
GEMLA BLADET 
Årgång 16 Februari 2023, ges ut av Gemla Samhållsråd!  

———————————————————————————————————

 

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 2 Kl. 16:30. Bastu säsongen har börjat, Herrbastu 

vid Mulavad. Sedan varje torsdag fram till sommaren.    
 

Sön 5  Kl. 16 Dambastu, sedan varje söndagen fram till 

sommaren. Varmt välkomna    
 

Tis 28  Kl. 18 Samhällsrådet sammanträder i Gemla Lek-

saksmuseum. Alla är välkomna att delta. 

Samhällsrådets årsmöte hålls söndagen den 26 mars 

2023  

 

 

Gemla församling 

Ons 1 Kl.08:30 Öja Kyrka, Mässa  

Lör 4 Kl. 17:00 Öja Kyrka Helgmålsbön 

Sön 12 Kl. 15:00 Gudstjänst med stora och små. 

Efteråt dopkalas, tårtbuffé i församlingshem. 

Sön 19 Kl. 15:00 Fastlagssöndag Gudstjänst. Kyrkkaffe 

med semlor. 

Ons 22 Kl 08:30 Askonsdagsmässa  

Tor 2  Helstekt kotlettrad kokt potatis och sallad. 

Tor 9  Ugnstekt falukorv, potatismos och sallad. 

Tor 16 Köttfärslimpa potatis och sallad. 

Tor 23 Raggmunk med rimmat fläsk och lingonsylt. 

 

Ons 15 Vi firar Sigfridsdagen.  

Kl 16:00 Öppnas Sigfridsmarknaden utanför kyr-

kan med lokalproducerade varor. Anmälan om 

deltagande till Monika Bivall 0470 704976 

Kl 18:00 Föreläsning av Karin Lagergren Docent 

på Linnéuniversitetet. ”Så firas ett Helgon” hur 

Sankt Sigfrid och andra helgon firades under 

medeltiden. 

Kl. 19:00 Ensamble Gemma framför Sigfridsoffi-

ciet Sveriges äldsta bevarande kyrkomusik som 

kommer från Växjö. Emelie Roos, Kristin Jonzon, 

Dorothea Knust under ledning av Karin Lager-

gren 

 GRANSHOLMS IF I   

SPORTHALLEN 

Fre 3 Kl 19:30  Herrar Div. 2, GIF A– Sävsjö IBK 

Lör 11 Kl 16:00 Herrar Div. 4 GIF B—Ljungby IB 

Sön 12 Kl 12:00 I Alvesta Sporthall Juniorallsvenskan  

GIF/Alvesta— Nässjö IBK. Notera spelplatsen. 

Fre 24 Kl. 19:30 Herrar Div. 2  GIF A—Ingelstad IBK 

Lör 25 Kl. 16:00 Herrar Div. 4 Sydvästra, GIF B—KF 

Ljungby 

Sön 26 Kl. 14:00 Alvesta Sporthall Juniorallsvenskan 

GIF/Alvesta—LC98IC. Notera spelplatsen. 

Kaffe och kaka ingår 

alltid. 

 Meta Frisör 

Välkommen att boka Din 

tid.  

Tel 073 621 4158 
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Många som passe-
rat vår kyrka har 
den senaste tiden 
kunnat se att bygg-
nadsställningar 

omgärdat byggnaden. Taket har  
varit täck med plastpresenningar . 
Anledningen är att man de senaste 
åren observerat att skifferplattor 
ramlat ner på marken. Detta har ökat 
den senaste tiden. Takstolarna  har 
först haft ett lager längsgående 
råspont plus ett extra lager  råspont 
som legat från nock till takfot.   
Att sakristia och torn ursprungligen 
hade ett spåntak bör betraktas som 
klarlagt men långhustaket är mer osä-
kert. I en äldre, odaterad, handling 
beskrivs att detta tak skulle bli av 
papp.  

