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Lör 1 Liljas Bil Cup innebandy i sporthallen
Sön 2 Liljas Bil Cup innebandy i sporthallen
Sön 2 Kl 17 Söndagsgudstjänst i Öja Kyrka Tema: Änglarna.
Med Tobias Stark och Elena Vozniuk.
Sön 2 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.
Tis 4 kl.19 Innebandy Gransholms IF U - Markaryds IF U
Tors 6 Välkommen till torsdagslunch på Mackens Baklucka!
Idag blir det Rotmos med fläskkarre alt köttfärssås med pasta.
Förboka gärna! Till alla rätter ingår sallad, kaffe och kaka. Välkommen!
Tors 6 kl 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i
samhället. Denna Torsdag firar vi Kanelbullens dag. Vi gympar,
spelar, umgås och fikar till en kostnad av 20:- .Vi träffas i stora
matsalen på Solgården´s äldreboende i Gemla.
Tor 6 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december.
Varmt välkomna.
Fre 7 kl 19 Innebandy Gransholm Herr - Älmhult
Lör 8 kl. 19 Välkommen till Bakluckan! Jinx spelar och du äter
en ”Redi Lundegårdare”. 1 glas vin eller öl ingår i 250 kr. Boka
plats på Macken innan den 6 oktober. 0470 67772, 0470 67575.
Välkommen till en helkväll på Macken med härlig musik! Stig o
Ulla

Sön 16 kl 19 Söndagsmässa “Samhällsansvar” med Lennart
Johnsson, Joakim Nilsson och diakon Susanne Gustafsson.
Öjakören sjunger.
Sön 16 kl 12 Innebandy Gransholm U - Ingelstad
Ons 19 PRO Gemla Studiebesök på Moheda sylt o bär med efterföljande fika på Estwalls i Moheda pris 30-35:-. Samåkning från
Macken 13.30. Anmälan till Siv eller Yngve tel 0705850378 eller
mail yngveolindh@gmail.com
Tor 20 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december.
Varmt välkomna.
Tors 20 kl 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Denna Torsdag firar vi Räkmackans Dag. Vi gympar, spelar,
umgås och fikar till en kostnad av 20:- .Vi träffas i stora matsalen
på Solgården´s äldreboende i Gemla.
Tors 20 Välkommen till torsdagslunch på Mackens Baklucka! Idag
blir det Spättafilegratäng alt. isterband. Förboka gärna! Till alla
rätter ingår sallad, kaffe och kaka. Välkommen!
Sön 23 kl. 18-20 Dambastu. Vi badar var tredje söndag fram till jul.
Endast 40 kr per gång. Frågor kontakta 1:e eldare Liz, 070-2536
024. Vaaarmt välkomna
Sön 23 kl 17 Öja Kyrka. Söndagsmässa ”Frälsningen” med Tobias
Stark, Elena Vozniuk
Sön 23 kl 12 Innebandy Gransholm Herr - KF Ljungby

Sön 9 kl 11 Tacksägelsedagen. Skördegudstjänst på bondgård,
hos familjen Inemo, Gemla Norregård 2. Med Harald Gustafsson och Annika Fritzon. Gemla Hjälper serverar sopplunch.
Kaffe och lotteri, se annons.

Tors 27 kl 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Denna Torsdag firar vi FN-dagen. Vi gympar, spelar, umgås
och fikar till en kostnad av 20:- .Vi träffas i stora matsalen på
Solgården´s äldreboende i Gemla.

Sön 9 12.00 Gransholm U - Väckelsång

Tors 27 Välkommen till torsdagslunch på Mackens Baklucka! Idag
blir det Falsk fläskfile med hasselbackspotatis. Förboka gärna! Till
alla rätter ingår sallad, kaffe och kaka. Välkommen!

