet. Att syssla med musik 
var tidigt en självklarhet för Dorothea. 
Nu bor Dorothea i Växjö tillsammans med sin man 
som är musikvetare på Linneuniversitetet i Växjö.

Jag träffar Dorothea under en körövning i Gemla 
Församlingshem. Lyssnar på den sista kvarten av 
Öjakörens övningar. Efter en kort stund känner jag 
starkt att Dorothea är en person med ett starkt  
engagemang för kyrkomusik och körverksamhet. 
Hon utstrålar engagemang, kunskap och en 
smittande humor.

Att arbeta med en kör är ett lagarbete där sångar-
glädjen måste finns med poängterar hon. Dorothea 
arbetar också med Madrigalkören och kören Röst-
rätt, undervisar stundom på universitetet och ger 
dessutom privatlektioner. 

Under den efterföljande snabba cykelturen till 
Krösatåget mot Växjö som avgår 21:24, berättar 
Dorothea att hon är väldigt tacksam för det var-
ma mottagande hon fått i Gemla och att hon har 
det bästa jobb man kan tänka sig. Jag hoppas att 
Dorothea kommer att vara kvar länge i Gemla För-
samling och rekommenderar starkt ett besök när 
Öjakören framöver sprider glädje i Öja Kyrka.

Text och foto: Ola Aronsson

Vem är Dorothea Knust?
Dorothea Knust är sedan en kort tid tillbaka, på halvtid anställd som organist och körledare i Gemla och 
Bergunda församlingar. Här får du veta lite mer om henne och hennes arbete! Rätt svar på Vårsalong-

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 Sell-
ström till gemlabladet@gemla.se, manusstopp 15:e i var 
månad. Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 0470-67397, 
070-2032 246 eller ola.aronsson6@gmail.com


