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Sön 1 Bouleträning kl. 10-12 i Stocköparken

Sön 1 kl. 10:00 i Öja kyrka, 11 sönd efter Trefaldighet. Gudstjänst 
med Lars Gunnar Selinder och Sara Karinsdotter. Kyrkfika.

Mån 2 Kl. 17:30-19:30 Kantarellsök. Höstens aktivitet! Nytta 
och nöje både för dig och din hund. Läs mer och anmäl dig via 
hundvardag.nu/kantarell. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 
31 augusti. 

Tis 3 kl 8:00 PRO:s höstresa som vi kallar ” Nostalgi i Njudung”. 
Vi åker från Macken kl. 8.00 med Alvestabuss och beräknar vara 
tillbaka vid 18-tiden. Kontakt Siv o Yngve.

Ons 4 Kl. 17:30-19:30 Kantarellsök. Höstens aktivitet! Nytta och 
nöje både för dig och din hund. Läs mer och anmäl dig via hund-
vardag.nu/kantarell. Start 2/9. Anmälan ska vara oss tillhanda 
senast 31 augusti. 

Ons 4 Bouleträning kl. 16-18 i Stocköparken

Tor 5 kl. 14-16. Träffpunkt på Solgården. Välkomna.

Tor 5 kl 17:00 Herrbastu. Varje torsdag fram till 19 december.

Tor 5 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria, Strömming och potatis-
mos.

Tor 5 kl. 11-17 Gemla station har öppet! 
Fre 6 kl. 11-17 Gemla station har öppet! 

Sön 8 Bouleträning kl. 10-12 i Stocköparken

Sön 8 kl. 10.00 Öja kyrka, 12 sönd efter Trefaldighet. Mässa med 
Harald Gustafsson Dorothea Knust. Öjakören sjunger till Öja kyr-
kas födelsedag. Festligt kyrkfika.

Tis 10 kl 16.00 startar Korpens seniorgympa i Gemla Sporthall.
Alla hälsas välkomna. Kom och pröva på. Mona 073-0559655.

Ons 11 kl 14.30 inbjuder PRO Öja-Gemla till medlemsmöte i 
Gemla församlingshem. Information av seniorlots Birgitta Ric-
hardson, Växjö kommun. Kostnad 50 kr.VÄLKOMNA!

Ons 11 Bouleträning kl 16-18 i Stocköparken

Tor 12 kl 17:00 Herrbastu. Varje torsdag fram till 19 december.

Tor 12 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria, Pannbiff med lök, kokt 
potatis.

Tor 12 kl. 14-16. Träffpunkt på Solgården. Välkomna.

Tor 12 kl. 11-17 Gemla station har öppet! 
Fre 13 kl. 11-17 Gemla station har öppet! 

Sön 15 Bouleträning kl. 10-12 i Stocköparken.

Sön 15 kl 18:00 Dambastu, vi badar var tredje söndag.

Sön 15 kl. 15.00 i Öja kyrka, 13 sönd efter Trefaldighet. Söndags-
gudstjänst med Tobias Stark och Magnus Jakopsohn. Kyrkfika.

Mån 16 Kl. 17:30-19:30 Kantarellsök. Höstens 
aktivitet! Nytta och nöje både för dig och din hund. Läs mer 
och anmäl dig via hundvardag.nu/kantarell. Start 2/9. Anmä-
lan ska vara oss tillhanda senast 31 augusti.

Ons 18 Bouleträning kl. 16-18 i Stocköparken.

Ons 18 kl. 19. Filmvisning på Hembygdsgården. Entré 50 kr, 
fika 30 kr.

Tor 19 kl 17:00 Herrbastu. Varje torsdag fram till 19 decem-
ber.

Tor 19 kl. 14-16. Träffpunkt på Solgården. Välkomna

Tor 19 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria, Libanesiskt.

