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Sön 2  10-12 Bouleträning i Stocköparken

Sön 2 kl. 10.00 14:e söndagen efter Trefaldighet, söndags-
mässa Obs! i Öjaby kyrka, avtackning av komminister Harald 
Gustafsson. Kyrklunch efteråt i Öjaby församlingshem, 
anmälan 0470-704940.

Tis 4 kl 16.00 startar Korpens seniorgympa i Gemla Sport-
hall. Välkomna. Upplysningar Mona 0470-67777

Ons 5  16-18 Bouleträning i Stocköparken

Ons 5 Kl. 10 Sång och ramsor för barn från 0-3 år på Gemla 
bibliotek. Anmälan till biblioteket.

Tors 6 Kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensio-
nären i samhället. Idag samtalar vi om SKROCK. 

Tor 6 kl. 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till 13 december.

Tors 6 kl 11-17 Gemla Station har öppet!
Fre 7 kl. 11-17 Gemla Station har öppet!

Lör 8 kl.14.00  Gransholms IF - Ronneby BK

Lör 8 Konstutställning med Niklas Aronsson mellan kl. 11-
17. Fika serveras, se mer nedan! Öja kyrka. 

Sön 9 kl. 10.00 15:e söndagen efter Trefaldighet, mässa med 
dialogpredikan med Teol. Dr. Lennart Johnsson och konstnär 
Niklas Aronsson, musiker Dorothea Knust, Öjakören medver-
kar. Kyrkfika med tårta efteråt. Öja kyrkas Födelsedag! Öja 
kyrka.

Sön 9 Konstutställning mellan kl. 11-17, Niklas Aronsson. 
Fika serveras. Öja kyrka. 

Sön 9  10-12 Bouleträning i Stocköparken

Ons 12 kl.14.30 inbjuder Öja Gemla PRO till medlemsmöte i 
Gemla församlingshem. Mötesförhandlingar, kaffeservering, 
lotterier samt information av Syn o Hörselinstruktör Kristina 
Holmqvist från Växjö Kommun. Kostnad 50 kr. VÄLKOMNA.

Ons 12 16-18 Bouleträning i Stocköparken

Ons 12 kl. 10.30 - 12 Linedance i Gemla under ledning av 
Bryndis Sigurdardottir. Alla intresserade träffas i Gransholms 
IF:s klubbstuga.. Välkommen att pröva på alla som aldrig 
dansat samt de som redan kan. Det behövs ingen danspart-
ner men gärna ett par bra dansskor (ej gympa) och en flaska 
vatten.

Tors 13 kl. 16-18 Trygghet i hemmet för seniorer på Gemla 
bibliotek. Drop-in. Kom och träffa Åsa Edberg och Henrik 
Rossling från Växjö kommun.

Tors 13 Kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på  
pensionären i samhället. Den här torsdagen kommer Senior 
Shop med höstens mode. 

Tor 13 kl. 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till 13 december.

Tors 13 kl 11-17 Gemla Station har öppet!
Fre 14 kl. 11-17 Gemla Station har öppet!

Sön 16 10-12 Bouleträning i Stocköparken

Sön 16 Kl. 18 Dags för dambastu! Vi bastar var tredje söndag. 

Sön 16 kl. 17.00 16:e söndagen efter Trefaldighet, Söndags-
gudstjänst, Tobias Stark, Charlotte Forsberg. Öja kyrka.

Ons 19 kl. 10 Hej jorden, sagostund med Kristina och Erica som 
läser sagor om miljö och jorden. Anmälan till biblioteket.

Ons 19 kl. 19 Filmkväll i Gemla Leksaksmuseum. Vi minns stor-
men Gudrun 2005

Ons 19 16-18 Bouleträning i Stocköparken

Tors 20 Kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionä-
ren i samhället. Den här torsdagen pratar vi om betydelsen av 
blommans namn.

Tor 20 kl. 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till 13 december.

Tors 20 kl 11-17 Gemla Station har öppet!
Fre 21 kl. 11-17 Gemla Station har öppet!

Lör 22 kl.14.00 Gransholms IF - Växjö United FC

Sön 23 10-12 Bouleträning i Stocköparken

Sön 23 kl. 10.00 17:e söndagen efter Trefaldighet, Familjemäs-
sa med konfirmandinskrivning,  Annika Fritzon, Caroline Crona 
m.fl. kyrkfika. Öja kyrka.

Tis 25 kl. 18 Gemla Samhällsråd sammanträder i leksaksmuse-
et. Välkomna.

Tis 25 kl. 14:30 Gudstjänst. Solgården.

Ons 26 16-18 Bouleträning i Stocköparken

Tors 27 Kl. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionä-
ren i samhället. Dagens tema: Mat och dryck. 

Tor 27 kl. 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till 13 december.

Tors 27 kl 11-17 Gemla Station har öppet!
Fre 28 kl. 11-17 Gemla Station har öppet!
Sön 30 kl 11-16 Gemla Station har öppet!

