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Tis 3  Kl 16  Monas gympa fortsätter i sporthallen varje 

tisdag till och med vecka 19  

 

Ons 4  Kl 17:30 Växjö Kommun har Direktmöte med 

Gemla, Vederslöv, Dänningelanda och Kalvsvik. Se an-

nons på sista sidan.  

Tor 5 Kl 16:30 Herrbastu, sedan varje torsdag fram till 

och med maj     

Sön 8 Kl 9 till 11 Vårbilrunda med Alvesta Korpen. Start 

vid Hagagården i Alvesta och mål vid Olofs Handelsbod 

i Moheda.  
 

Sön 15 Kl 17  Dambastu, sedan varje söndag i ojämna 

veckor. Varmt välkomna.   

 

 
Tor 5 Kålpudding med potatis och sallad 

Tor 12 Pannbiff med champinjonsås 

Tor 19 Strömming med potatismos och sallad 

 

 

Tor 5 Kl 17  Vardagsgudstjänst med Stora och små. 

Marita Magnusson-Selinder, Magnus Jakopsohn, Caro-

lin Crona, Avslutning barngrupper kvällsmat i FH. 

Sön 8 Kl 14 Musikgudstjänst. ”Here comes the Sun”. 

Harald Gustavsson, Dorothea Knust, Astrid kvartetten. 

Kyrkfika. 

Lör 14 Kl 17 Kvällshymn en gudstjänst i lugn och ro. 

Susanne Gustavsson, Dorothea Knust. Gimblesångarna 

medverkar. 

Sön 22 Kl 10 Mässa, Lennart Johnsson, Magnus  

Jakopsohn. Kyrkfika. 

Kristi himmelsfärdsdag 26 Kl 08 Ottegudstjänst i 

Gemla Hembygdsgård. Dorothea Knust. Medtag egen 

frukostkorg. 

Kristi himmelsfärdsdag 26 Kl 14 Konfirmationsguds-

tjänst. Anna Borgström, Erik Källner, Caroline Crona. 

Sön 29 Kl10 Gudstjänst, Kyrkfika. 

  

 

 

   

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   

Välkommen att boka Din tid  

Tel. nr 073 621 4158 

Nya och gamla Boulespelare är 

välkomna till Stocköparken på 

Kvarnvägen.  

Varje Söndag kl 10-12 och ons-

dag kl 16-18. Klot finns att låna 

 Ett stort tack till alla hund- 

ägare, nya och gamla som 

plockar upp efter Er hund. 

Även  Ni andra som plockar 

skräp och håller Gemla rent! 
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Vi som flyttat …… 

Hembygden är den ort där man föds, 

flyttar in till för att sedan åldras. Det är 

många som är i den situationen, men 

så är det också ett stort antal som läm-

nar  sin hembygd på grund av olika skäl 

och bosätter sig på annan ort. Det kan 

finnas många orsaker till att man läm-

nar hembygden. Samhällen förändras, 

jobb försvinner, hela branscher struk-

tureras om. 

Jag som är född på 1930-talet, med en 

skolgång på 6 år och två korta fortsätt-

nings kurser på 6 veckor vardera skulle 

därefter vara färdiga för arbetslivet.  

Vi var många som kom från mindre 

lantbruk med enkla handarbete. Litet 

ekonomiskt utbyte för allt slit. Fanns 

det andra möjligheter? Det var frågan 

man ställde. 

När skoldagen var slut var det vanligt 

att man fick hjälpa till med lite olika 

sysslor,  Det kunde vara att bära in 

vatten och ved, men också deltaga i 

arbete med att köra hö, sätta upp sä-

deskärvar för  torkning o.s.v. Det  blev 

en del sommarjobb med gallring på 

Gransholms gård, vid ett par tillfällen 

jobb på någon leksaksfabrik. Hösten 

efter jag slutat skolan jobbade jag med 

ett gäng damer som hackade upp pota-

tis åt lantbrukare. Efter det blev det en 

kort tid på Gransholms pappersbruk på 

bokbinderiet. Men jag hade drömmar 

att få arbeta inom handeln. Den 15 

februari 1946 anställdes jag som va-

rubud inom Konsum Växjö. En skicklig 

och duktig butikschef förstod att jag 

var intresserad och ville lära mig yrket. 

