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Tors 1 Säsongsöppning på Gemla Station!
öppet alla Tors- Fre 11-17. Obs! Långfredagen stängt.
Tors 1 kl 17. Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 2018.
Tors 1 Kl. 14-16, Solgården. Träffpunkten med fokus på
pensionären i samhället. Den här veckan ska vi bowla och
äta chips.
Fre 2 kl. 19 Innebandy i Sporthallen. Herrar Utveckling, GIF
U – Rottne
Lör 3 Kl.9-11 Lördagsfrukost i Gemla församlingshem
”Människors musik och mina minnen” Pernilla Eskilsdotter
programledare för klassisk morgon i P2 med släktrötter i Öja
berätta. Kostnad 100 Kr Anmälan senast 26/2 0705467643
eller margaretaericsson.oja@gmail.com
Alla intäkter tillfaller Gemla Hjälper.
Sön 4 kl 18-20 Dambastu 40 kr. Tag gärna med eget fika.
Varmt och skönt välkomna.
Sön 4 kl. 17 Lekmannaledd gudstjänst, musiker Lars
Hallgren, Kyrkfika. Öja kyrka.
Tors 8 kl 17. Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 2018.
Varmt välkomna.
Tors 8 Kl. 14-16 Solgården. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Den här veckan kommer Senior Shop.
Modevisning och försäljning med start kl 14.
Lör 10 kl.14 Gransholms IF - if rejban,Granvallen konstgräs.
Sön 11 kl. 17 Innebandy i Sporthallen. Damer Div 2 Norra,
GIF – Växjö IBK B
Sön 11 kl. 10 Mässa, Lennart Johnsson, Sofia Dahlén,
Kyrkfika. Öja kyrka.
Ons 14 kl. 19 Öja Hembygds-och Kulturminnesförening hälsar Er välkomna till föreningens årsmöte. Efter mötet njuter vi
av en måltid. Välkomna!
Tors 15 kl 17. Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 2018.
Varmt välkomna
Tors 15 kl. 19. Årsmöte med Öja Badförening i bastun. Varmt
välkomna.

Tors 15 kl. 17.30-19.00 Bokfika Gemla bibliotek. Gemlas bibliotekarier pratar om böcker och ger lästips. Vi bjuder på fika.
Tors 15 Kl. 14-16 Solgården. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället.Den här veckan underhåller kören Samkväm
med sång och musik.
Tors 15 kl. 19. Fiskestämma i Helige å fiskevårdsområdesförening i Granvallens klubbstuga i Gemla. Föredrag av BertÅke Andersson, Fiskevårdare – ”Öringen tillbaka i Helige å?”.
Därefter bjuds alla på en enkel förtäring följt av Fiskestämma
med dagordning enligt stadgarna för fiskerättsinnehavarna.
Anmälan senast den 12e mars till Martin Holmquist, 0702-345
279, martin.holmquist@fastighetsbyran.se alt. Ronny Runesson
0706-167 684, ronny.runesson@telia.com.
VÄLKOMNA!
Sön 18 kl. 10 Mässa, Lennart Johnsson, Dorothea Knust.
Ons 21 kl. 18:30. Så var det dags! Vad då? Onsdagskackel i
Klubbstugan, Alla kvinnor födda 1940-50 talet är välkomna.
Denna kväll serveras gratäng till en kostnad av 150:-kr. Meddela
senast den 15 mars att du kommer till: Ewa Palren tel. 675 61
eller Anita Åkesson tel. 674 41
Tor 22 Kl. 19. Filmafton I Hembygdsgården. Visning av gamla
hembygdsfilmer. Entré 50 kr. Se annons längre fram i bladet.
Tor 22 kl 17. Herrbastu varje torsdag fram till 31 maj 2018.
Varmt välkomna.
Tors 22 Kl. 14-16 Solgården. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Den här veckan tar vi fram spelbordet.
Lör 24 kl. 14 Gransholms IF - Slätthögs BOIF, Granvallen .
Sön 25 kl. 16 Årsmöte med Gemla Samhällsråd i Gemla Skola
Samlingssalen. Se annons längre fram i bladet.
Sön 25 18-20 Dambastu 40 kr. Tag gärna med eget fika. Varmt
och skönt välkomna.
Sön 25 kl. 14.00 Familjegudstjänst, Erik Keijser, Sofia Dahlén,
Caroline. Öja kyrka. Crona, Kyrkfika med våfflor i församlingshemmet
Tors 29 Skärtorsdagsmässa kl. 10.30, Lennart Johnsson, Solgården.
Tors 29 Kl. 14.00-16.00, Solgården. Träffpunkten med fokus på
pensionären i samhället. Den här veckan pratar vi om ämnet
Sägner och folktro.