Tors 19 kl 17.30. Höstens första bokcafé i Gemla bibliotek.
Kristina Samuelsson tipsar om favoriter och bjuder på gratis 
kaffe och kaka. Ta gärna med egna favoritboktips.

Tor 19 kl. 11-17 Gemla station har öppet! 
Fre 20 kl. 11-17 Gemla station har öppet! 

Sön 22 Bouleträning kl. 10-12 i Stocköparken

Sön 22 kl. 10.00 i Öja kyrka, 14 sönd efter Trefaldighet. 
10:00 Gudstjänst med Lennart Johnsson och Dorothea 
Knust. Kyrkfika.

Tis 24 kl. 14.30 Andakt på Solgården. 

Tis 24 kl. 18:00 Gemla Samhällsråd sammanträder i Gemla 
Leksaksmuseum. VÄLKOMNA. 

Ons 25 Bouleträning kl. 16-18 i Stocköparken

Tor 26 kl 17:00 Herrbastu. Varje torsdag fram till 19 decem-
ber.

Tor 26 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria, Kotlettstek, kokt 
potatis.

Tor 26 kl. 14-16. Träffpunkt på Solgården. Välkomna

Tor 26 kl. 11-17 Gemla station har öppet! 
Fre 27 kl. 11-17 Gemla station har öppet! 

Sön 29 Bouleträning kl. 10-12 i Stocköparken.

Sön 29 kl. 11-16 Gemla station har söndagsöppet! 

Sön 29 kl. 10.00 i Öja kyrka, Den helige Mikaels dag.  
Lovsångsgudstjänst med konfirmandinskrivning, med Anna 
Borgström och Dorothea Knust. Kyrkfika i församlingshem-
met



 

 

Nu är tid att boka årets julbord! 
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Öja Badförening

www.badaigemla.se
Öja Badförening

 Gårdsbutiken 
Härensås Mjölk 

Välkommen att köpa pastöriserad 
mjölk från vår gård. Mjölken finns 
i en automat där du betalar med 

kort. Vi säljer även flaskor som 
sedan kan återanvändas. Flaskor 

och övrigt betalas med swish!

Öppettider: 
Tisdag – Fredag  
10:00 – 19:00
                      
Lördag – Söndag  
10:00 – 16:00

Tel. 0708-267735
Tel 0708-267735

www.harensasmjolk.seFabriksbutik Tel. 0470-704163 www.micki.se

...tid för varandra på ett annorlunda hotell...

Gemla Station 
Café och inredning

Tel 0470-65750
www.gemlastation.se

MACKEN 
MÅN-FRE 9-19   LÖR 9-17   SÖN 10-15  TEL. 0470-67772

Gemla

Gemla Pizzeria
Ring och beställ!

Tel. 0470-77 77 99

Anitas Klippstuga
Tel 0708-996 648

anita.stallmogani@gmail.com

Betongverkstaden i Härensås
Tel 070-3304952 

gummagard@gmail.com

Meta Frisör
Tel 0736-214158

gane.toni@hotmail.com 

Gemla Hälsogym

Fynda leksaker 
i vår stora 

fabriksbutik!
VÄLKOMMEN! 

Industrivägen 18, Gemla
Telefon 0470-70 41 63, www.micki.se

Fredag 13-18, lördag-söndag 10-15 
I juni månad börjar vi med sommartider 

och har öppet alla dagar i veckan.
För mer info och öppettider gå in på 

www.micki.se

®

Sommaröppet alla dagar i veckan!

Tel. 0470-67665 Mer info www.villagransholm.se/julbord.

Öja kyrka 165 år
8 september kl 10.00

Mässa med Harald Gustavsson
Öjakören sjunger till  kyrkans födelsedag

Festlig kyrkfika. 
 

Välkommen!
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1716 Sockenstämma i Öja
Anno 1716 den 1 febr. hölls socknestämma i Öja - närvarande pastore och hela församlingen.

