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Sön 6 Kl 15.  Nationaldagsfirande på Hembygdsgården. 

Tal av Mathias Boström, Gemla, flagghissning grillbuffé 

och musik av Gemla Brasset.  

Tor 9 Kl 19. Årsstämma med Helige å Fiskevårdsområdes-
förening  hålls i klubbstugan på Granvallen. Enklare förtäring 
och föredrag från inbjuden gäst erbjuds. Anmäl intresse för 
att delta via Ronny Runesson (ronny.runesson@telia.com / 
070-616 76 84). Välkomna     
   

Tis 21  Kl. 18 Samhällsrådet sammanträder i Gemla Lek-
saksmuseum. Alla är välkomna. 

 

Fre 24 Kl. 15 Midsommar i Gemla Folkpark. Dans kring 
stången, Clownen Jumping Joe uppträder, hoppborg, 
servering, tombola, skjutbana, chokladhjul, fiskdamm. 
   

 

 

 

Tor 2 Helstekt kotlettrad,  kokt potatis och sallad 

Tor 9 Köttfärslimpa, kokt potatis och sallad 

Tor 16 Kålpudding, kokt potatis och sallad 

Tor 23 Köttbullar kokt potatis, lingonsylt, inlagd gurka 

Tor 30 Strömming med potatismos och sallad 

 

 

Fre 1 Kl 19. Orgelkonsert med Dorothea Knust   

Sön 3 Kl 10 Lekmannaledd gudstjänst  med Bo Skande-

vall, Magnus Jakopsohn. 

Sön 3 Kl 19 Romantisk musikkonsert med Carina Sten              

berg sopran och Magnus Jakopsohn piano. 

Ons 6 Kl 19 Musikkonsert, franskt verk för cello och 

piano. Cellist Kerstin Malmberg, pianist Henrik Berg. 

Fre 8 Kl 19 Pianokonsert med Vitalija Gurvicte. 

Sön 10 Kl 10. Mässa. Anna Borgström och Magnus Ja-

kopsohn. 

Sön 17 Kl 14. Friluftsgudstjänst Öja Gamla kyrkplats, 

Anders Nordmark, Dorothea Knust. Medtag kaffekorg. 

Sön 24 Kl 10. Mässa Barbro Fellinger och Erik Källner. 

Sön 31 Kl 10. Sammanlagt till Bergunda kyrka. Mässa. 

  

 

 

   

Kaffe och kaka ingår 

alltid, Välkomna in! 

Gemla Församling 

 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 gemlabla-

det@gemla.se.  Manusstopp 15:de i varje månad. Annonsera? Kontakta Ola Aronsson  telefon 0470 67397. 

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

Meta Frisör   

Semesterstängt 17/6 till 23/7 

Välkommen att boka Din tid  

Tel. nr 073 621 4158 

Nya och gamla Boulespelare är väl-

komna till Stocköparken på Kvarnvä-

gen. Varje Söndag kl 10-12 och ons-

dag kl 16-18. Klot finns att låna 

Dans för alla kl 18 i Gemla folkpark.  

3 juni, musik: Kenneth & Classe 

10 juni, musik: Kalle & Stefan 

17 juni, musik: Toini Ahlms 

26 Juni, musik: Thaung & Co 

Ta med Din egna fikakorg, Välkommen 

mailto:ronny.runesson@telia.com
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Mina farföräldrar Aron och Kristina hade 

här i sekelskiftet 18- 1900 talet byggt sitt 

hus och sin framtid. 

Här växte jag upp, lekte fick insikt i vad 

som är rätt och fel. Efter avslutad sjuårig 

utbildning i Öja, skrivmaskinskurs och 

två veckors så kallad fortsättningsskola i 

Räppe1 avverkade jag mina första ar-

betsdagar på Micki´s kontor. Storebror 

Lasse behövde avlastning. 

En trygg uppväxtplats tillsammans med 

familjen som också innefattade farmor, 

fastrar, farbröder och kusiner. Faster 

Göta var den person som i mångt och 

mycket snitslade vägen jag skulle gå. Ett 

tydligt regelverk att stötta sig på kändes 

tryggt när det ibland kunde vara dålig 

sikt. 

Efter första spadtaget når jag tillbaka till 

mitten av sjuttiotalet. Leksakspro-

duktionen har flyttat till Industrivägen. 

Maskinerna hade tystnat och lokalerna 

är öde. Men inte så länge. Försvaret och 

vår krigsberedskap hade ännu så länge 

inte monterats ner. Snickeri och måleri 

förvandlades i rask takt till beredskaps-

förråd. Filtar, kläder, mediciner och 

andra förnödenheter bytte plats med 

dockvagnar och gunghästar. Farbror Stig 

blev utrustad med batong och en re-

spektingivande skärmmössa med texten 

vakt. Han hade till uppgift att regelbun-

det patrullera och rapportera sina iaktta-

gelser.  Nedmonteringen av vår bered-

skap började först en bit in på nittiota-

let. 

Det känns spännande att ta ett djupare 

spadtag. Först lite stenigt men så kom-

mer jag en bit längre ner i historien. 

