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Tor 1 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december. Varmt välkomna.
Tors 1 Torsdagslunch på Macken! Helstekt kotlettrad m
championssås ugnstekta rödbetor. Ingår gör sallad, bröd,
dryck, kaffe och kaka. Förboka gärna för att vi ska kunna
duka o beräkna mat o plats åtgång. Välkommen!
Tor 1 kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i
samhället. Vi gympar, spelar, umgås, och fikar till en kostnad
av 20 kr. Vi träffas i stora matsalen på Solgården´s äldreboende i Gemla.
Lör 3 kl 12 Dopgudstjänst Lennart Johnsson, Joakim Nilsson
Lör 3 kl 16.00 i förs-hem Baby-barncafé, alla barnfamiljer är
varmt välkomna till Gemla församlingshem. Obs. föranmälan
senast 29/8 till Ida Sjöö ida.sjoo@svenskakyrkan.se, 0706777170.

Tor 15 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december.
Varmt välkomna.
Tor 15 kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Vi gympar, spelar, umgås, och fikar till en kostnad av 20
kr. Vi träffas i stora matsalen på Solgården´.
Tors 15 Torsdagslunch på Macken! Strömming och potatismos, alt Kassler. Ingår gör sallad, bröd, dryck, kaffe och kaka.
Förboka gärna för att vi ska kunna duka o beräkna mat o plats
åtgång. Välkommen till en trevlig samvaro!
Lör 17, kl 14 Dopgudstjänst Tobias Stark, Elena Vozniuk.
Sön 18 kl 10 Familjegudstjänst, 17 söndagen efter Trefaldighet:
”RIK INFÖR GUD” Lennart Johnsson, Annika Fritzon m.fl.

Sön 4 kl 10 Söndagsmässa, 15 söndagen efter Trefaldighet:
”ETT ÄR NÖDVÄNDIGT”, Teologie doktor Lennart Johnsson,
organist Joakim Nilsson

Ons 21 Nu är det dags för höstens första ”Onsdagskackel”. Kl.
18:30 träffas vi på Granvallen (kvinnliga 40- och 50-talister). Vi
avnjuter Lindas goda paj. Pris 150:-. Anmälan senast den 15
september till Ewa Palrén tel: 675 61 eller Marianne Nilsson tel:
674 87

Tis 6 kl.16 Startar Korpens Seniorgympa i Gemla Sporthall. Kom och pröva på de två första gångerna. Alla hälsas
välkomna. För upplysningar kontakta Mona Karlsson 047067777.

Tor 22 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december.
Varmt välkomna.

Tis 6 kl. 10.00 i Gemla församlingshem Terminstart för Sjung
med mig, 0-2 år, fika
Tor 8 kl. 10.00 i Gemla församlingshem. Terminstart för Små
och Stora, 0-6 år, fika
Tor 8 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december. Varmt välkomna.
Tor 8 kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i
samhället. Vi gympar, spelar, umgås, och fikar till en kostnad
av 20 kr. Vi träffas i stora matsalen på Solgården´s äldreboende i Gemla.
Tors 8 Torsdagslunch på Macken! Biff a la Lindström Rotfruktsgratäng. Ingår gör sallad, bröd, dryck, kaffe och kaka.
Förboka gärna för att vi ska kunna duka o beräkna mat o
plats åtgång. Välkommen till en trevlig samvaro!
Sön 11 kl 18-20. Dambastun startar! Vi badar var tredje söndag fram till jul,. Endast 40 kr per gång. Frågor, kontakta 1:e
eldare Liz, 070-2536024 Vaaarmt välkomna!
Sön 11, kl 17 Söndagsmässa, 16 söndagen efter Trefaldighet: ”DÖDEN OCH LIVET” Annika Stacke, Joakim Nilsson.
Tis 13 kl 14.30 inbjuder Öja Gemla PRO till medlemsmöte i
Solgårdens matsal. Mötesförhandlingar, lotterier, kaffeservering. Lena Karlsson Alvesta visar bilder och berättar om
Litauenhjälpen ”Tro, hopp och kärlek” kostnad 40 kr.
VÄLKOMNA.

