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Tors 3 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december,
Varmt välkomna.
Tors 3 Mackens torsdagslunch! Porterstek med kokt potatis.
Kaffe, kaka och sallad ingår. Boka gärna så vi kan planera i tid.
Välkommen!

Tor 17 Mackens torsdagslunch! Stekt fiskfilé alt. Lasagne. Kaffe,
kaka och sallad ingår. Boka gärna så vi kan planera i tid. Välkommen!

Fre 4 19.00 Innebandymatch i sporthallen. GIF herr - Ljungby B

Fre 18 Innebandymatch i sporthallen. 19.00 GIF herr - Värnamo B

Tors 3 FIRAR ALLA HELGON. 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.

Tor 24 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december,
Varmt välkomna.

Sön 6 10.00 Innebandymatch i sporthallen. P03/04-Hovshaga
Tis 8 kl.14.30 inbjuder Öja-Gemla PRO till medlemsmöte i
Solgårdens matsal. Mötesförhandlingar, kaffeservering, lotterier
samt underhållning av trubadur Tommy Persson. Kostnad 50 kr.
VÄLKOMNA.
Tor 10 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december,
Varmt välkomna.
Tors 10 TOMMY´S ALLSÅNG UNDERHÅLLER 14.00-16.00.
Träffpunkten med fokus på pensionären i samhälle. Vi gympar,
spelar, umgås och fikar till en kostnad av 20:- .Vi träffas i stora
mastsalen på Solgården´s äldreboende i Gemla.
Tor 10 Mackens torsdagslunch! Köttbullar, potatis och lingon.
Kaffe, kaka och sallad ingår. Boka gärna så vi kan planera i tid.
Välkommen!
Fre 11 19.00 Innebandymatch i sporthallen. GIF U-lag - KF
Ljungby

Tor 24 SPELAR VI BINGO 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.
Tor 24 Mackens torsdagslunch! Kycklingfilé med hasselbackpotatis. Kaffe, kaka och sallad ingår. Boka gärna så vi kan planera i
tid. Välkommen!
Lör 26 kl. 11-16 Öppet på Gemla Station
Lör 26 kl. 17.00 inbjuder Öja-Gemla PRO till julfest i Gemla Skolas
samlingslokal. Julbord, underhållning, lotterier samt dans till KjellReines orkester. Kostnad 250 kr. Anmälan senast den 20/11 till
May tel. 070/2028896. Skänkta vinster till lotteriet kan lämnas till
Mona Nilsson. VÄLKOMNA!
Sön 27 Innebandymatch i sporthallen. 10.00 F05/06- Alvesta,
12.00 P03/04 - Ljungby
Tis 29 kl. 19 Gemla Samhällsråd sammanträder på Bakluckan.
Varmt välkomna.

Lör 12 09.00 Poolspel innebandy P07/08

November i Gemla Församling!

Lör 12 kl 9-17. Återinvigning av Macken. Se separat utskick
för mera detaljer. Vår nya lanthandlare är på plats och erbjuder
denna dagen några utvalda varor till bra priser. Välkomna in!
Samtidigt kan Du fylla bensintanken också till extrapris.

fredag 4 13:00-17.00 Öppen kyrka inför Allhelgonahelgen,
Diakonigruppen. Öja kyrka.

Sön 13 09.30 Innebandy i sporthallen. F03/04-Växjö IBK, 11.30
F05/06 - Sävsjö IBK 13.30 P05/06 - Älmhult IBK
Sön 13 kl 18-20 Dambastu. Vi badar var tredje söndag fram
till jul. Endast 40 kr per gång Frågor kontakta 1:e eldare Liz
0702536 024. Vaaarmt välkomna.
Ons 16 Välkomna till Onsdagskackel på Granvallen kl. 18:30. för
oss kvinnor som är födda på 40 och 50-talet. Denna kväll får vi
besök av en hemlig gäst. Linda serverar sina goda soppa med
hembakat bröd . Pris 150:- kr Anmälan till Ewa Palren tel. 675
61 eller Anita Åkesson tel. 674 41. Senast den 10 november
Tor 17 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december,
Varmt välkomna.
Tor 17 VÄXJÖ HANDELSTRÄDGÅRD KOMMER MED JULSTJÄNOR OCH ANNAT FINT 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.

