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Tor 3 kl 17. Herrbastu varje torsdag fram till den 31 maj 2018

Lör 5 kl. 12-16. Vårsalong i Öja Hembygdsgård. Lokala 
utställare. Fri entré. Servering.

Sön 6 kl. 12-16. Vårsalong i Öja Hembygdsgård. Lokala 
utställare. Fri entré. Servering.

Sön 6 kl 18-20. Dambastu 40 kr. Tag gärna med eget fika. 
Varm och skönt välkomna.

Sön 6 kl. 11.00 Bönsöndagen, Familjegudstjänst, Lennart 
Johnsson, Annika Fritzon, Caroline Crona. Avslutning barn-
grupper med efterföljande lunch. 

Ons 9 kl. 16.00-18.00 Bouleträning i Stocköparken.Nya och 
gamla spelare är välkomna. Klot finns att låna.

Tors 10. kl. 12-16. Vårsalong i Öja Hembygdsgård. Lokala 
utställare. Fri entré. Servering.

Tors 10 Kristi Himmelsfärdsdag, kl. 9.00 Ottegudstjänst, 
Obs! Hembygdsgården, Harald Gustafsson, Charlotte Fors-
berg, Frukost 50:- varav 10:- går till soppköket i Valmiera 
(Lettland), Gemlas vänförsamling

Tors 10 Fisketävling vid dammarna! Anmälan från kl 13, 
tävling börjar kl 14.

Fre 11, församlingsresa till Astrid Lindgrens värld i Vimmer-
by. För mer information, ring Caroline Crona 0470-704977, 
mejl caroline.crona@svenskakyrkan.se

Lör 12 kl. 12-16. Vårsalong i Öja Hembygdsgård. Lokala 
utställare. Fri entré. Servering.

Sön 13 kl. 12-16. Vårsalong i Öja Hembygdsgård. Lokala 
utställare. Fri entré. Servering.

Sön 13 kl. 10.00-12.00 Bouleträning i Stocköparken.

Sön 13 kl. 17.00 Söndagen före Pingst, gudstjänst, Harald 
Gustafsson, Sofia Dahlén

Sön 13 Hästagility! Agilityn blir på Skärvets ridbana och info 
och anmälan till varendshastsallskap@hotmail.se eller  072-
9920183. Kostnad 750kr och 650kr för medlemmar. 

Ons 16 kl 18. Extra årsmöte med Öja Hembygdsförening. 
Ändring av stadgar med anledning av namnändring från Öja 
Sockens Hembygds- och kulturminnesförening till Gemla 
Hembygdsförening.

Ons 16 Vårens sista onsdagskackel! Alla pigga glada kvinnor 
födda på 40-50 talet.Välkomna till klubbstugan på Granvallen 
den 16 maj kl. 18:30. Vi äter Lindas goda buffé! Meddela senast 
den 10 maj till. Anita Åkesson tel. 564 41, Ewa Palren tel. 675 61

Ons 16 kl. 16.00-18.00 Bouleträning i Stocköparken.

Tor 17 kl 17. Herrbastu varje torsdag fram till den 31 maj 2018

Lör 19 kl. 14.00 Mässa med Konfirmation (”Öjaby-gruppen”), 
Erik Keijser, Annika Fritzon, Caroline Crona, Märta Petersson

Lör 19 kl. 14.00 Gransholms IF - Nybro IF   Granvallen

Sön 20 kl. 14.00 Pingstdagen, Mässa med Konfirmation 
(”GOIF-gruppen”), Erik Keijser, Annika Fritzon, Caroline Crona, 
Märta Petersson

Sön 20 kl. 10.00-12.00 Bouleträning i Stocköparken.

Ons 23 kl. 16.00-18.00 Bouleträning i Stocköparken.

Tors 24 kl 17. Herrbastu varje torsdag fram till den 31 maj 2018

Tors 24 Hemlig bussresa med PRO.Påstigning vid kyrkan 7.15 
och Macken 7.30.

Tors 24 Gemla bibliotek kl.17:30-19:00. Gemlas bibliotekarier 
pratar om böcker och ger lästips. Vi bjuder på fika.