Tors 22 PRO- resa till Blekinge. Avresa Macken kl. 8.30. Anmälan senast 15 september till Siv o Yngve Lindh.
Tor 22 kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i
samhället. Vi gympar, spelar, umgås, och fikar till en kostnad av
20 kr. Vi träffas i stora matsalen på Solgården´s äldreboende i
Gemla.
Tors 22 Torsdagslunch på Macken! Lövbiffgryta pot gratäng.
Ingår gör sallad, bröd, dryck, kaffe och kaka. Förboka gärna för
att vi ska kunna duka o beräkna mat o plats åtgång. Välkommen till en trevlig samvaro!
Lör 24 kl 12.00 Dopgudstjänst, Lennart Johnsson, Joakim
Nilsson
Sön 25, kl 10 Söndagsmässa, 18 sönd e Trefaldigheten: ”ATT
LYSSNA I TRO” Lennart Johnsson, Joakim Nilsson, Öjakören
Tor 29 kl. 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 15 december.
Varmt välkomna.
Tor 29 kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Vi gympar, spelar, umgås, och fikar till en kostnad av 20
kr. Vi träffas i stora matsalen på Solgården´s
Tors 29 Torsdagslunch på Macken! Stekt fläsk löksås pot alt
Pastagratäng m kyckling och bacon. Ingår gör sallad, bröd,
dryck, kaffe och kaka. Förboka gärna! Välkommen till en trevlig
samvaro!
Fre 30 kl 10.30, andakt på Solgården, Eva Carlsson
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Nytt från Gemla Samhällsråd!
Under sommaren drar vi som alla andra ner på aktiviteten. Det
innebär inte att det står helt stilla.

SOLSKYDD

VÄLKOMMEN TILL VÅRA BUTIKER FÖR
INSPIRATION OCH RÅDGIVNING!

Villatomter. Avsaknaden av tillgängliga villatomter är ett bekymmer. Under en längre tid har det arbetats med en detaljplan för det
så kallade Pellagårdsområdet. Planen har varit ute för så kallat
samråd.Länsstyrelsen har begärt en att en förundersökning ska
göras betr. arkeologiska fynd. Här har det stoppat upp och vi upplever att länsstyrelsen är en trång flaskhals att passera. Man kan
nog räkna med att det tar åtskilliga år innan någon begyggelse
kan komma till stånd.
Hyresrätter. De tolv nya hyreslägenheterna som Vidinghem bgger
är inflyttningsklara i slutet av september. Samtliga är uthyrda.
Efter detta är tillgången på tomtmark för ytterligare lägenheter ett
problem. Vidingehem tittar på att bygga om/nytt på Kvarnvägen
där Pizzerian funnits. Detta kan dock ske först när lokalerna blir
tillgängliga. De rymmer f. n. öppna förskolan.

GRATIS HEMBESÖK MED KONSULTATION!

www.markispersienn.se
Växjö
Arabygatan 19
Tel: 0470-711880

Ljungby
(Vi finns i Ljungby Golv butiken)

Vera Sandbergs Gata 2
Tel: 0372-10066

Trafiksäkerheten. Under hösten 2015 var Gemla Samhällsråd
delaktiga i Växjö kommuns trafiksäkerhetskampanj . Tillsammans
med Gemla Skola var vi pådrivande för en säkrare trafikmiljö i
anslutning till Skolan. Glädjande nog har det under sommaren
vidtagits en del bra åtgätder. Dock inte helt med våra intentioner
men vi hoppas att detta ska bli bra. Efter mycket påtryckningar
har Växjö kommun gjort tillsyn vad gäller höga häckar och skymd
sikt. En del fastighetsägare har fått påpekanden. Här finns dock
mycket kvar att göra. Är Du fastighetsägare, titta gärna på hur det
ser ut i Din närhet. Man behöver nödvändigtvis inte invänta ett
åläggande från kommunen.
Övrigt. Fortlöpande uppdaterar vid vår hemsida www.gemla.se,
Gemlaappen samt informationen i Turitsbyrån inne på Macken.
Vi tar gärna emot Dina synpunkter. Hör av Dig till mig Ola Aronsson Tel. 0470 67397 Mobil 070 2032 246 eller e-post
ola.aronsson6@gmail.com

Dags för något kul?

BAKLUCKAN FINNS FÖR DIG!

Fest, sammanträde, kafferep, soppkväll, whiskeyprovning,
föreläsning, ölprovning, musikkväll, vinprovning, chokladprovning vad känner du för? Vi har fullständiga rättigheter!
Bakluckan finns för dig!

VÄLKOMMEN!

M

Macken - Inte billigast, men Trivsammast!