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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Påskbuffé med PRO
VÄLKOMNA på påskbuffé
med PRO Öja-Gemla

Villa Gransholm
tisdag 27 mars kl.17
Anmälan är bindande och vid förhinder efter
den 15 mars får ni själva meddela till Villa
Gransholm tel 67665. Anmälan till May 0702028896 senast den 15 mars. Kostnad 250 kr

Årsmöte
Gemla Samhällsråd
Söndagen den 25 mars 2018 kl. 16.00
Samlingssalen Gemla Skola
Program
•På gång i Gemla•
•Förskola/Skola•
•Byggnation•
•Årsmötesförhandlingar•
•Representant från Växjö Kommun deltar•
Vi bjuder på kaffe med fralla!

Välkomna!

En blodig berättelse
från tingsprotokollet!
Handlar om Öja Sockens förflutna. Äldsta
versionen av namnet Öja sattes på pränt
1402 – 90 år före upptäckten av Amerika.
Det måste ha varit tidernas slagsmål som
utspelades i Öja Klockaregård en natt 1833.
I varje fall tog rättegången flera år utan att
enda och rätta bilden av verkligheten blev
fastställd.
Trots allt fälldes en dom mot en slagskämpe med namnet Molin. Det var en dom enligt samma princip som vid trafikförseelser i våra dagar.: prislistan var klar och lätt att tillämpa. Drängen Molin fick böta en riksdaler för att ha slagit om kull
en soldat, han fick böta tio riksdaler för att ha tillfogat soldaten två köttsår o.s.v. Händelsen utspelades med en auktion dit
ökända Alvesta och Engaholms drängar kom för att mucka gräl. Klockan var midnatt när gängets ledare Johannes Nilsson
förklarade att det fanns tillfälle att slås. Själv kom han aldrig till rättegången i Nöbbeles Gästgiveri. Han hade lyckts supa
ihjäl sig redan vid blott 23 års ålder.
När soldaten, hans namn var Örn, fick de sår som så när tog livet av honom handlade diskussionen om den säkerligen
härdande drycken filiknäpp. Det var en blandning av vin och brännvin. Soldaten kunde inte åstadkomma sådan dryck och
hans bud om vanligt brännvin avvisades. Så gick det som det gick. När slagsmålet slutligen var över befanns Klockaregården totalt nedblodad. I rättegången hördes 73 vittnen men sanningen var svårfångad.
Källa SMP 21 aug. 1989. Berättare Lars J Larsson Alvesta som hade kåserat om Öja Sockens förflutna.
Foto: (C) 1971 AB Svensk Filmindustri
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Gåbort-present, gåva eller varför inte en
”Coffeetablebook” i ditt eget hem,
väntrum eller fikarum!

3 nyutkomna böcker av Ulla Lundegård, från
Hallands kustlinje, området kring Åsnen och Helige
Å och Ryds bilkyrkogård. 275 kr.
Finns att köpa på www.ullalundegard.se.

Obs! I Länstrafikens tryckta tidtabell som
distribuerades med Gemlabladet i förra
numret har tryckfelsnisse varit framme.
Avgångar saknas i tryckt tabell, vänligen
använd länstrafikens applikation eller
webbsida för komplett tabell.

Påskmarknad
på
Gemla Station

Söndagen den 25 mars har vi Vår/ Påskmarknad på Stationen. Godsmagasinet är fyllt med härliga knallar av alla de
slag. I vårt café gräddar vi våfﬂor denna söndag Våffeldagen till ära!!
Välkomna!!
Öppet: 11.00-16. 00!

!
!
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Välkommen till barnverksamheten
i Gemla församling!
Sjung med mig!
Välkomna på tisdagar Kl 9.30-11.30
för barn 0-1.5 år med föräldrar!
Dropin! Pysslar ibland - sjunger desto mer fikar – dansar / ramsar / leker – ber böner.
Obs! Ingen tisdagsträff vecka 10,12,18.
Små och Stora!
Välkomna på torsdagar Kl 9.30-11.30
för barn 0-6 år med föräldrar!
Vi pysslar/ leker – sjunger/ spelar/ dansar/
ramsar – fikar – ber böner.
Obs! ingen torsdagsträff vecka 12, 13.

Stolta och glada.
Men inte klara.
SKI:s undersökning 2017 visar att
vi har Sveriges mest nöjda kunder.
Men bra kan alltid bli bättre och
vi siktar på ännu nöjdare kunder
nästa år. Fram till dess – stort
tack för förtroendet!

* Som namngiven bank.