Fre 25 Gudstjänst, solgården kl. 10.30, Susanne Gustafsson, 
Axel Petersson

Sön 27 kl. 10.00-12.00 Bouleträning i Stocköparken.

Sön 27 Heliga Trefaldighets Dag, kl. 10.00 Mässa, Lennart 
Johnsson, Eva Johnsson Rydman

Tis 29 kl 18. Gemla Samhällsråd sammanträder i Leksaksmuse-
et. Varmt Välkomna.

Ons 30 kl.19.00   Gransholms IF J18 - Rydaholms GoIF J18

Ons 30 kl. 16.00-18.00 Bouleträning i Stocköparken.

Tor 31 kl 17. Herrbastu varje torsdag fram till den 31 maj 2018

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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Grattis Inger, Anders och Daniel Söreke!
Tidigare i april fick familjen ta emot LRF:s guldmedalj av Kung Carl XVI Gustaf för att ha levererat mjölk 
av högsta kvalité i 23 år.Gården har under lång tid satt djurens välbefinnande och god mat kvalité i första 
rummet. För nästan 100 år sedan köpte Josef Johansson en förfallen gård i Härensås med 14 tunnland 
stenbunden åker. Tillsammans med sin fru Ruth utförde dessa en enastående odlargärning.  Om Josef 
och Ruth kan man säga:  när Josef väl lagt sin hand på plogen och Ruth mjölkat sin ko, gick de vidare 
med sitt viktiga uppdrag, utan att blicka tillbaka – men väl framåt och uppåt. 
Och på den vägen har det sedan varit. Anders pappa Gunnar fick sin 
guldmedalj på åttiotalet. Av 15 bönder i Härensås en gång är det bara en 
kvar som brukar hela byn. Daniel i fjärde generationen är nu den som har 
ansvaret för att arvet från Josef och Ruth förs vidare. I Gemla har vi för-
månen av att också familjerna Runesson, Inemo, Holmquist och 
Magnusson förser oss med bra mat. God hjälp har de av drygt 500 kos-
sor som betar och håller landskapet öppet.  Text: Ola Aronsson

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

Gemla

Besök oss på 
Facebook! 

www.facebook.com/gemlamacken.se   

Missa inga  
erbjudanden! 

Skaffa Matöppet-appen 
www.matoppet.se
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Gemla station 
 i maj! 

Torsdagar - fredagar kl. 11-17

Kristi Himmelfärdsdag 
11-16 (torsdag)

Söndagsöppet 11-16  
på Morsdag. Kakbuffé!

Välkommen!
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DELar av bEnDErs iDépark v iD  huvuDkontorEt  i  EDsvÄra

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BENDERS

Ända sedan starten hemma på gården i
Edsvära mitt ute på Västgötaslätten, har
vår ambition varit att tillfredsställa dig som
kund. Det har lett till att vi hör till de 
ledande producenterna på den nordiska 
marknaden inom våra respektive produkt-
områden. Med samma ambition driver vi 
företaget vidare med en ständig utveckling 
av våra produkter och produktionsenheter. 

Utöver Norden har vi strategiskt placera-
de fabriker i Tyskland och Grekland, samt 
lager och försäljningskontor som täcker 
stora delar av övriga Europa. Vi finns också 
representerade på många av de nya markna-
derna österut. Allt med samma framgångs-
recept – att tillfredställa dig som kund. 

Huvudkontoret har vi valt att ha kvar 
hemma på gården i Edsvära. Här finns den 
härliga miljö som ger oss trygghet och inspi-
ration att metodiskt bygga företaget vidare
– förhoppningsvis i generationer framöver.

FORM OCH FUNKTION I SAMKLANG

Passform, slitstyrka och frostbeständighet är
självklara egenskaper hos våra produkter. 
Men vi vill att de ska leva upp till mer än 
så. Det är minst lika viktigt för oss att du 
känner glädje och stolthet närhelst du tit-
tar på ditt tak, din uteplats, garageuppfart 
eller mur. 

Vi hoppas att den här broschyren ska
inspirera dig och hjälpa dig välja bland 
alla prisvärda, högkvalitativa produkter från
Benders. Produkter som talar till ditt förnuft,
och som samtidigt är vackra att se på. Ett 
val där både hjärta och hjärna får vara med 
och styra. Att sedan veta att du har valt rätt 
är en härlig känsla. Lycka till med ditt val!

