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Tor 3 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kalops med potatis
och rödbetor
Sön 6 Kl 10 Öja kyrka Lovsångsgudstjänst,
Tis 8 Kl 16 Gemla Hembygdsgård. Invigning av Pär Lagerkviststatyn. P.g.a. coronaregler endast inbjudna gäster.
Invigningen kan följas utanför staketet.

Lör 19 Kl 9 Gemla Församlingshem Lördagsfrukost. Ett
år I vår trädgård. Bengt och Lilian Gustavsson visar
bilder. Se annons
Tor 17 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kycklingfilé
potatis, paprika, Kaffe och kaka.
Sön 20 Kl 10 Öja Kyrka Gudstjänst, Mässa

Tor 10 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria, Köttfärslimpa
med sallad.

Tor 24 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kålpudding
med kokt potatis.

Lör 12 Kl 11 Öja Kyrka, Konfirmation med mässa.

Lör 26 Kl 10 Öja Kyrka, Konfirmation med mässa.

Lör 12 Kl 14 Öja Kyrka, Konfirmation med mässa.

Lör 26 Kl 14 Öja Kyrka, Konfirmation med mässa.

Sön 13 Kl 10 Öja Kyrka. Mässa

Sön 27 Kl ?? Gemla Kyrka. Led milda ljus, en gudstjänst om livet. Susanne Gustavsson och Dorotea
Knust. Öjakören medverkar.
Tis 29 Kl 18 Samhällsrådet sammanträdet i Leksaksmuseum. Alla välkomna
Tor
1
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Familjen Helén (59) och Stefan (65) Runesson bygger nytt stall för sina fyrbenta familjemedlemmar. Det finns storfamiljer och så finns det familjer som familjen Runesson, Norregård 3 i Gemla. Hos Helén och Stefan växer flera generationer mjölkbönder upp i nära gemenskap. Tillsammans med alla djur som förnärvarande består
av 60-tal mjölkkor plus 140 kalvar, kvigor och tjurar.
Jag blir guidad runt på gården av Stefan men snabbast att berätta
och svara på mina frågor är barnbarnet Vide (8). Han är väl insatt i
det dagliga arbetet, vad som händer och sker på gården.
Utöver de dagliga bestyren är det en stor tillbyggnad som sysselsätter hela familjen. En stor byggnad för lösdrift och robotmjölkning håller på att ta form. Stommen och taket är på plats. Resten av
arbetet räknar man med att till stor del kunna klara inom familjen
som har kompetenser av olika slag. Så finns naturligtvis också Vide
som säkert kommer att vilja vara med på ett hörn. Man räknar med
att det dröjer drygt några år innan allt är på plats. Tillväxten ska
Stefan med barnbarnen Vide och Majja.
så att säga ska ske inom ”familjen”, tjuren eller seminören heter
också Runesson, man är självförsörjande även på den punkten. Det tar tid innan verksamheten har
expanderat till full produktion det vill säga 120 mjölkkor och totalt 400 fyrbenta familjemedlemmar.
Stefan tror inte att relationen mellan honom och varje enskilt djur ska bli sämre med fler djur på gården. Vi går alla dagligen runt bland djuren och ger dem en klapp, kollar att de mår bra. En önskan
vore att alla djur fick samma fina omvårdnad. Vi behöver dem för att få bra mat och hålla landskapet
öppet. Alla våra djurhållare hjälper oss att bevara Gemla som en modern tätort med en levande
landsbygd.
Text och foto: Ola Aronsson

Vide är god vän med kalvarna.

Vide och farbror Mattias på väg ut med balpressen
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Är det SYND att gå byalag kring och tigga sitt bröd
och få del av skörden i visthus och bod,
för att få den lekamliga spis som kan lindra vår nöd?
Fattig och rik är kanske nära besläktade i blod.
Är det SKAM att från bonde, med arv i gård och grund,
få dela Guds gåvor och stilla vår hunger med mat,
som han kanske givmilt och helhjärtat bjuder sin hund,
men som alltid har fattats oss i vår fattiga stat?
Är det SANT att Herren allvist fördelar gåvor och vånda
för att vår svaghet skall växa och växa till styrka i tron,
att vi ska tillmätas vår ägodelslott när evigheten stånda?
Den tron mättar ej ett utsvultet rotelagshjon.
Bild och text: Karl Allan Berg,
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