1. -Blev samtlige församlingens ledamöter allvarsamt påminda och förmante att i tid, och förrän
syndabekännelsen läses, vara endräkteligen tillstädes och ödmjukeligen med ångerfullt hjärta bekänna sina synder - som förorsakat, ja 
tvungit, Gud att i så många år Sveriges rike hemsöka och straffa.

2. -Blev också beslutat att de, som på läktaren är, sitter stilla till dess välsignelsen och Fader Vår efter
välsignelsen ad exitum (till slutet) läst är - den som annorlunda gör eller sorl sker, skall sitta i stocken. Detta var hela sockenstämmans 
enhälliga beslut. Även så den som icke straxt det sammanringes går in i kyrkan och bevistar syndabekännelsen skall undergå samma 
plikt.

3. -Frågades efter om någon oordning vid församling var. - Svarades väl intet stort i förstone, dock angavs att om söndagarna många 
ligger hemma och dricker i sine hus, de som icke kommer till kyrkan. Därför, till att hämma och förtaga sådant skick, kom alla överens, 
att den som varder beträdd med att så ligga hemma och intet gå i kyrka på sabbaten eller söndagen, skall första gång sitta en söndag i 
stocken. Vad veckopredikningarna beträffar så var tillförende i Magister Enevalds tid resolverat (beslutat) att ett hjon av vart matlag (hus-
håll) sig vid gudstjänsten om de dagarna infinner, att icke prästen måtte predika för bara väggarne. Därvid blev det. Dock påminte pastor 
att ungdomar måste tillhållas av sina husbönder och föräldrar härtill, på det de må lära gudsfruktan. Jämväl att var fader och husfader 
upptuktar sine barn i tukt och herrans förmaning, för de finnas vara mäkta gensträvige. - - - Och som det klagades över ungdomen, att de 

Bild från Bodums socken, Ångermanland. 

Kyrkans och statens grepp över människorna var fast. Gamla seder och bruk rådde bland all-
mogen. Men man kunde få sitta i stocken om man lät skägget hänga ner i nattvardsvinet, eller 
om man stannade hemma från gudstjänsten. - Språket i följande paragrafer ur protokollet från 
Öja sockenstämma är något moderniserat men ordagrant återgivet. – Aron Bordon.

inte går strax i kyrkan då de kommer, utan antingen står på kyrkogår-
den eller är i stugorne och röker tobak, alltså blev nu slutet (beslutat), 
at om någon här efter befinnes intet straxt gå in i kyrkan, utan bliver 
ståendes på kyrkogård eller i stugorne, skall sitta en söndag i stocken. 
Var uppå kyrkovärdarne sades skolahava inseende och execution.

4.- Förmantes kyrkovärdarne att de skaffa gode och försvarlige 
(nattvardsbröd), som intet är för tunne och påvre, som de nu endels 
är. Item att de gamlare (männen), som har stora skägg, de hyfsar 
och klipper det ovanför munnen, så att icke där med sker förargel-
se. Socknemännerne sade att så tilförene ofta var det beslutat, men 
klagades att några i det målet är så envisa. Därför fanns gott, att om 
någon sålunda ohyfsadunderstår sig att gå till duken (nattvard), skall 
för olydnad och tredskhet anses, för den, som icke är värdigt beredda, 
utan såsom den som fortfar i sin ohörsamhet.

Varje år kommer Gemlabladet ut 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 innehållet till e-post gemlabladet@gemla.se, manusstopp 15:e i var månad. 
Annonsera? Kontakta Ola Aronsson 0470-67397, 070-2032 246 eller ola.aronsson6@
gmail.com
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Semesterstängt!!
!
Vi har semesterstängt på Stationen vecka 29, 30, 31, 32 

och vi vill önska alla våra kunder en trevlig sommar!!
Välkomna åter torsdagen den 15 augusti då vi öppnar 

för säsongen igen!!
Detta firar vi med att ge 20% i inredningsbutiken denna 

dag.!
Välkomna!!

!
!
!
!
!
!


