GEMLA BLADET
Årgång 12 December 2019, Ges ut av Gemla Samhållsråd!
————————————————————————————————————Sön 1 kl 10 Adventsgudstjänst ”Tänd ett Ljus i mörkret”. Lennart
Johnsson, organist Lars Hellgren, Trumpetparet Lisa &Erik Svärd,
Öjakören och Gimblesångarna under ledning av Eva Carlsson.
Kyrkfika med glögg och pepparkakor.
Sön 1 kl 11 Innebandy i Sporthallen. Juniorallsvenskan, GIF JAS—
Hovshaga AIF.
Ons 4 kl 18 Gemla Hembygdsförening hälsar välkommen till
“Julagille” i hembygdsg. Anmälan till Ulla P på tfn 0470 67153
eller e-post ulla.petersson36@gmail.com senast den 30 nov.
Tor 5 kl 12 Lunch på Gemla Pizzeria. Kycklingfilé och potatis.
Tor 5 kl 14-16 Trivselträff på Solgården , sittgympa, pyssel och
fika. Vi spelar Bingo. Kostnad 20 kr. Välkomna att delta.
Tor 5 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till den 19 dec.
Tor 5 kl 17:30-19:00 Gemla Bibliotek, Hemberedskap i strömlöst
land. Rolf Wimhed från Civilförsvaret ger tips på hur Du kan förbereda Dig för en eventuell samhällskris. Till ex. ett långt strömavbrott. Biblioteket bjuder på kaffe, te med tilltugg. Gratis
inträde! Intresseanmälan till gemlabibliotek@vaxjo.se.
Lör 7 kl 13 Innebandy i Sporthallen, Herrar Div 4 Västra GIF B—
Älmhults IBK.
Sön 8 kl 10 Andra Advent, mässa, Lennart Johnsson, Dorothea
Knust. Kyrkfika.
Sön 8 kl 11-16 Julmarknad på Gemla Station, Macken, Micki,
nonstop design och hos Lina Gardelid. Se annons inne i bladet.
Sön 8 Kl 11-16 Julöppet i Lina Gardelids ateljé Svarta vägen 29
Sön 8 kl 11-16 Julöppet hos non stop design. Försäljning av kul
hantverk och modern design. Svarta vägen-Hantverksvägen (fd.
Gemla Tygshop). Varmt välkomna.
Sön 8 kl 18-20 Dambastu, välkomna.
Tor 12 kl 12 Lunch på Gemla Pizzeria. Biff m lök och potatis.
Tor 12 kl 14-16 Trivselträff på Solgården , sittgympa, pyssel och
fika. Ev. kommer Harmonikören från Alvesta och sjunger. Kostnad 20 kr. Välkomna att delta.
Tor 12 kl 17 Herrbastu varje torsdag till den 19 dec.