MACKEN
GEMLA LIVS - DÄR MAN TRÄFFAS OCH TRIVS

Öppet: Måndag-Fredag 9-19, Lördag 9-17, Söndag 10-15

Tel. 0470-677 72
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Öja Hembygdsförening.
Arbetet med tillbyggnaden av leksaksmuseet går framåt.
Vi har inom kort det utvändiga arbetet avklarat En stor
del av det elektriska i tillbyggnaden är också klart.
Nu väntar arbetet med att klä väggarna invändigt och att
integrera tillbyggnaden med den gamla delen. I nuvarande lokal ska en handikappanpassad toalett skapas.
Ett stort tack till alla Er som hittills bidragit med arbetstimmar och ekonomiska bidrag.
Ola Aronsson

!
!
Den här måndagsförmiddagen var 15 personer sysselsatta
med takläggning. 1 000 takpannor på plats efter två timmar, så
kan det gå när man hjälps åt.
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

!
!
!
!
!

Från och med 1 september
Öppet alla
torsdagar & fredagar 11-17
!

Butiken fylls på med höstnyheter kontinuerligt och caféet !
Sju sorters kakor är öppet!!

!

Välkomna alla torsdagar & fredagar framöver!!
För lördagsöppet se vår hemsida:!
www.gemlastation.se!
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Violinist, musiklärare och konsertmästare i Växjö Stads Symfoniorkester.

Möt Kjell Nilsson på Öpestorpsvägen i Öja!
Du bor tillsammans med Ann-Karin Ånman i Öja.
Hur kom det sig?
Det finns ett uttryck, som jag gillar: ”Det finns inga mirakel –
men det finns underbara tillfälligheter” och lite så var det nog
med Gemla för oss. Vi kommer båda från Värmland, hamnade
i Växjö för jobb och studier och sökte hus på många ställen, i
Växjö och utanför stan. Det blev Oskarsberg – huset heter så
– och vi har inte ångrat oss en sekund. Våra barn har växt upp
här och mått väl av det och vi har goda grannar och många
vänner. Kan det bli bättre? Det sägs att man ska bo i en by
på landet i tre generationer, innan man är helt inbodd, men så
har vi aldrig känt här i Öja. Här finns stor generositet och varm
vänskap.
Har det alltid varit musik som gällt för dig?
Jag hade turen att växa upp i Arvika, en av de första städer
som införde kommunal musikskola. Min bror och jag fick en
gedigen undervisning och nog hade jag drömmar om att bli
yrkesmusiker. Jag hade spelvänner som gjorde karriär som
musiker men för mig blev det lärarjobbet i stället. Studerade
i Göteborg och blev lärare i svenska och musik. På det viset
sökte jag arbete i Växjö, fick tjänst på Fagrabäckskolan och
där har jag varit sedan 1976.Jag tillhör nog en utdöende art av
människor, som jobbar hela livet på samma ställe?
Men jag har alltid spelat och fiolen är ju mitt instrument. Jag
är inte främmande för olika slags musik men den klassiska
musiken ligger mitt hjärta närmast. Att spela i symfoniorkester
är den stora grejen och jag har uppdraget som konsertmästare
i Växjö Stads Symfoniorkester. Det är en lite speciell roll, som
innebär att man är en länk mellan dirigent och orkester, att
man måste vara väl förberedd på repetitionerna och att man
representerar orkestern utåt. Det är roligt och utmanande.
Jag håller inte ordning på hur många år jag suttit men kanske
är det snart dags att pensionera sig och lämna över till yngre
krafter.

Du är pensionerad, hur känner du kring det?
Jag trivdes som lärare, jag saknar den täta kontakten med
ungdomar och kollegor men jag kan inte säga att jag saknar
skolan. Det var nya pålagor och förändringar, som inte underlättade arbetet med eleverna. Andra får fortsätta men jag
är nöjd. Men jag har en del saker – förutom att jag spelar så
mycket jag kan. Röda Korset har läxhjälp för utlandsfödda
elever och jag försöker vara med en gång i veckan. Det är
faktiskt riktigt roligt och jag uppmanar andra att anmäla sig, för
det finns ett stort behov. Sedan har jag ett par uppdrag som
God man. Det finns många, både unga och äldre, som har
behov av hjälp och stöd.
Och så är man i fasen med barnbarn och det vill jag inte missa. Så nog får jag tiden att gå.
Text och foto: Kjell och Ola har tillsammans knåpat ihop detta.

