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Sön 1 kl.14  PRO Öja-Gemla anordnar Byavandring i 
Gemla. Vi samlas på parkeringen utanför Gemla Folkpark. 
Medtag kaffekorg som vi fikar inne i parken efter prome-
nadens slut. Vi börjar vid ”Kalsahålan” och fortsätter till 
Pellagårdarna. Varmt välkomna alla i Gemla både gamla 
och unga samt släkt och vänner som ej bor här.
 
Sön 1 kl. 10 Den helige Mikaels dag. Familjegudstjänst i 
Öja kyrka med bibelutdelning till alla 4-åringar. Lars-Gun-
nar Selinder med flera. 
 
Tor 5 kl. 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till julbadet den 
14 december. Varmt välkomna.
 
Tors 5 kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionä-
ren i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en 
kostnad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgårdens 
äldreboende i Gemla. Idag bowlar vi!
 
Sön 8 kl. 14 Tacksägelsedagen. Skördegudstjänst i Öja 
Nygård hos familjen Malin Rydman. Soppa! 
.
Sön 8 kl. 8.30 - 10.30 Alvesta Korpens Höstbilrunda start 
Hagagården, Alvesta. Rundan är ca 7,5 mil, går över 
Hjortsberga, Agnaryd, Strömhult, Lyåsa,Hässleberg, Åbo-
da, Broaskog, Slätthög, Dansjö. Mål vid Hanaslövsgården .
 
Sön 8 kl. 18-20 Dambastu 40 kr, tag gärna med eget fika. 
Frågor kontakta Liz 070 2536 024. Varmt och skönt, väl-
komna.
 
Tors 12 kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionä-
ren i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en 
kostnad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgårdens 
äldreboende i Gemla. Pokergänget samlas!
 
Tor 12 kl 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till julbadet den 
14 december. Varmt välkomna.
 
Lör 14 kl 17 Musikgudstjänst i Öja Kyrka med Växjö Gos-
pel. Lennart Johnsson, Jonas Nilsson m fl.
 
Tors 19 kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionä-
ren i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en 
kostnad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgårdens 
äldreboende i Gemla. Vi sjunger tillsammans!
 
Tors 19 kl.17.30-19.00 Bokfika på Gemla bibliotek
Gemlas bibliotekarier bjuder på boktips och fika.

Tors 19 kl 18 Vardagsgudstjänst i Gemla församlingshem. 
Kvällsmat. Harald Gustafsson m fl

Tor 19 kl. 14 Gemla PRO, Studiebesök på Lindströms 
tryckeri och Sjöbloms bokbinderi på Svarta vägen i Gemla. 
Anmälan till Siv tel. 0704509573 eller 0705850378.

Tor 19 kl 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till julbadet den 
14 december. Varmt välkomna.
 

Gemla station i oktober!  
Alla torsdagar och fredagar 11-17
Lördagsöppet den 28 oktober 11-16.  
Välkommen till Gemla Station! 

Tors 26 kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionä-
ren i samhället. Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en 
kostnad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgår-
dens äldreboende i Gemla. Harmonikören från Alvesta 
underhåller!
 
Tor 26 kl 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till julbadet 
den 14 december. Varmt välkomna.

Tor 26 kl. 19.00 Öja Hembygds-och Kulturminnesför-
ening hälsar Dig välkommen att kura skymning med 
oss. Under kvällen bjuds på kaffe.  Kvällen handlar om 
GUNVOR KAMKES OCH SVEN JOANNS MINNESFOND. 
Se annons! 
 
Fre 27 kl. 10.30 Andakt på Solgården
 
Sön 29 kl. 18-20 Dambastu 40 kr, tag gärna med eget 
fika. Frågor kontakta Liz 070 2536 024. Varmt och skönt, 
välkomna.