Logga
Lindströms

Fre 13 kl 19:30 Innebandy i Sporthallen, Herrar Div 3
södra GIF A-Lagan IBK B
Lör 14 kl 13 Innebandy i Sporthallen. Juniorallsvenskan,
GIF JAS-FBC Kalmarsund
Sön 15 kl 11 Innebandy i Sporthallen, Damer Div 2
Västra, GIF-Hovshaga AIF
Sön 15 Advent och Luciagudstjänst med efterföljande
julstuga och julbord i församlingshemmet (100 kr. Anmälan senast fredag 6 dec. till caroline.crona@svenskakyrkan.se). Tobias Stark Magnus
Jakopsohn, Caroline Crona medverkan av Sjung med
mig, Små & Stora, Sångfåglarna.
Tis 17 kl 14:30 Andakt på Solgården. ”Vi sjunger in Julen” Öjakören. Susanne Gustafsson, Dorothea Knust.
Tor 19 kl 14-16 Trivselträff på Solgården , sittgympa,
pyssel och fika. Vi läser ut Tomteboken. Kostnad 20 kr.
Tor 19 kl 17 Herrbastu, nästa bastudag blir den 9 jabuari
2020.
Lör 21 kl 16 Musikgudstjänst med saint-Saëns ”Oratorie
de Nobël” med Kalaskvintetten, jubelkör, solister under
ledning av Dorothea Knust.
Julafton 24 kl 10 Samling kring krubban, Lennart Johnsson, Dorothea Knust, Caroline Crona, Charlotte Crona.
Julafton 24 kl 23 Midnattsmässa, Lennart Johnsson,
Dorothea Knust spelar barock julmusik på orgeln.
Annandag jul 26 kl 16 Musikgudstjänst med temat ”Ett
barn är fött”. Sjung och lyssna till Julens sånger och psalmer med Vinterkvartetten. Gertrud och Göran Magnusson, Marianne och Per-Sture Ljungdahl, Viking Olsson
piano. Lekmannaledd.
Sön 29 kl 10 Söndagen efter Jul, Mässa. Lars Gunnar
Selinder, Magnus Jakopsohn. Kyrkfika.
Gemla Station har Söndagsöppet den 1, 8 (Julmarknad)
och 15 december kl 11-16 samt alla torsdagar och fredag utom annandag jul kl 11-17. Välkomna!
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Tankar hos en
kär barnvävstol!
Det var en gång två små flickor – storasyster Eva och lillasyster Britt. De bodde på 1950-talet
och 1960-talet i Uppsala med sin pappa och sin mamma. Flickornas mamma var folkskollärare
och undervisade barn i olika ämnen, däribland slöjd. Eftersom hon själv var jätteduktig på att
sy och sticka och virka (hennes egen mamma, flickornas mormor, hade lärt henne mycket),
tyckte hon att det var roligt. Därför fanns det alltid många tyger och garnnystan hemma.
En dag fick flickorna en väldigt fin julklapp av sin pappa och sin mamma. De fick en alldeles
egen vävstol! Den kom ända från Gemla i Småland, från
en leksaksfabrik som hette Micki. Flickorna visste knappt
var Småland låg, men en sak visste de säkert: de älskade
sin blå vävstol. De lärde sig snart hur man gör för att väva
och efter hand växte det fram små färgglada mattor till
dockskåpet och små underlägg och dukar att ge bort i
present till mamma och pappa, mor- och farföräldrar och
andra vuxna i närheten. Gissa om det blev många besök i
mammas välförsedda garnkorgar!
Så växte de små flickorna upp och blev stora flickor. Tyvärr är det ju så med älskade leksaker att de en dag får se sina lekkamrater bli mer intresserade
av annat ute i stora världen och plötsligt blev det tyst och tomt och ensamt även för flickornas
vävstol. Den mindes alla glada stunder, och kvar i varpen satt färdigvävda vävar på rullen och
en väv som aldrig blev mer än halvfärdig, själv hamnade vävstolen på en hylla i ett skåp.
Åren gick och vävstolen somnade på sin hylla, men innan den somnade så tänkte den att ”en
dag så kommer nog Evas och Britts egna små barn och hämtar mig och då blir det roligt igen”.
Men nu föll det sig så att ingen av flickorna fick några barn och inga glada barnröster kom och
väckte vävstolen. Ändå höll kärleken mellan flickorna (som nu var mer tanter än flickor) och
vävstolen i sig – den fick nämligen flytta hem först till storasyster Eva och sedan till lillasyster
Britt. Ingen ville skiljas från vävstolen, även fast skyttlarna hade stannat och flickornas händer
nu var för stora för att väva.
Till sist tröttnade vävstolen ändå på att stå där nästan bortglömd på den ena hyllan efter den
andra och bara vänta, så den bestämde sig för att ta reda på om den kunde resa hem till Micki i
Gemla och få vara pensionär där i stället för på en tråkig hylla i Uppsala. Och se, en dag gick
drömmen i uppfyllelse – vävstolen vinkade adjö till flickorna och åkte på en spännande resa
hem igen. Det var lite pirrigt efter sådär minst 60 år, och vävstolen kände ju att det knirrade
och knakade i den när den åter började röra på sig, men det var det värt för att få komma hem
på riktigt. Och om man lyssnar noga så har den säkert en hel del kul att berätta ur sitt långa liv.
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Extraöppet söndag
8 december 10-17
God Jul och Gott Nytt År önskar

Roger och gänget.
Lindströms
Tryckeri
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