Andra världskriget är ett faktum. Per 

Albin Hansson inleder sitt tal till nation-

en: ”Det som vi alla inte trodde skulle 

inträffa har skett. Ett nytt världskrig har 

utbrutit” han avslutar sitt ofta citerade 

tal med de lugnande orden ”vår bered-

skap är god”.  

Hur det var med den saken finns det 

många meningar om.  

Finland blev indraget på ett sätt som 

idag liknar Ukrainas öde och blev en 

långdragen historia. Från svensk sida 

myntades begreppet ”Finlands sak är vår 

sak”. I min värld endast 3-4 år gammal 

märktes tillvaron av att det anlände 

finska krigsbarn med en adresslapp om 

halsen. Liksom Ingrid Nilsson i Härensås i 

dag öppnat sitt hem för Ukrainska flyk-

tingar välkomnades ett antal flykting-

barn till Gemla.  

Jag fick en ny jämnårig 

lekkamrat, Marita 

Kalm. 

En lite äldre flicka som 

hette Raja fanns också 

på Strandhem. Andra 

familjer gjorde liknande insatser för fin-

lands sak. Familjen Sandberg tog emot 

ett barn som hette Rita Merimaa, famil-

jen Siwertsson en flicka vid namn Britta. 

Lite senare på fyrtiotalet hade Stig och 

Karin Aronsson hos sig en liten klen 

pojke från Berlin, Bernhard minns jag att 

han hette. I Grannhuset hos Lizzie och 

Helge Ellfors fanns också ett tyskt barn 

som var i behov av frisk luft, bra mat för 

att öka i vikt.  

Mina fastrar Göta och Ingrid engagerade 
sig i IM:s hjälparbete, i Finland och i 
Norge. I det Aronssonska familjearkivet 
på Gamla Micki i ett väl skyddat bered-
skapslager med tjock bepansrad dörr 
(tidigare medicin förråd) hittar jag ett 
fängslande brev från Else i Norge. Skri-
vet 8 maj 1945 dagen efter att Tyskland 
kapitulerat. 

 
 
 
 
 

Mange takk for den fine pakken som jeg 

fikk i går. Du kan tro jeg ble gla da jeg så 

hvar mye fint der var. Kjolerna var litt 

side men dem kan jag go legg opp nå jag 

 Gräv där Du står! Historien upprepar sig antingen man vill eller inte. 

Krig och farsoter återkommer utan att mänskligheten tycks kunna på-

verka. Som så många gånger förr börjar jag gräva på Säterivägen 10, 

Strandhem eller gamla Micki som vi för det mesta säger.  

   Aron och Kristina Johansson framför Strandhem 

IM:s
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fått tråd. Ja, og den hofteholderen den 

var veldig fin for jeg hade ikke en som 

jeg kunne ha på meg. Og all den fina 

maten , jeg syntes ikke jeg kan få takk 

nok for dere är så snille mot meg. Dere 

vet ju også att Norge er frit nå.  Jeg 

kunne ikke tro mine egne örer da jeg 

hörte meldingen i fra Sverige. Og de-

retter gikk vi i tog og ropte hurra, lenge 

leve kongen og de allierte brölte vi i ga-

ten. Og vi satt på biler og vinket med det 

norsk flagg og sang ”Gud sing vår konge 

god” og ”Ja vi elsker dette landet” av full 

hals. Det var en jubel i gaterne som jeg 

har aldrig sett tross  mine 15 år. Og idag 

har mussikken spilt på torvet. Jeg kan 

tenke meg att dere også är glade krigen 

är slutt nå. De sjöfolka som lever de må 

vi vell snart höre i fra. Vi venter så brev 

fra pappa nå. De skoa som jeg fikk du 

kan du kan tro jeg ble glad da jeg fikk se 

dem og blussen takk for denn. Nu må jeg 

slutte for jeg skal med å höre på kongen 

som ska tale i radion. Så får du ha det så 

länge og du må hilse din bror fra meg og 

mange takk for pakken. Nå må jeg skyn-

de meg med over en tur 

Mange hilsninger Else 

 

1  Varje gång  jag promenerade från tåget 

till skolan mötte jag en tilldragande 

flicka. Våra blickar möttes. Att hon nio är 

senare skulle bli min fru vågade jag inte 

hoppas på men så blev det. 

 

Välkomna att fira nationaldagen 
med Gemla Hembygdsförening.  

Måndagen den 6 juni kl. 15  

Vi hissar flaggan, Grillbuffé, Kaffeservering, 

Gemla Brasset medverkar, tal hålls av Mat-

hias Boström, Gemla. 
Öppet hus i bastun  

Gransholmsvägen 
Titta in och se hur fint vi har det, 

Vi bjuder på fika  och ett presentkort 

på ett bastubad när Du själv vill! 
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Fira midsommar tillsam-

mans med familjen i 

Gemla Folkpark. 

Vi börjar kl 15.  Dans kring 

stången, Clownen Jumping Joe 

uppträder, hoppborg, servering, 

tombola, skjutbana, chokladhjul, 

fiskdamm. Välkomna! 