Hur som helst, att kyrkan under åren 
1854-1855 blev byggd av kompetenta 
byggare vittnar ett rekommen-
dationsbrev om : 
”Under tecknad får härmed lemna 
byggmästare Magnus Näsström detta 
betyg att han varit hos mig under 
hela  tiden af uppförandet af Öja 
Kyrka och har där under tiden före-
stått all Spante hogning och resning 
till tak stall af både Kyrka, torn och alt 
vad där till hörer och är konnig uti att 
tsåd (?) arbete som till ett kyrke byg-
ger hörer. Förestående arbete har 
han uträttat till min och församling-
ens största och fulla belåtenhet och 
har under tiden uppfört enstolla (?) 
Nökter och till alla delar oklanderligt 
vandel hvilket jag honom därföre till 
det bästa rekommenderar.  
Wexiö den 3 september 1858,  
P. Fonberg, byggmästare.” 

År 1903 rivs träspånen bort och er-
sätts med galvaniserad plåt som må-
las svart medan långhuset täcks med 
skifferplattor. De skifferplattor som 
sedan dess legat på taket är av så kal-
lad Dalslandsskiffer.  

Skifferplattorna är således mer än 
120 år gamla. En stor del av dem är 
ännu användbara. Från södersidan 
har man flyttat skifferplattor till norra 
sidan och på så sätt återanvänt de 
som fortfarande kan tjäna sitt syfte. 
Cirka 13 500 nya skifferplattor har 
använts på det 500 kvadratmeter 
stora taket. Kostnaden ligger på cirka 
2,5 miljoner kronor.  
Fastighetschefen Mats Lindblad vid 
Svenska yrkan i Växjö berättar att det 
finns en planering om hur kyrkorna 
ska underhållas. Främst att de yttre 
delarna, tak och väggar ska vårdas. 
Alltså inga tankar på att låta någon 
kyrka läggas i malpåse. 
De skifferplattor som inte gick att 

återvända 
hamnade i 
den här hö-
gen.  
En del av dem 
fick ett nytt 
liv i någon 
trädgård eller 
som underlag 

på ett vackert dukat bord. Entrepre-
nör för takrenoveringen har varit Syd-
skiffer. Jag fick följa med platschefen 
upp på taket och ta några bilder.  

Här kunde man arbeta säkert oavsett 
väder och vind. 
Jag gavs också möjlighet att följa med 
upp på vinden och se hur takkon-
struktionen såg ut inifrån. Man hade 
konstaterat att isoleringen som  
bestod av sågspån, börjat trilla ner i 
kyrkan.  All spån har nu sugits bort.  

Tillsammans med renoveringen av 
kyrkorummet som gjordes 2011/12 
har det investerats uppemot 20 miljo-
ner kronor. Något som vi ska vara 
tacksamma för. Vi har fått ett väl fun-
gerande kyrkorum som under lång tid 
framöver kommer att vara till glädje 
för oss som bor i Gemla. 
Församlingsrådet, som fungerar som 
en förenings styrelse, fyller kyrkan 
med ett varierande program. Här 
finns det aktiviteter som kan tillfreds-
ställa de flesta.  
Gudstjänster med eller utan natt-
vardsgång, barnverksamhet, konfir-
mandundervisning, bröllop, dop och 
begravningar, musikgudstjänster  och 
konserter.  
Det kyrkorum jag minns från barndo-
men är sig inte likt. Då skulle man 
vara knäpptyst. Knappast hosta och 
bara viska väldigt tyst. Idag är det 
okey att ta med sig sin kudde och filt, 
lyssna på vacker musik.  
Jo, det är sant. Ett antal gånger per år 
är man välkommen till ”Go Bach to 
sleep”. Dorothea Knust och Magnus 
Jakopsohn spelar under 45 minuter 
omväxlande på orgel och piano.  
Ljuset tonas ner, i början stilla ro-
fyllda toner. Mot slutet ljuder orgeln 
med hela sin kapacitet. 
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Kyrkan är öppen varje dag året om. 
Att sitta ner en stund, tända ett ljus 
och låta tankarna sväva fritt kan vara 
upplyftande och göra gott för själen. 
Inte heller behöver man, i sin ensam-
het, vara rädd för att råka ut för nå-
got religiöst.  Det är upp till var och 
en om man nöjer sig med att be-
trakta det vackra kyrkorummet eller 
rent av prova på att sjunga solo, aku-
stiken är spännande. Känner man sig 
obekväm så är det lika lätt att öppna 
dörren inifrån som utifrån. Så man 
kanske ändå ska ta risken, prova och 
känna efter vad det just mig.  
 