Bästa hälsningar
Benders Sverige AB

2

Alvesta 070-511 36 02 • Växjö 0470-247 05

www.benders.se

Nu levererar vi även
kompletta husgrunder

Vill du ha en lättskött 
och Vacker trädgård? 
SatSa på Sten!

alveSta
Videgatan 1 • e-post:daniel@klondyke.com 

Daniel: 070-271 72 40 • Johan: 070-453 20 40

vÄXJÖ
Isbjörnsv 1 • 0470-247 05 
e-post: linus@klondyke.com

Det naturliga valet

www.klondykemark.se

Vi levererar även kompletta husgrunder

www.benders.se
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Missa inga  
erbjudanden! 

Skaffa Matöppet-appen 
www.matoppet.se

Vinst på Hantverkargalan!
Stort GRATTIS till Biwi Bygg AB som utsågs till 
Årets Byggföretag 2018 på Hantverkargalan i Stockholm!
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Smedjegatan 14, Alvesta
www.sag-maskin.se

 0472-146 95

Du vet väl att du får 
bidrag av Naturvårdsverket 

när du köper el-cykel

Ord pris
från 12.400:-

NU från
9.900:-

Viking imow robot
Mer kraft för 

mindre gräsmattor!

Du får 
tillbaka 
25%

Gemla Samhällsråd är ett råd för alla i Gemla. Det 
är en ideell förening som arbetar med bygdens 
utveckling samt med information till alla genom 
Gemlabladet och på www.gemla.se. Rådet är helt 
gratis för dig som invånare utan abonnemangs- 
eller medlemsavgifter. 

Ett drygt femtiotal personer tog del i föreningens 
arbete på årsmötet i Gemla skola den 25 mars. 
Rolf Björk valdes till årsmötets ordförande och 
mötet gav fortsatt förtroende för Nils-Erik 
Magnusson som ordförande i Samhällsrådet. 

Protokoll, verksamhetsplan och mycket mer finns 
på www.gemla.se! 

På mötet pratade vi vidare om följande:
Byggplaner. Landsbygdsutvecklare Therese 
Friman, Växjö kommun, berättade om planerna 
för nya paviljonger som under de närmaste åren 
ska täcka behovet av förskoleplatser i Gemla. 

Råd för alla i Gemla - helt gratis!
Vidingehem arbetar också med planer för perma-
nent förskola vid hästenområdet och hyreshus vid 
Kvarnvägen. Under år 2019 kommer kommunen 
att färdigställa och erbjuda ett trettiotal tomter 
till försäljning i området väster om vägen mellan 
Gemla och Öja. Vidare berättade Claes Birgers-
son, BIWI, om planerna på nya hyreshus med 
fyra till femrumslägenheter intill Fridhem samt nya 
omklädningsrum vid Granvallen.

Rektor Magnus Elmqvist, Gemla skola, gav en 
positiv bild av Gemlas barn och skolans personal 
och verksamheten. Skolan har ett stabilt underlag 
på runt 160 elever. Det saknas dock inte utma-
ningar med digitalisering och brist på lärare när 
nya tjänster ska tillsättas.

Ett gott råd är att ta cykeln till årsmötet. Det men-
ade cykelstrateg Pär Wallin från Växjö kommun 
som själv cyklat från bostaden i Bergunda till 
mötet. Pär berättade att en cykelväg mellan Växjö 

och Gemla har hög priori-
tet inom kommunen. 
Det är dock mycket som 
återstår för kommunen 
tillsammans med Trafikver-
ket och regionen innan en 
cykelväg är en realitet.

Goda råd gav också 
instruktör Rolf Wimhed från 
Civilförsvaret. Han presen-
terade viktig och intressant 
information om hembered-
skap. Inom samhällsrådet 
görs också ett arbete för 
att förbättra beredskapen 
i Gemla. På www.gemla.
se finns information om 
vad du själv behöver tänka 
på! Hur är du förberedd 
för längre avbrott i el- och 
vattenförsörjningen?

/Dan Danielsson