lördag 5 16:00 Alla Helgons dag, Minnesgudstjänst, Öja
kyrka.
Lennart Johnsson, Joakim Nilsson. Öjakören medverkar.
söndag 13 10:00 Söndag före Domssöndagen, Söndagsmässa. Öja kyrka. Lennart Johnsson, Joakim Nilsson
söndag 20 17:00, Domssöndagen, Söndagsgudstjänst
Tobias Stark, Elena Vozniuk. Öja kyrka.
fredag 25 10:00 Adventssamling i kyrkan, Lennart Johnsson
m.fl. eventuellt med Gemlaskolan
fredag 25 10:30 Andakt i adventstid på Solgården.
söndag 27 10:00, 1 i Advent, Gudstjänst, Öjakören och
Brasskvartett. Lennart Johnsson, Joakim Nilsson.
Glögg o pepparkaka

Reflektera Mera!
Häromkvällen var det en riktigt mörk höstkväll. Det
regnade och blåste, det var kolmörkt ute. Det var
länge sedan jag körde bil i sånt ”skumme”. Det får
mitt yrkesskadade sinne att tänka på att det är dags
att plocka fram reflexvästen, pannlampa och ficklampa. Vi kan inte nog vilja visa att vi vistas oskyddade
utmed våra vägar. Gatlyktorna är bra på sitt vis men
du syns inte mycket bättre för det! En reflexväst är
en billig livförsäkring för alla. Den är lätt att knöla in
under cykelsadeln, i skolväskan eller vad man nu har.
Små led-lampor och ficklampor kan väl alltid få ligga
i jackfickan. Önskvärt vore att bilister håller bättre
uppsikt utmed vägkanterna på vad som rör sig där.
Vi är många i byn som gärna är ute och går på kvällen. Lätta gärna lite på gasen, håll ut mot mittlinjen
och visa på så vis attman har observerat. Jag tycker
det är lika viktigt med reflexväst som med hjälm på
våra barn när dom cyklar. Dubbel effekt ger dubbel
säkerhet.
Tänkvärt: Du ser, men syns du? Syns du inte – då finns du inte! Vi ska vara rädda om varandra - använd reflex!

Sänkt pris
lördag 12/11!
®

I Gemla har vi tre duktiga mjölkföretag, ett finns i Härensås. Möt Daniel, Anders och Inger Söreke.

De startar butik på gården!
Byn Härensås numera belägen i Gemla församling är
en gammal kulturbygd, därom vittnar föremål och
hällkistor från stenåldern,flera bronåldersrösen samt
gravar från järnåldern. På 1480 talet nämns byn för
första gången i skrift då stavats Heirenssaass. Daniel
som är delägare i gården berättar att han är fjärde generationen brukare och hoppas att med nya satsningar
kunna bo kvar och få sin försörjning här.
En drivkraft hos alla tre är att erbjuda konsumenterna
bra och oprocessad mat så nära det egna köksbordet
som möjligt. Ett led i detta är att man från och med december i år kommer att kunna sälja pastöriserad mjölk
endast ett hundratal meter från kossorna som går fritt
i ladugården och råma om de inte valt att liksom vi
ibland ta en tupplur på en halmbädd.

flaska på plats där den fylls med god mjölk. Betalar med
sitt kredit eller bankkort. Mjölken håller nu 4 grader och
har en hållbarhet på cirka 5-6 dagar. Vi säljer självfallet
även flaskor och skulle man ha glömt att diska dem så
finns det möjlighet att göra det i butiken, svarar Inger
Anders inflikar att det är en hel del regler att beakta när
det gäller att producera och sälja matvaror. Samarbetet
med alla myndigheter från Trafikverket (som haft synpunkter på vägvisning och parkeringsplatser) till Miljö
och Hälsa har varit bra.