Som om inte det skulle vara nog äger 
man också ett församlingshem med 
inbjudande, trevliga och användbara 
lokaler 
Utvändigt finns kyrkogården, en park 
om man så vill, väl underhållen. De 
gamla gravstenarna med namn och 
information om vilket yrke som den 
avlidne en gång haft ger information 
om den avlidnes tid i vår bygd.  

Den nyare delen av kyrkogården 
har en Askgravplats. Här gravsätts 
askan antingen inlindad i ett 
tygstycke eller löst ner i jorden.  
Minneslunden är särskild avgränsad 

plats för anonym nedgrävning el-
ler spridning av askan efter kre-
mering. 

På Öja kyrkogård finns många kul-
turgravar, däribland Lagerkvistgra-
varna. På informationstavlan vid 
ingången till kyrkogården finns 
information dessa gravars place-
ring. 

I filmen ”Gäst hos verkligheten” 
finns en scen där den unge pojken 
Pär gräver en grop i sanden. En 
äldre man påpekar för honom att 
det betyder att någon i familjen 
ska dö. Pär blev märkbart påver-
kad av detta  rusar mot hemmet 
rädd att det kan vara far och mor. 
Pär vände sig sedan i unga år bort 
från kyrkogården när men på trall-
an passerade förbi Tegnérkyrko-
gården, på väg till Gemla. Senare i 
livet har Pär accepterat det ound-
vikliga i döden. I sin skrivarstuga i 
Rönnäng på Tjörn bodde han 
granne med en kyrkogård. Denna 
miljön inspirerade honom troligen 
till att skriva den vackra dikten 
KYRKOGÅDEN. 

Text och foto: Ola Aronsson 
 

Kyrkogården! 

Jag bor invid en kyrkogård 

Så är jag livet nära 

Från backen ser jag vård vid vård 

och vet vad där är skrivet. 

Där ligger många som jag känt, 

och de är ännu nära. 

En mur av sten är allt som hänt 

bland berg som blommor bära. 

Det blommar bägge sidor om  

den gamla låga muren 

och solen delas jämnt liksom 

den ljumma sommarskuren. 

De har sitt liv där, liksom vi 

med händelser och öden 

och varje kväll jag lyssnar i 

är fylld av liv från döden´ 

När där bärs in en ny till dem 

och öppnad ligger jorden, 

då ljuder psalmen kring mitt hem 

jag följer med i orden 

Och kvällen sänks och det blir natt 

därinne hos den döde. 

Omkring mitt hem är samma natt 

och sus av mänskoöde. 

 

Pär Lagerkvist, 1942. 
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Hur mår företagen i Gemla när inflationen 

stiger, elen blir dyrare och konsumtions-

mönstren förändras? 

Upplever att det ofta handlar om 

korta och snabba jobb. Svårt att få 

fram komponenter. Vi har ännu ingen brist på 

jobb. 

Stefan Runesson. Dyrare kostnader för 

el, foder och diesel. Konsumenternas 

köpvanor har ändrats, köttkonsumtion 

minskar. Ännu finns avsättning för det vi produce-

rar. Inga planer på att varsla några kor om uppsäg-

ning. 

Brottas med höga priser på el, foder och 

drivmedel. Företagets kunder har gjort ett 

aktivt val, välje bra matvaror i framför bil-

ligaste vara. Det finns trogna kunder som 

efter sex år fyller mjölk i samma flaska. 

December och Januari är  

vanligtvis tysta månader. De jobb 

som kommer in är korta och snabba.  

Antalet förfrågningar minskar vilket 

kan vara oroväckande. BiWi har ett 

antal större projekt på gång som 

fyller upp och ger våra anställda jobb. Villaägarna 

kommer att vilja förbättra sitt boende och under-

hålla sin villa, säger Clas Birgersson optimistiskt. 

Upplever att det är tyst 

på byggmarknaden. 

Långa leveranstider på viss material. En värme-

pump kan ha 10 till 12 månaders leveranstid. 

Påverkas inte så mycket mer än 

att det kostar mer att tanka alla 

fordon. Man har indexbaserade avtal med både 

Alvesta, Växjö och nu också med Lenhovda. 

Konsumenternas ändrade 

 konsumtionsvanor märks av.  

I synnerhet under julhandeln 2022. Innebär att 

man nu under våren tyngs av onödigt stora lager. 

Antalet anställda har anpassats under hösten.  

 


