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Tor 4 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria, Helstekt kotlettrad, potatis och sallad.
Lör 6 Kl 15 Nationaldagsfirande på hembygdsgården, se
annons.

Nationaldagsfirande!

Tor 11 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kycklingfilé, potatis och sallad.
Tor 18 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Raggmunk.
Tor 25 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Köttfärslimpa,
potatis och sallad.

Gemla Hembygdsförening bjuder
in till firande av vår nationaldag
lördagen den 6 juni kl 15.
Vi hissar flaggan, hoppas på vackert
väder och serverar kaffe och kaka.
Allt med beaktande av
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Välkomna!

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 epost 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
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Ett händelserikt verksamhetsår för Gransholms IF! Spännande att se hur drömmen om klädningsrummen förverkligas. Samtidigt dramatiskt med branden som lade de gamla i total aska.
Nya omklädningsrum.

I slutet av november 2018 togs de sista besluten innan bygget av föreningens omklädningsrum kunde
börja. Föreningen hade under flera år arbetat med att planera och finansiera en ny byggnad med omklädningsrum,
förråd, kiosk och toaletter. Det hade under flera år påpekats att våra omklädningsrum var dåliga med en lukt som satt i
kläderna när man bytt om. En besiktning av byggnaden hade pekat ut flera gamla och pågående fuktskador med fukt i
stommen. Det fanns inget alternativ till att bygga nytt.
Resan började med bidragsansökningar, ritningar och inte minst diskussioner runt vilka funktioner föreningen behövde
i nybygget. Hur många omklädningsrum? Fyra blev sex stycken med en mindre förändring. Antalet toaletter för publik?
Och inte minst. Var byggnaden skulle placeras? Till sist blev det längs med södra kortsidan på 7-manna planen.
Bygget gick igång och med en plan att
snabbt få en vädersäkrad stomme med tak
anlitades så långt som möjligt lokala firmor
för att snabbt lösa detta.
Under våren och försommaren formades en
kärntrupp av frivilliga med Sune, Eiler och
Johnny i spetsen, som tog tag i arbetet med
att isolera, resa innerväggar och spika panel.
Panelen lockade fler frivilliga till Granvallen.
Under hösten har arbetet fortsatt med el,
vatten, ventilation och tusentals skruvar för
alla skivor på väggarna inomhus. Sedan
fönster och dörrar kom på plats har det hänt
fantastiskt mycket på insidan. Golv som
jämnats av, fogar som spacklas.
Eiler, Pär och Ronny pustar ut efter ett arbetspass