En investering i en mejeributik och pastöriseringsmaskin som för övrigt i framtiden även ska kunna erbjuda
yoghurt, halloumiost och andra mjölkprodukter ska
göra detta möjligt. Jag frågar Inger om hon inte redan
nu känner sig väldigt bunden med närmare 200 djur i
ladugården som pockar på uppmärksamhet. Hur blir
det sedan när kunder kommer och vill köpa två liter
mjölk när du redan har fullt upp med mjölkning eller
utfodring av djuren?
- Nej det kommer att fungera så att man går in i butiken och vid en automat beställer antal liter, ställer sin
TÄNK PÅ ATT DET FINNS PENGAR ATT SÖKA
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, handikappshjälpmedel m.m.
Bidragen lämnas till enskilda barn upp till 18 år i
Gemla med omnejd. Alla ansökningar
behandlas konfidentiellt.
Ansökningsblanketter finns på
Gemla Bibliotekeller att skriva ut på
www.majblomman.se/blanketter
ÖJA MAJBLOMMEFÖRENING

Gemlabladet vill önska familjen Söreke lycka till!
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En 90 åring som är mer aktiv och vitalare än de flesta andra 90 åringar,

Möt Gransholms Idrottsförening i Gemla!
Det började med att några fotbollstokiga ungdomar med kontoristen på Gransholms Bruk Gustaf Sjödell som initiativtagare
samlades i Kalvahagen och ömsom på Munthers äng för att
spela fotboll. Detta var på 1910-talet. Nästa fotbollsplan var
den på Ekenäset som togs i bruk 1931. Medlemmarna slet hårt
med att få planen spelbar. Överstelöjtnant Aschan upplät mark
och bidrog med 300 kr. Den officiella ”födelsedagen” för föreningen sätts till den 1 maj 1926 då föreningens första möte hölls.
Den första klubbdräkten var vita lamatröjor som färgats svarta
med röd krage, därtill vita hemsydda byxor.
Att skriva om GIF utan att nämna tre profiler blir fel:
Jan-Åke Dellberg, började sin fotbollskarriär i seniorsammanhang 1958. Spelade fram till och med 1986, 936 matcher för
GIF. Förutom fotbollsspelare antog han andra uppdrag som
lagledare, styrelseledamot, sekreterare, ordförande. Han har
tilldelats silvernålen av Smålands Fotbollsförbund för 25 årigt
ledarskap. Han har med rätta fått namnet ”Mr. Gransholm”.
Holger Samuelsson, är en av Gransholms IF:s profiler genom
åren. Han satte sin prägel på föreningen både på och utanför
planen. Först som backkämpe i A-laget sedan också lagledare.
Den största insatsen gjorde nog Holger genom att som ordförande, leda föreningens utveckling under hela 17 år.

Nytillskottet i föreningen, innebandysektionen, växer så det
knakar och blir större för varje år.
Något som vi Gransholmare är stolta över är att ”våra egna
killar” utgör grunden i våra A-lag och U-lag både i fotboll och
innebandy. Vi är en unik förening även i avseendet att vi äger
vår egen anläggning, men det i sin tur kräver även ett stort
ideellt engagemang. Vi har många att tacka för att Granvallen
idag är så fin som den är.
Föreningen har nya utmaningar att ta sig an inom en snar
framtid.
Patric Martinsson som under 20 år var ordförande och vice
ordförande i GIF påbörjade ett förbättringsarbete av anläggningen med bl.a. läktare och konstgräsplan. Det förbättringsarbetet fortgår, men ska också finansieras, vilket vi i styrelsen
just nu tittar på.
Välkomna till oss i GIF som aktiv, passiv eller stödmedlem!

Damsektionen, bildades 1973 och gav föreningen en ekonomisk ryggrad som varar än i dag. Man ordnade auktioner, höll
i biljett- och korvförsäljning liksom städning i klubbstugan.
Under åren 1973-83 skänktes 230 000 kr till föreningens
ungdomssektion, grusplan och klubbstuga.
Idag har föreningen vuxit men det lokala och ideella engagemanget lever kvar. Gransholms IF innefattar flera olika idrotter
så som fotboll, innebandy, tennis och gymnastik, vilket gör att
föreningen har bredd nog att nå alla i Gemla med omnejd. Just
nu är vi ca 650 medlemmar i föreningen och det ökar stadigt.
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