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Sön 8  Kl. 17 Dambastu, sedan varje söndagen fram till 

sommaren. Varmt välkomna    

 

Sön 8 Klass 6 på Gemla skola samlar in pant till sin kom-

mande klassresa. Vi hämtar upp panten vid tomtgrän-

sen. Mer info kommer inom kort men spara gärna lite 

pant om du vill skänka.  
 

Tor 12 Kl. 16:30. Bastu säsongen börjar, Herrbastu vid 

Mulavad. Sedan varje torsdag fram till sommaren.  

 

Tis 17 Kl. 16 Korpens seniorgympa i Gemla Sporthall. 

Välkommen till en ny gympasäsong. Upplysningar hos 

Mona Karlsson 076 055 9655 

 

Mån 23 Kl 19 Lill-Babs forever. Lena Nilsson – sång, Ca-

rina E Nilsson—piano. Biljettpris 200 kr inkl. kaffe. För-

köp ola.aronsson@outlook.com eller 070 2032 246. 

Arrangör Gemla Hembygdsförening. 
 

Ons 25 Kl. 18:30 Årsmöte i Gransholms IF på Granvallen  
 

Tis 31  Kl. 18 Samhällsrådet sammanträder i Gemla Lek-

saksmuseum. Alla är välkomna att delta.  

  

  

 

 

  
Meta Frisör 

Välkommen att boka 

Din tid.  

Tel 073 621 4158 

    Gemla församling 

 

 

Sön 1 Kl. 11. Sammanlyst till mässa i  Domkyrkan. 

Sön 8 Kl. 15. Öja Kyrka Musikgudstjänst, Lyss till 

Änglasång. Öja– och Bergundakörerna, solist Sara 

Hedlund. 

Ons 11 Kl. 8:30. Öja Kyrka, Mässa Lennart Johnsson 

och Dorothea Knust. 

Lör 14 Kl. 15 Öja Kyrka, Gudstjänst med små och 

stora. Richard Grügel, Dorothea Knust och Carolin 

Crona. Knutsdans ute efter Gudstjänsten. Servering 

av korv med bröd. 

Sön 22 Kl. 15. Mässa, Sammanlyst till Bergunda. 

Anna Borgström och Erik Källner. 

Sön 29 Kl. 15. Öja Kyrka, Mässa med Lennart  

Johnsson och Magnus Jakopsohn. 

 

 

Tor 12  Ugnsstekt falukorv med potatismos, sallad. 

Tor 19   Pannbiff med lök, potatismos, sallad. 

Tor 26  Kalops, potatis, rödbetor, sallad. 

 GRANSHOLMS IF I  SPORTHALLEN 

Fre 9 Kl 19:30  Herrar Div. 2, GIF A—FBC Karlskrona  

Lör 10 Kl 16:00 Herrar Div. 4 GIF B—Påvelsgård IF 

Sön 11 Kl 17:00 I Alvesta Sporthall Juniorallsvenskan  

GIF/Alvesta—FBC Karlskrona. Notera spelplatsen. 

Sön 27 Kl 13 Juniorallsvenskan GIF/Alvesta—KFUM Jönk.  

Ett vinterbad motsvarar 20 minuters löpning. Faktum är 

att vinterbad ger dig samma belöningshormoner som du 

får när du tränar. Det sägs att ett 10 sekunders kallbad 

motsvarar 20 minuters löpning när det kommer till belö-

ningshormoner i kroppen. Och 

ju längre du badar, desto mer 

belöning .Boka tid  i bastun 

vid Mulavad. 

ola.aronsson@outlook.com 

 

 

Gemlabladet  

önskar alla läsare och annonsörer 

ett Gott Nytt År! 
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Hur kom det sig att 

människor för 9-10 

tusen år sedan tyckte 

att vår plats på jor-

den var attraktiv och värd att  

befolka och göra till sin egen? 

Då som nu handlade det nog om möj-

ligheterna till utkomst, lämpliga, 

trygga boplatser, goda jaktmarker 

och bra bete till den tidens husdjur. 

Omständigheter som då betydde 

mycket för val av boplats. Själ som 

troligtvis inte är så avgörande för de 

som vi inom kort hälsar välkomna till 

vår bygd. Närhet till natur och jobb, 

ett rikt förenings– och näringsliv, en 

riktigt bra skola, en lanthandel och 

sist men inte minst goda kommuni-

kationer är de kvalitéer som idag av-

gör var man vill bo och leva. 

Låt oss titta bakåt i tiden. Från Halm-

stad i väst- till Kalmar på östkusten 

fanns ett av Sveriges största samman-

hängande lågland. Bottnen i den Vä-

rendska fornsjön var mycket kuperad 

och av naturliga skäl var det de högst 

belägna områdena som först kom i 

dagern när landhöjningen fortskred. 

