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Tors 1 Kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Vi träffas på Solgården, har sittgympa, pysslar, samtalar och
fikar till en kostnad av 20.- Denna torsdag spelar vi bingo. Välkomna att delta!
Tors 1 kl. 19. I Öja kyrka. Musik i sommarkväll ”Då flyger mitt hjärtas fågel”Lekmannaledd, visor och sånger av bl.a. T Gärdestad, B
Kaspers, P Simon och B Afzelius med Roland och Viveca Lothsson.
Mingel.
Fre 2 kl 18:00 Trivseldans i Gemla Folkpark. Charlies Orkester
spelar. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

Sön 18 kl. 10. I Lageryd. 9:e efter Trefaldighet. Friluftsgudstjänst
hos Bo & Elisabeth Skandevall. Lars Gunnar Selinder, Sara
Karinsdotter. Kör förbi Öja kyrka, mot Gransholm, fortsätt. Sen
ligger det mellan Törnåkra och Ellanda. Obs! Medtag fikakorg.
Sön 18 kl. 14 Välkomna till byavandring i Norra Gemla. Samling
hos Alf Gustavsson Gemla Norregård söndagen.Vandringen
avslutas hos Ingrid och Börje Georgsson med medtagen kaffekorg. Alla hälsas välkomna!
Tis 20 kl. 18.30 Gransholms IF U - Älmhults IF U

Sön 4 Bouleträning kl. 10-12 i Stocköparken

Tors 22 Kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären
i samhället. Vi träffas på Solgården, har sittgympa, pysslar,
samtalar och fikar till en kostnad av 20.- Denna torsdag “spår vi
i kaffesump” med Karina. Välkomna att delta!

Sön 4 kl. 18. I Öja Kyrka. Kristi Förklarings dag. Mässa i Taizéton,
Anna Borgström Sara Karinsdotter.

Tor 22 kl 12:00 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. I dag serveras Libanesiskt.

Ons 7 Bouleträning kl 16-18 i Stocköparken

Tors 22 kl. 9.00, Mässa, biskop Fredrik.

Tor 8 kl 17:00 Slåttergille på Hembygdsgården. Deltagarna bjuds
på en enklare måltid.

Tor 22 kl 17:00 Öja Badförening värmer upp bastun för en ny
säsong. Varje torsdag fram till 19 december.

Tor 8 kl 12:00 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. I dag serveras
kålpudding med potatis och lingon.

Tors 22 Gemla station har öppet 11-17

Sön 4 kl 14:00 Öppet hus på Hembygdsgården med våffelservering
och helikopterflygning.

Tors 8 Kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Vi träffas på Solgården, har sittgympa, pysslar, samtalar och
fikar till en kostnad av 20.- Välkomna att delta!
Fre 9 kl. 19.00 Gransholms IF - Växjö BK
Sön 11 kl. 10. I Öja kyrka. 8:e efter Trefaldighet. Mässa, Lars Gunnar Selinder, Sara Karinsdotter. Kyrkfika.

Fre 23 Gemla station har öppet 11-17
Fre 23 kl. 18.30 Gransholms IF - Guddarps IF
Sön 25 kl. 14. I Härensås. 10:e efter Trefaldighet. Lennart
Johnsson, Eva Johnsson Rydman. Bergundadagen med kaffeförsäljning, lotterier, utställning och information om Härensås. I
samarbete med Bergunda Hembygdsförening. Infart Härensås
södra och därefter skyltar.

Tis 13 kl. 15:00 Scensommar på Hembygdsgården. Barnföreställning (5-10 år), Jag vill ha min hatt. Kaffe, saft och kaka går att köpa.

Sön 25 kl 10.00 - 16.00 Öppen trädgård hos Bengt och Lilian
Gustavsson, Brändabacken 4. Kom och njut av säsongens
blomning och samtidigt få lite trädgårdsinspiration. Viss försäljning av perenna växter och pelargoner finns.

Ons 14 Bouleträning kl. 16-18 i Stocköparken

Sön 25 Bouleträning kl. 10-12 i Stocköparken

Tor 15 kl 12:00 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. I dag serveras
kycklingfilé med klyftpotatis.

Tis 27. Kl. 14.30. andakt på Solgården Gemla, Dorothea Knust,
Susanne Gustafsson

Tors 15 Kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Vi träffas på Solgården, har sittgympa, pysslar, samtalar och
fikar till en kostnad av 20.- Välkomna att delta!

Ons 28 kl. 8.30. I Öja kyrka, Mässa, Lennart Johnsson,
Dorothea Knust

Sön 11 Bouleträning kl. 10-12 i Stocköparken

Tors 15 kl. 19. I Öja kyrka. Lekmannaledd, Musik i sommarkväll
AURA, ‘Mitt hela hjärta’ Visor om kärlek och sorg, liv och död.
Med sångglädje och närvaro bjuder a capella-kvartetten Aura på
ett finstämt program. Anna Söfringsgård, Anneli Sundin, Christina
Bremer-Sjödin och Monika Bivall. Mingel.
Tors 15 Gemla station öppnar för säsongen.
Fre 16 Gemla station har öppet 11-17
Fre 16 kl 18:00 Trivseldans i Gemla Folkpark. Dönnes och Hansson
spelar upp. Tag med kaffekorg. Alla hjärtligt välkomna.

