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Tor 01 Ingen torsdagslunch på Gemla Pizzeria men ex-

trapris på Hawaii pizza 65 kr.Vä lkomna in!    

 

Tor 01 Kl 19. Öja Kyrka, Gudstjänst med Lennart Johns-

son och Magnus Jakopsohn.  

 

Tis 06 Kl 16. Öja Kyrka, Öppen repetition med Dorot-

heta Knust. Välkommen in i kyrkan! Slå Dig ner och 

lyssna när vi övar. Önska gärna en psalm! 

 

Tor 08 Ingen torsdagslunch på Gemla Pizzeria men ex-

trapris på Capriccosa 65 kr. Välkomna in! 

 

Sön 11 Kl 10. Öja Kyrka Mässa med Lennart Johnsson 

och Magnus Jakopsohn. 

 

Tis 13 Kl 19. Öja Kyrka. Musik i kvadrat. Se annons i Tro-

värdigt. 

 

Tor 15 Ingen torsdagslunch på Gemla Pizzeria men ex-

trapris på Kebab Pizza 75 kr. Välkommen in.  

 

Sön 18 Kl. 10. Gamla kyrkplatsen i Öja by. Friluftsguds-

tjänst med Harald Gustavsson och Magnus Jakopsohn 

 

Tis 20 Kl. 16. Öppen repetition med Magnus Jakopsohn 

och Dorotea Knust. Välkommen in i kyrkan! Slå Dig ner 

och lyssna när vi övar. Önska gärna en psalm!  

 

Tor 22  Ingen torsdagslunch  på Gemla Pizzeria men ex-

trapris på Gemla Pizza 75 kr. Välkommen in.  

 

Sön 25 Kl. 10. Mässa med Marita Magnusson Selinder 

och Dorothea Knust  

 

Tis 27 Kl. 10. Scensommar, Barnföreställning i Gemla 

Folkpark. Fysisk komik, magi och akrobatik. 

Många skratt för hela familjen. Gratis inträde 
 

Tor 29 Ingen torsdagslunch på Gemla Pizzeria men ex-

trapris på Vegetariana 70 kr  

 

 

 

 

 

 

 
Nya och gamla Boulespelare är 

välkomna till Stocköparken.  

Klot finns att låna. Varje söndag 

 kl 10-12 och onsdag kl 16-18 

Kanotuthyrning! 

  
Meta Frisör 

Välkommen att 

boka Din tid. Tel 

073 621 4158 

Semesterstängt 

veckorna  

29—33 

Lunch från Gemla Pizzeria. Du kan ringa och be-

ställa. Fläskfilé, Spättafilé, Schnitzel eller Kyck-

lingspett. Öppettider Mån-Tor 11-20,  

Fre-Lör 11-21, Sön 12-20. Telefon 0470 77 77 99 
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Söndag 4 juli kl 14. 
Servering av kaffe och husets  

nygräddade våfflor! 

Föreläsning om nobelpristagaren 

Pär Lagerkvist, platsbokning : 
070 2032 246 eller ola.aronsson@outlook-com 

Bonadsutställning! 

Söndag 11 juli kl 14. 
Gratis servering av kaffe och husets 

nygräddade våfflor mot en gåva till 

ett hjälpprojekt i Nepal! 

Söndag 18 juli kl 14. 
Servering av kaffe och husets  

nygräddade våfflor! 
 

Algutsboda Hembygdsför-

ening läser trevliga texter 

författade av Wilhelm Mo-

berg.  

  

Niklas Alexandersson visar 

sin gengasbil,  berättar om 

att ställa om till  klimatneu-

tral o miljövänligare livsstil. 

 

 

Helikopter turer. Från kl 

17:00, start och landning på 

ängen öster om busstation-

en i Gemla. Varje rundtur tar 

5 personer och varar i 4-5 

minuter 

Söndag 25 juli kl 14. 
Servering av kaffe och husets  

nygräddade våfflor! 

Britt-Marie Ney, Vetlanda. 

Visar upp ett stort antal av sina 

drygt 550 handbroderade väggbo-

nader med tänkespråk.  Återskap-

ade från gamla originalbonader 

som hon sytt på sitt sätt. Utställ-

ningen finns kvar till den 1 augusti 

Mannekäng 

uppvisning! 

Medlemmar från 

Moheda Hembygds-

förening visar upp 

ett stort antal  av 

välsydda festkläder 

från förr. 

Gemla HC bildades för 

65 år sedan. Detta upp-

märksammar vi med 

en minnesutställning 

av foto, tidningsurklipp 

och utrustning. 

 Bordshockey, utmana bis-

kop Fredrik Modéus. Kl 

14:30 möter utmanaren 

biskopen i en finalmatch. 

Det kostar 100 kr i startav-

gift. Behållningen går oav-

kortat till Gemla hjälper 

Söndagen 1 Augusti  är det våffelservering och utställning av veteranfordon. 
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Kyssande vind,  

av Hjalmar Gullberg 

Han kom som en vind 

Vad bryr sig en vind om förbud? 

Han kysste din kind, 

han kysste allt blod till din hud. 

Det borde ha stannat därvid: 

du var ju en annans, blott lånad 

en kväll i syrenernas tid 

Han kysste ditt öra, ditt hår. 

Vad fäster en vind 

sig vid om han får? 

På ögonen kysstes du blind. 

Du ville, förstås, ej alls 

i början besvara hans trånad. 

Men snart låg din arm om 

hans hals i gullregnets månad 

Från din mun har han kysst 

det sista av motstånd som fanns. 

Din mun ligger tyst 

med halvöppna läppar mot hans. 

Det kommer en vind och går: 

och hela din världsbild rasar 

för en fläkt från syrenernas vår 

och gullregnens klasar.  
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