Sön 9 kl. 08:30 till 10:30. Alvestakorpens Höstbilrunda för
100:de gången. Start vid Hagaparken och mål vid Kyrkviken i
Blädinge.
Mån 10 kl 17-19 Information om GRANNSAMVERKAN för
Gemla tätort. Drop-In Bakluckan Macken Gemla Gamla och
nya medlemmar. Du får veta vad Grannsamverkan kan göra för
Gemla och för dig. Registrering av nya medlemmar. Kontaktombud för Gemla tätort Yngve Lindh.
Tors 13 kl 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i
samhället. Denna Torsdag kommer harmonikören och underhåller med sång och musik. Vi gympar, spelar, umgås och fikar
till en kostnad av 20:- .Vi träffas i stora matsalen på Solgården´s
äldreboende i Gemla.

Tors 27 kl19 Öja Hembygds-och Kulturminnesförening inbjuder
Dig att ”Kura skymning” med oss. Varmt välkommen!
Tor 27 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december.
Varmt välkomna.
Fre 28 kl 19 Innebandy Gransholm U - KARO
Fre 28 kl. 10.30, andakt på Solgården, Lennart Johnsson

Tors 13 Välkommen till torsdagslunch på Mackens Baklucka!
Idag blir det Kalops med potatis. Förboka gärna! Till alla rätter
ingår sallad, kaffe och kaka. Välkommen!

Lör 29 kl.18.00 Gransholms IF:s 90årsfest! Samlingssalen eller
klubbstugan beroende på antalet gäster. Obligatorisk anmälan till
Jessica Sager, jessicasager@hotmail.com alt. 0703457521. Sedan
betalar du 150:- per person till SWISH: 1234183760 ange Namn,
alt. Bankgiro: 621-5552I priset ingår mat. Sista anmälningsdag
den 10/10. Alla medlemmar är välkomna!

Tor 13 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december.
Varmt välkomna.

Sön 30 kl 10 Familjegudstjänst ”Förlåtelse utan gräns”, Lennart
Johnsson, Annika Fritzon, Ida Sjöö l. 17

GEMLABLADET OCH GEMLA SAMHÄLLSRÅD SÄGER TACK
TILL STIG OCH ULLA FÖR GOTT SAMARBETE GENOM
ÅREN OCH HÄLSAR NYA HANDLAREN ROGER NILSSON
VARMT VÄLKOMMEN! LYCKA TILL!

AFFÄREN ÄR KLAR!
Jo det är sant.
Nu har vi sålt Macken till Roger Nilsson. En yngre upplaga.
RN, en Gemlabo med erfarenhet från bank och med båda
fötterna på jorden.
När vi köpte Macken hade vi ingen erfarenhet att driva en
lanthandel. Allt var nytt, vilket betydde mängder med misstag.
Det har blivit många vakna nätter under åren. Att driva en butik mellan Växjö och Alvesta, med den konkurrens det innebär
, har krävt stor kreativitet. Med Gemla-bornas lojalitet har vi
kunnat utveckla butiken till vad den är idag.
Under 11 händelserika år har vi haft många lojala medarbetare. Det skulle behövas ett helt
Gemla-blad att namnge alla. En person vill vi dock nämna
vid namn. Ulla Johansson . Tack Ulla för allt ditt arbete och
slit. Du har haft en betydande roll. Utan Dig hade vi nog gett
upp. Vilket klipp
Sören Johansson gjorde när han fick Dig på kroken.
Försäljningen till Roger Nilsson sker i 2 steg. Vi blir kvar som
delägare i 3 år. Roger får en tid på sig att växa in i arbetet
med Macken.
Vi behåller Bakluckan som får ett nytt namn.
Smörjgropen AB. Gubb- och Kärringfika, Torsdagsluncher ,
Pub o Catering verksamhet kommer vi att ha hand om som
vanligt.
Oljeshejkerna hyr och säljer bensin och diesel.
Vi är övertygade att Roger Nilsson är rätt person att driva
butiken vidare så att Macken blir kvar i Gemla, det har varit
viktigt för oss.
Tack alla Gemla-bor. Lycka till Roger!
Stig och Ulla