Området där Gemla by idag ligger var 

en sådan höjdrygg och visade sig först 

som en landremsa mellan två sank-

marker. En sådan landremsa kallas på 

fornsvenska en ”gimbling”.  

Det bildades också strutformiga vikar 

mellan de halvöar som uppstod, och 

det fornsvenska ordet för en sådan 

strutformig vik är ”Gim”. 

Gimling och Gim som är namn på na-

turformationer, har enligt forskare 

gett upphov till våra dagars Gemla. På 

1400-talet skrevs namnet  Gimblae 

och på 1500-talet Gimla. De gemlabor 

som fortfarande säger Gimla har 

alltså traditionen på sin sida. 

Dåtidens nybyggare hade alltså goda 

levnadsmöjligheter i sikte, när de bo-

satte sig här. De nyfödda strandäng-

arna längs vikar och näs gav säkert 

gott bete för djuren och resterna av 

fornsjön innehöll också bra fiske. Bo-

sättningar på landremsor och öar  gav 

skydd för rovdjur och fiender. Även 

våra förfäder insåg fördelarna med 

att under vissa omständigheter lägga 

gammalt groll åt sidan för att idka 

handel och byta varor. Ett sätt som i 

mångt och mycket liknar den fria rör-

ligheten för varor och tjänster som  

gäller mellan vissa länder i vår tid. 

Mörrumsån som rinner genom Vä-

rend var en viktig kommunikations-

led. Vårt namn på den del som  rinner 

genom Gemla är Helige Å. Varför då? 

Den frågan ställde jag för länge sedan  

till min brorson, professorn i historia, 

Peter Aronsson. Hans teori i, brist på 

en vederlagd förklaring, skulle kunna 

vara att namnet Helige Å uppkommit 

då man överenskommit, fiender 

emellan, att när man färdas från sjön 

Salen upp till  Helgasjön skulle man 

vara fredad, inga stridigheter eller rån 

skulle förekomma. På ön Helgö kunde 

man utan riska för överfall byta varor 

och kanske slavar. Gynnsamt för alla 

parter. Inte helt olikt de frihandelsav-

tal som i vår tid är så viktiga för vårt 

välstånd. 

Vi tar ett skutt framåt i tiden och 

hamnar på åttitalet. Nödår och av-

folkning i brist på utkomst. Landhöj-

ningen har fortsatt , gimlingar och 

vikar har ersatts med obrukbara ma-

der och sumpmarker. Driftiga bönder 

såg ingen annan råd än att ta striden 

mot de ständiga översvämningarna. 

Invallningsföretag startades vilket 

skulle innebära enorma arbetsinsat-

ser och uppoffringar för bönderna i 

vår trakt (läs mer om detta i Gemla 

Hembygdsförenings bok ”Där vattnet 

gick”).  

En av de strävsamma bönderna som 

deltog var Josef Johansson. Anfader 

till familjen Söreke i Härensås.  

I Växjöbladet år 1949 kunde man 

läsa: 

”Att han kom att ta en hel del av 

natten till hjälp var ofrånkomligt, och 

det är bara att hoppas att lärarinnan 

inte dömde den i dubbla skift arbe-

tande bondens barn alltför hårt om 

de någon gång inte kunde läxan fly-

tande. Det kunde bero på att barnen 

sått ute på mossen och hållit lyktan så 

att far skulle se att gräva diken. 
(Citat från Växjöbladets platsredaktör Oskar Mag-

nusson Gemla Norregård.) 

Täckdikning grävdes för hand. Mestadels byggdes 

trädiken. Träet håller lång tid så länge det ligger 

syrefritt. 

Text: Ola Aronsson 

Bilder hämtade från Gemla Hembygdsförenings bok 

”Där vattnet gick” 
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Denna hyllningsföreställning till Lill-Babs skapar en såväl 

ömsint som energifylldstämning när de berättar historien 

om en av våra mest folkkära artister. 

Arrangör Gemla Hembygdsförening i samarbete med Växjö 

Teaterförening , en del av Riksteatern 

Nu har vi bildat förening för barn och ungdomar som 

vill spela Padel! Från januari är alla välkomna att ingå 

i Gemlas lokala padelförening med härlig gemenskap. 

Föreningen kommer att erbjuda barn och ungdomar 

möjlighet att spela padel, delta i gruppträningar och 

event. Vid intresse kontakta oss via mail eller telefon: 

info@gpog.se, 0470 10445. Vises i hallen! 
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