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Varje år utkommer Gemlabladet 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 e-post gemlabladet@gemla.se. Manusstopp 15:de i varje månad. 

Annonsera? Kontakta Ola Aronsson telefon 0470 67397 mobil 070 2032 246 eller ola.aronsson@outlook.com 

  

Tor 5 Kl 19 Fotboll på Granvallen. Gransholms IF U—

Lagans AIK U  

 

Ons 18 Kl 19 Fotboll på Granvallen. Gransholms IF -  

Älmhults IF U.   

 

Tor 19  Kl 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till 16 Dec. 

 

Tor 20 Kl 17-23 Hygge i parken—Musik & Stand up i 

Gemla Folkpark. Jesper Binzer (D-A-D), Niklas Anders-

son, Velvet Insame, Doctor Blues. Biljetter: Tickster.com 
 

Tis 24 Kl 18. Samhällsrådet sammanträder i leksaksmu-

seet. Alla är välkomna. 

 

Tor 26 Kl 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till 16 Dec. 

 

Mån 30 Kl 18:30 Fotboll på Granvallen. Gransholms IF - 

Ljungby IF U.  

 

 
 

 

 

 Nya och gamla Boulespelare är väl-

komna till Stocköparken.  

Klot finns att låna. Varje söndag 

 kl 10-12 och onsdag kl 16-18 

  
Meta Frisör 
Välkommen att 

boka Din tid. Tel 

073 621 4158 

Semesterstängt 

vecka 31—33 

 Tor 5   Kålpudding 

Tor 12 Kotlettstek 

Tor 19 Lasange 

Tor 26 Ugnstekt falukorv m potatismos 

Gemla Pizzeria serve-

rar också luncher. 

               Öja Kyrka i Augusti 

Sön 1 Kl 18. Gudstjänst, Ulla Sköldh Jonsson,  

Magnus Jakopsohn. 

Sön 8 Kl 14. Gudstjänst ,Marita Magnusson Selinder, 

Erik Källner. 

Sönn 15 Kl. 10 Mässa, Lennart Johnsson, Charlotte 

Forsberg 

Sön 22 Kl 10 Gudstjänst, Lennart Johnsson,  

Dorothea Knust. 

Lör 28 Kl. 17 Kvällshym– en gudstjänst med lugn  

och ro. Susanne Gustafsson, Dorothea Knust 

Sön 29 Kl. 17 Hemma-hos-.gudstjänst, Hantverksvä-

gen 6 i Gemla. Medtag kaffekorg. Susanne Gustafs-

son Dorothea Knust. 

Kaffe och 

kaka ingår!  

Välkomna 
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Hur många känner idag till att det tidigare 

fanns hemsystrar i alla kommuner! 

                           År 1916 grunda-
des i Uppsala den första hem-
systerskolan i Sverige. Där utbil-
dades unga kvinnor i att hjälpa 
till i arbetarhem där mamman 
var sjuk. Hemsystern skulle 
"hålla hemmet igång" så att 
pappan kunde fortsätta att ar-
beta och att barnen kunde 
komma till skolan "hela och 
rena" trots mammans sjukdom. 
Detta skulle betalas av kommu-
nen och vara gratis för hem-
men. De lite rikare och väl be-
medlade hemmen hade hembi-
träde. Skolan lades ner 1973. En 
hemsyster var i allmänhetens 
tjänst. Hemsystern arbetade i 
uniform. En del av utbildningen 
bestod av att tillverka sina egna 
arbetskläder. Under hemsyster-
utbildningen skulle eleverna ha 
färdigställt: 3 klänningar, 6 för-
kläden av vit bomull, 2 dok av 
vit bomull, 6 stärkkragar av vit 
bomull med hålsöm, 1 svart 
kappa, Svart hatt och en arm-
bindel i lila kläde med emblem.  

  
 

 

 

 
 
 
 

Arkivbild. 

"Kom nu ihåg att ni inte är pri-
vatmänniskor, utan i allmänhet-
ens tjänst", var ledord man fick 
med sig efter avslutad utbild-
ning. 
Även Gemla hade sin hems-
yster. Nämligen syster Edit med 
efternamnet Johansson. Född 
och uppvuxen i Hjortsberga. 
Efter moderns tidiga bortgång 
fick Edit som ung 14 åring ta 
över ansvaret om hemmet och 
de minderåriga syskonen. 
Kanske var det här hennes yr-
kesval avgjordes. Att sköta ett 
hem med alla de sysslor som 
skulle hanteras. Många i min 
generation har haft en relation 
till syster Edit.  
Hon hyrde en lägenhet på Hant-
verksvägen 7 eller Birgersdal 
som det då hette. Hyresvärden 
Lisa Andersson (och Birger) 
också fanns i huset. Praktiskt 
eftersom Lisa tillsammans med 
Linnea Johansson ingick i hem-
hjälpsnämnden som fördelade 
uppdragen för bland annat sys-
ter Edit.  
Jag och Agneta minns syster 
Edit som en försynt nästan 
osynlig men i allra högsta grad 
närvarande hjälp när vi från BB 
fått hem vår förstfödda son, 
Thomas. Syster Edit kom nästan 
obemärkt in i vårt hem och gav 
oss välbehövlig kunskap om 
blöjbyte, navelsträng och am-

ning. Hon tog snabbt komman-
dot i köket. Det dröjde inte 
länge förrän det luktade nyba-
kade bullar. Någon pappaledig-
het var det inte tal om. Jag fick 
möjlighet att gå till jobbet som 
vanligt. Agneta kunde ägna all 
sin tid åt den nyfödda bebisen. 
Matlagning och lite städning 
skötte Syster Edit åt oss.  Syster 
Edit var inte styrd av ett minut-
schema så som dagens hem-
tjänst måste förhålla sig till. Hon 
hade en märklig förmåga att 
hitta rätt i alla olika kök hon be-
sökte. Man skulle kunnat för-
vänta sig massor av frågor om 
vad brödkaveln och stekpannan 
fanns att hitta.  
På sin fritid var hon en omtyckt 
ledare för Scouterna i Öja. Del-
tog i många läger. Lika upp-
skattad och beundrad i den rol-
len. Edit hade också en stark tro  
på Gud. På templet i Gemla höll 
hon söndagsskola för traktens 
unga. 
 Text: Ola Aronsson 
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Välkommen in! 

 Besök oss på  

www.matoppet.se/butik/gemla 

eller på facebook. 
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Låt en fackman från Gemla göra jobbet åt Dig! 

 
 

  

 

 

 
 

  

Jan Bjernestedt 

BYGGNADSFIRMA 

 

 