ön 29 kl. 10 Mässa i Öja Kyrka, Johan Lindstrand mfl

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 



Gemla församling
Musikgudstjänst med gospel 
 

Växjö City Gospel under ledning  
av Jonas Nilsson med musiker. 
Lennart Johnsson

14/10, kl 17.00, Öja kyrka

Skördegudstjänst 
 

På bonngården i Öja by  
hos Malin Rydman.  

Lennart Johnsson och  
Eva Johnsson Rydman

8/10, kl 14.00  
Öja Nygård

Vill du komma i kontakt med oss?
För frågor om t ex. dop och vigslar kontakta Öjaby  
församlingsexpedition, öppet måndag, tisdag och torsdag  
kl 10-12 samt 13.30-15,
onsdagar kl 13.30-15 och fredagar kl 10-12

Industrivägen 18, Gemla
Telefon 0470-70 41 63, www.micki.se

Måndag-fredag 10-18, lördag-söndag 10-15 
För mer info gå in på www.micki.se

®

Öppet alla dagar i veckan!

Kvalitet till fabrikspris!

Fynda leksaker 
i vår stora 

fabriksbutik!
VÄLKOMMEN! 
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Fresh  
friskluftsventiler

TL-DE
- försvinnande  
  snygga

WALLPAPERING

Kan övermålas  
och tapetseras

Effektivt  
kondensskydd

Stormsäkring  
som spar energi

Finns med  
bullerdämpning

För en bättre inomhusmiljö | www.fresh.se
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Tor 26 okt. kl. 19.00  

  



























För dig som söker nytt jobb 
eller nya medarbetare i Växjö
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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  
på www.matoppet.se

I före detta Helmerts Plasts 
fabriksbyggnad på Svarta vägen 
finns nu två, snart tre företag i 
samma byggnad. Sjöbloms Bok-
binderi AB flyttade redan 2013 
hit från Växjö och Lindströms 
Tryckeri AB kom till Gemla från 
Alvesta nu i sommar. På väg in, 
Lina Gardelid Art.

Jag träffar hela arbetsstyrkan 
(tre från Sjöbloms och fem från 
Lindströms) och får en trevlig 
pratstund under en kafferast. 
Känslan av att ha hamnat i en 
storfamilj infinner sig omedelbart. 
Stämningen runt kaffebordet är 
lättsam och kamratlig. Efterhand 
glesnar det runt fikabordet, 

maskinerna måste skötas och får inte stå stilla någon längre tid. Kvar blir Siv och Alicia Sjöblom samt Mikael Lindström. I 
företaget Sjöbloms Bokbinderi arbetar Alicia (23 år) och är tredje generationen i företaget som drivs av K-G (Karl-Gustav) 
och Siv Sjöblom. Man sysslar med som namnet antyder, bokbinderi och därtill hörande produktion. Sjöbloms startades av 
K-G:s far Alf Sjöblom i Växjö 1957. Betydligt äldre är Lindströms Tryckeri AB. Det var Elof Lindström som i Moheda starta-
de tryckeriet år 1896.  Jag träffar Oscar (21 år) som är femte generationen i företaget. Leds av pappan Mikael Lindström, 
ensam ägare och vd.
Med Alicia och Oscar i företagen känns det som att såväl bokbinderi- som tryckerikonsten har bra förutsättningar att 
bestå och utvecklas i Gemla.Genom att företagen nu finns under samma tak kan man erbjuda en rationell produktion utan 
mellanhänder och onödiga transporter. Från tryckning till bindning eller häftning och vidare distribution till Post Nord om 
det är ett önskemål. Inom kort kommer också Lina Gardelid Art att finnas på samma adress. I webbutiken  
(www.linagardelid.com) finns tavlor, bilder och andra produkter som Lina själv skapar och tar fram i sin ateljé/verkstad.

Text och foto: Ola Aronsson

Till vänster Mikael Lindström med sonen Oscar, till höger K-G Sjöblom med  
dottern Alicia

Två familjeföretag under samma tak!