Sön 30 10-12 Bouleträning i Stocköparken

Sön 30 kl. 10.00 Den Helige Mikaels Dag, mässa, Lennart 
Johnsson, Dorothea Knust. Öja kyrka. 
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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, på epost gemlabladet@gemla.se, ma-
nusstopp 15:e i var månad. Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 
0470-67397, 070-2032 246 eller ola.aronsson6@gmail.com

Terminsstart 
i Gemla församling

Sjung med mig
Torsdagar klockan 9.30-11.30. 
Barn 0-16 månader. 
Dropin häng och ibland pyssel, 
sång och ramsor. Fika och bön. 
Terminsstart torsdag 20/9.

Små och Stora 
Fredagar klockan 9.30- 11.30. 
Barn 0-6 år, Drop-in häng med 
pyssel och fri lek, sång och ramsor. 
Fika och bön. Terminsstart fredag 
21/9.

Ingen föranmälan till grupperna!  
För info kontakta Caroline Crona 
0470-704977¨ eller epost 
caroline.crona@svenskakyrkan.se



Gemla Hembygdsföreningen 
vill gärna ta del av Dina pri-
vata bilder eller filmer. Kon-
takta Ola Aronsson tel. 070 
2032 246 eller ola.aronsson@
outlook.com
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Bröllop, dop och begravningar var stora fester i 
gårdarna. Kalasen var välkomna avbrott i ett hårt 
liv. Festen kunde vara i dagar och där fick man 
äta, dricka, träffas och utbyta nyheter och tankar. 
Gästerna övernattade i sängar och väggbänkar, på 
golvet- eller på långbordet. 
I dag sökte man kanske glömma den ”bygdens 
fullständiga förhärjning” som hade skett i slaget vid 
Blädinge i januari 1612. Många av traktens bönder 
hade dukat under mot en välutrustad dansk armé i 
det så kallade Kalmarkriget.

Den 20 maj 1614 kom för Albo ting bonden Jon Måns-
son i Aringsås och klagade, att drängen Håkon i Öpes-
torp hade spritt ett elakt rykte, att hans hustru Bengta 
Svensdotter och drängen Anders Åkesson hade olovlig 
samvaro. Det skulle ha skett då hustrun Bengta var 
brudsätra vid ett bröllop i Öpestorp – en brudsätra skul-
le ha hand om brudens klädsel och smycken och sitta 
hos henne under måltiden.
Om söndags kväll, när brudparet hade gått till sängs 
hade brudsätran Bengta, som sed var, tagit hand om 
brudens krona och dräktsilver och satt sig i storstugan, 
där hennes man och flera gäster satt. Långt fram på 
natten när hon ville sova, gick hon bort till sin broders 
gård i samma by. Hon lade sig i en säng där. Det låg 
mycket folk där i rummet, både på bord och bänkar, 
står det i domboken, och där brann en brasa på spi-
sen, så att det var ljust i rummet. När hon hade lagt sig 
i en av sängarna där, kom drängen Håkon i Öpetorp in 
i stugan, gick fram till sängen där Bengta låg, lyfte på 
täcket och såg att hon låg ensam.

Drängen Håkon gick strax tillbaka in till de festande i 
gästabudsstugan, tog Bengtas man Jon Månsson hårt 
om bröstet och bad honom se sig om - för den tusans 
knävelen du haver där i gården, han går i efter ditt 
argaste. Jon tolkade det så, att den tusans knävelen var 
drängen Anders Åkesson som gick efter hans maka. 
Jon blev arg, gick och grälade på sin hustru. Därav 
spreds ett rykte om hela socknen. Detta rykte kunde 
inte stoppas om inte Anders på tinget befriade henne 
och sig själv från det med en 12-mannaed, vilket An-
ders lovade till nästa ting. Det innebar att 12 betrodda 
män skulle intyga hans redlighet.

Senare på samma ting ändrar drängen Håkon sig. Han 
har inte anklagat henne för något, menade han. Nu 
vittnar hennes man Jon, att han aldrig har sett någon 
liknelse till, otrohet eller lösaktighet från hustruns sida. 
Han befriar henne från misstankar, och hon har aldrig 
förut stått i tal eller vanrykte. Hustru Bengta och dräng-
en Anders blir på tinget frikända och någon 12.manna-
ed behövs nu inte. Håkon, som har spritt ryktet har ju 
ändrat sina onda ord, maken Jon har intygat hustruns 
oskuld och den anklagade drängen Anders har erbjudit 
en 12-mannaed.
Vad hustrun Bengta sade och tänkte får vi inte veta, inte 
heller om det blev slut på misstankar och rykten.

Källa: Det hände sig i Småland 1600-1720 av Aron Ax-
elsson Bordon. Utgiven 2018.

År 1614, Brudsätran i Öpestorp