I början av maj levererades de etthundra konsoler som skall ge
bänkarna i omklädningsrummen stöd i många år framöver. Vi börjar närma oss upploppet och nu återstår invändig och utvändig
målning samt alla de små och stora uppgifter som skall betas av,
en efter en, för att allt skall bli färdigt. Vi hade som målsättning
att bli klara till seriestarten. Vi tror fortfarande att målet kan nås.
Att seniorverksamheten går på lågvarv och att seriestarten är
uppskjuten ger oss en andra chans att hålla tidtabellen.
Föreningen vill passa på att tacka alla er som hjälpt och hjälper
till. Om man tänker på antalet frivilliga timmar som lagts och
sätter ett timpris på dessa blir det en ansenlig summa. Vi vill tacka
er som skickat in mindre och större belopp som kontantstöd och
de företag som levererat material med förmånliga priser, gjort
timmar helt utan kostnad eller med rabatt.
Johnny Gustavsson spacklar gips.
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Så kom branden tidigt på morgonen fredagen den 3 april.
Man vaknar sakta och det tar en stund innan man förstår varför. Det är telefonen som ringer. Klockan är 03.03. Innan man hinner svara slutar det. Innan jag
hinner leta upp vem det var som ringde ringer det igen; ”Det brinner på Granvallen det är omklädningsrummen, du måste komma ner”. Tankarna som hinner
passera innan jag förstår att det är den gamla byggnaden som brinner och inte
den nya är förvånansvärt många med tanke på att det handlar om två eller tre
sekunder.
När jag lämnar Gemla ser jag fortfarande ingenting. I höjd med tennisbanorna
ser man skenet av blåljusen som blandas med branden. I nån sekund tror jag att branden spridit sig för det ser ut
som det med de nya omklädningsrummen framför branden. Det brinner kraftigt i de norra delarna av byggnaden
och ett gnistregn som sprids med jämna mellanrum i vinden lägger sig på den nya byggnadens tak. Johan är inne
och räddar bollar och västar i den södra delen. Räddningstjänstens personal är sådär professionellt avslappnade och
efter ett tag sprider sig deras lugn till den lilla grupp från föreningen som är på plats. Med hjälp av värmekameror
och kontrollerad nedkylning av förrådet, kiosken och de nya omklädningsrummen låter de den gamla byggnaden
sakta brinna ner. En sista riktad insats räddar skylten som hälsar välkommen till Granvallen. Dagen efter inleds arbetet med att ordna upp efter branden. Området skall säkras och räddningstjänsten vill ha hjälp. Kontakter med försäkringsbolaget och kommunen. Föreningen hade tänkt använda en del av de inventarier som fanns i den nya byggnaden. Brandplatsen skall rensas och återställas. Nu står vi utan omklädningsrum men större och allvarligare händelser i världen ger oss tid att lösa detta utan att det skall ha större konsekvenser för verksamheten.
Text: Jesper Andersson, foto: Ola Aronsson

Regndroppsmassage.
Kallas även Regndroppsteknik eller Raindrop Technique. Det är en
underbar form av medicinsk aromaterapi. En väldoftande, utrensande
och avstressande behandling där terapeutiska eteriska oljor från
Young Living används.
Klassisk Regndroppsassage är mycket effektiv mot rygg- och nackproblem, kan bl a stärka din hälsa, din hormonbalans, ditt immunförsvar,
din sömn och hjälpa kroppen att läka effekterna av stress. Ofta lindras
en hel rad problem på samma gång. Doften från oljorna påverkar även sinnet och har en avstressande och humörhöjande inverkan.
Genom att på rätt sätt massera in eteriska oljor som är virusdödande, antibakteriella och antiinflammatoriska kan
man hjälpa kroppen att korrigera förskjutningar i ryggraden. De eteriska oljorna har också en stärkande effekt på
immunförsvaret och påverkar dessutom känslocentrum i hjärnan direkt via doftsinnet. Därmed är regndroppsteknik
också en välgörande behandlingsform för att avhjälpa oro och stress och åstadkomma känslomässig läkning. Oljorna
är ekologiska och varsamt framställda för att bevara läkeväxternas naturligt verksamma beståndsdelar.
Du kan välja om du enbart vill ha behandling på fötterna eller ryggen, vilket tar ca 30-45 min, eller om du vill ha hela
behandlingen (rygg och fötter) som tar ca 60-75 min. Den hela behandlingen är mest verksam, men beroende på vad
du söker för så kan enbart fot- eller ryggmassage vara ett alternativ.
Klassisk Regndroppsmassage Helkropp ca 60-75 min. Ordinarie pris: 700 kr. Öppningserbjudande pris: 500 kr (Gäller
första besöket) För tidsbokning ring eller sms:a 0705-20 64 33.
Välkommen till mig, jag finns i Usteryd, Gemla / Marie-Louise Torgnysson
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Hur upplever Du
coronatiden?
Gemla Hembygdsförening avser att
skapa en dokumentation som berättar
för kommande generationer hur
Gemlabor påverkas och upplever
coronatiden vi nu lever i.
Kan vara några enkla rader som beskriver
en viss händelse, dagboksanteckning från
en speciell dag eller över en längre tid.
Berättelserna ska samlas i hembygdsgården
till glädje för studenter, forskare och
kommande generationer.
Läs mer på www.hembygd.se/gemla.
Skicka Din berättelse till
info@ojahembygd.se
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