Hej!
Jag heter Roger Nilsson och har bott i Gemlatrakten sedan
1996. Min bakgrund är skiftande, från yrkesmilitär till
företagsrådgivare inom bankväsendet. I månadsskiftet
oktober / november kommer jag att ta de första spännande
stegen som delägare i av butiken tillsammans med Stig.
Min/vår ambition är att butiken skall fortsätta som vanligt och
utvecklas i takt med Gemla och samhället i övrigt.
På Facebook blev det 160 ”gilla” under tidsrymden tisdagkväll
21.35 till onsdag morgon 07.15. Det finns alltså en hel del
människor som bryr sig om Macken i Gemla! Själv känner jag
att detta visar på ett stort engagemang. Omvänt känner jag
en väldig respekt och ett stort ansvar att driva macken vidare
i Stig och Ullas anda, kryddad med egna idéer och tankar.
Förhoppningsvis kommer Macken att fortsätta vara den
naturliga mötesplatsen i Gemla! Jag kommer göra mitt bästa
för att du som kund skall känna dig välkommen och att vi har
just det som gör att du trivs med oss och vår butik.
Kom gärna och prata med mig om dina tankar och idéer, det
är alltid välkommet! Jag ser verkligen fram emot att driva
Macken i Gemla och jag ser fram emot att träffa just Dig!
Med vänlig hälsning
Roger
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Vi har sett över våra priser på bilförsäkring
och i de allra flesta fall är vi billigare än våra
konkurrenter. Vår försäkring gäller dessutom för betydligt fler situationer än vad
andra kan erbjuda. Eller vad sägs om hjälp
om du råkat tanka bensin istället för diesel?
Så testa oss, räkna på vad vår bilförsäkring
kostar dig. Det gör du enkelt på dina.se.
Vill du ha hjälp eller veta mer, tveka inte att
höra av dig!

0470-70 08 70 • Västergatan 12 B, Växjö
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Information om GRANNSAMVERKAN för Gemla tätort
Bakluckan Macken Gemla  Månd. 10 oktober ”drop in” mellan 1719.00.
Gamla  och nya medlemmar. Du får veta vad Grannsamverkan kan göra för
Gemla och för dig. Registrering av nya medlemmar.
Kontaktombud för Gemla tätort Yngve Lindh

VAD ÄR GEMLABLADET?

Vi hjälper dig
från dröm till
verklighet.
Goda råd, bygganmälan,
installation och kontakt
med sotare. I vår butik
har vi ca 50st olika
kaminer för visning.

Med HWAMs
automatiska luftreglering får du komfort,
grönare miljö och
inte minst en braskamin som värmer
plånboken.

Gemlabladet, som ges ut av
Gemla-Öja Sockenråd, är ett
informationsblad av och för
alla som bor i Gemla, Öja och
Gransholm med omnejd
Bladet finansierars med hjälp av
annonsering. Varje år kommer
Gemlabladet ut med 12 nummer,
ett inför varje ny månad!

KAMPANJ

Nu 15995:-

17995:-

HWAM 3120c

Wiking Luma 3

Ord. pris 17995:-

Skicka gärna bidrag till innehållet till Kristin Horn Sellström
till gemlabladet@gemla.se,

17995:-

14995:-

Wiking Luma 1

Wiking Miro 3

Vi har utvecklat två
olika lösningar: HWAM
Autopilot och HWAM
Autopilot IHS så att
du kan välja den lösning
som passar dig bäst.

HWAM
Autopilot
Med hjälp av en värmekänslig fjäder ser HWAM
Autopilot till att rätt mängd
luft tas in under förbränningens olika faser. En mekanisk lösning som ger mycket
bra förbränning.

Du vet väl att du
också kan bidra
med material och
information till
Gemlabladet?

KAMPANJ

Nu 18995:-

29995:-

HWAM 4530c

HWAM 3630

Ord. pris 20995:-

Kaminexperten Växjö

Bergkvara Furuhill 1 Växjö • 0470- 67102
info@mbio.se • www.kaminexpertenivaxjo.se

MANUSSTOPP
15:E I VARJE MÅNAD!

Annonsera? Kontakta Ola
Aronsson 0470-67397,
070-2032 246 eller
ola.aronsson6@gmail.com

GEMLABLADET
TRYCKS MED
HJÄLP AV VÅR
SAMARBETSPARTNER