Ons 28 Bouleträning kl. 16-18 i Stocköparken
Tors 29 Kl. 14-16. Träffpunkten med fokus på pensionären i
samhället. Vi träffas på Solgården, har sittgympa, pysslar, samtalar och fikar till en kostnad av 20.- Denna torsdag hittar vi på
nåt kul. Välkomna att delta!
Tor 29 kl 12:00 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. I dag serveras Kalops och potatis.
Tors 29 Gemla station har öppet 11-17
Fre 30 Gemla station har öppet 11-17
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Har du sett att Gemla finns på
Gemla Hjälp Gemla Hjälp är en
grupp för att föra samman personer
som behöver hjälp med personer
som har möjlighet att hjälpa till.Till
skillnad från kommunens fixartjänst
är denna grupp öppen för alla åldrar. Det kan handla om hjälp med
att bära in en soffa, vakta hunden,
vattna blommor, ja i stort sett vad
som helst. De som känner för att
ge ett handtag till någon åtar sig
uppdraget. Får ett tack för hjälpen,
en kopp kaffe eller livslång vänskap
på köpet.
Gemla Info Detta är en grupp för
alla som vill vara med och känna
Gemla på pulsen men främst en
plats där vi kan dela med oss av

!

det som händer och sker i Gemla.
Springer det någon hund lös eller
har det cirkulerat konstiga bilar
någonstans i omgivningen så är
det här man kan dela med sig och
varna. Kommersiella inlägg undviks, men speciella event i bygdens
företag, föreningar o. dyl är tillåtna
att annonseras här.
Gruppen är till för oss som bor i
bygden och är ett familjärt forum
där vi delar positiva och negativa
inlägg och inte skriver onödigt provocerande kommentarer detta så
att alla kan känna sig välkomna!
Gemla skänk o byt.
Det här är en grupp för Gemla med
omnejd där vi kan skänka och byta

Semesterstängt!!

Vi har semesterstängt på Stationen vecka 29, 30, 31, 32
och vi vill önska alla våra kunder en trevlig sommar!!
Välkomna åter torsdagen den 15 augusti då vi öppnar
för säsongen igen!!
Detta ﬁrar vi med att ge 20% i inredningsbutiken denna
dag.!
Välkomna!!

!
!
!
!
!
!

?
varor och tjänster med varandra!
Inga köp-, sälj- eller kontaktannonser, de får hålla till nån annanstans
;) Tanken är att gruppen ska hjälpa
oss att hjälpa varandra. Kanske har
jag något jag inte behöver som du
behöver? Här kan vi hitta varandra!
Var trevliga och tydliga, så kommer
det blir kanonbra :)
Gemla Loppis
Köp- och säljgrupp för Gemla, alla
med Gemla som postnummerort är
välkomna!
Finns det fler aktiva Gemlagrupper på Facebook?
Tipsa gärna!
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Hjälp till att plocka skräp!
Från och med 22/7 till 28/8 är
META FRISÖR på semester!
Jag önskar er alla en
härlig sommar!
Ni är hjärtligt välkomna till Meta
Frisör efter semestern!
Mvh.MetaFrisör

”Ploggar” du? Samtidigt som du är ute och rör dig i vårt
vackra samhälle, passa på att plocka skräp!
” PLOGGA är en växande förening och folkrörelse grundad i
Sverige, där vi plockar skräp och joggar. Det går även lika bra
att promenera, paddla, åka skateboard, cykla eller vad du själv
föredrar för att röra dig.
PLOGGING sprider sig som en löpeld över världen, och med
hjälp av omtyckta ambassadörer och en rolig och lärorik plattform
engagerar vi alla i en hälsosam skräpplockarvåg som räddar
världen.” Källa: plogga.se
I Gemla är vi många som ploggar, så vi slipper skräpet i vår
natur. Häng med du också!

Handla för 500 kr eller mer
- få 57 kr rabatt!
(Gäller tom 20190831, vid uppvisande av denna kupong. Gäller ej tobaksvaror, apoteksvaror eller spel.)

Se alla erbjudanden i
Matöppet-appen
på www.matoppet.se

Besök oss på Facebook!
www.facebook.com/gemlamacken.se

Gemla

MACKEN
MÅN-FRE 9-19 LÖR 9-17 SÖN 10-15 TEL. 0470-67772

Gittans Syateljé
0470-67339

Jan Bjernestedt
byggnadsfirma

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 e-post gemlabladet@gemla.se, manusstopp 15:e i var månad. Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 0470-67397, 070-2032 246
eller ola.aronsson6@gmail.com