Han gav mig förtroende, vägledning 

och stimulans. Ganska snart fick jag bli 

biträde och betjäna kunder vid disken.  

År 1949 blev ett jobb ledigt inom Kon-

sum Gemla. Jag sökte och anställdes 

som biträde inom specerier och div. 

varor som ingick i sortimentet i den 

tidens butiker.  

Efter något år  så fick jag ansvar för 

kött och charkuteri  avd. Det var ett 

viktigt steg i karriären,  att få ansvar för 

en butik. 

Tiden efter andra världskriget blev det 

en stark utveckling i Sverige på alla 

områden. Hela Europa låg i ruiner,  

Sveriges produktions apparat var redo 

för ökad produktion och efterfrågan 

var enorm. Vi var lyckligt lottade som 

undgick krigets fasor. Något att ha i 

minnet i dessa hemska tider  

Jag förstod att det kom att krävas mer 

utbildning. År 1951 sökte jag till vinter-

kursen på Grimslövs Folkhögskola. Det 

är ett av mina bästa beslut jag tagit. Jag 

hade räknat ut att mina sparade slantar 

och det bidrag staten gav 30 kr. per 

dag till sådana studier och ett lite 

stepentier från KF 200 kr, skulle 

räcka.Jag skulle kunna klara ekonomin. 

Den första vinterkursen gav underlag 

för andra årskursen. En snäv budget 

under sommaren gav möjighet för mig 

att fortsätta. När kursen var över vän-

tade militärtjänst 10 månader på LV6 i 

Göteborg. Fritiden användes till brev-

studier inom olika handelsområden. 

Veckosluten spenderades till resor hem 

till Gemla -Öja. Fotbollsspel med 

Gransholms IF och ishockey med 

Gemla HC  

När värnplikten var klar fick jag jobb 

inom Alvesta konsumentförening som 

butikschef för en mindre butik.  

 Många är de som av olika anledningar flyttar från Gemla 

Ett nytt jobb kanske väntar runt hörnet, en käresta som lockar eller 

annan orsak. Desto roligare när de håller kontakt med sin hembygd. 

Erik Lindell från Öpestorp är en av dem. Här är hans berättelse. 

Arkivbild. Väldigt lik den Konsumbutik vi hade 

på Stationsvägen  5 i Gemla 
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Självbetjäning var på stark frammarsch 

och jag sökte till en kurs  för hur man 

organiserar och systematiserar jobbet.   

Kort tid efter kursen blev jag erbjuden 

jobb som chef för en butik inom Konsum 

Ljungby. Hela handeln ställdes om och 

det var nödvändigt för att sänka butiker-

nas kostnader i en pressad priskonkur-

rens. Nya bostadsområden växte fram 

och nya affärslägen uppstod med fina 

självbetjäningsbutiker. Konsum Västerås 

var i framkant av den kooperativa ut-

veckling, jag sökte en större butik och 

blev anställd som butikschef. 

Konsum hade ett omfattande program 

för att ställa om gamla butiksgrupper 

med kött-specerier-mjölk-bröd till själv-

betjäning och jag blev engagerad i myck-

et sådant jobb vid sidan om mitt butiks-

chefs ansvar. 

Jobbet gav erfarenheter och efter 2,5 år 

blev jag erbjuden en plats som lärarassi-

stent på KF:s skola Vår Gård. Tjänsten 

innebar undervisning i  butiksämnen 

samtidigt som jag fick egen utbildning i 

företagsekonomi och ledarskap. 

Den tjänsten och många kurser på brev-

skolan och Hermods gav kunskaper och 

underlag  för olika arbetsuppgifter inom 

Svenska Kooperationens företags verk-

samhet. 

Konsum Falun Assistent 

KF:s distrikt Södermanland Nyköping 

Livsmedelskonsulent 

KF Lagercentral Kristianstad Säljledare 

Kristianstad Konsumentförening Kristian-

stad Chef Livlivsmedelsektorn 

KF Cirkelprodukter Malmö Chef 

KF Bagerier Sydöstra Sverige chef 

Jag har genom föräldrar, syskon ock 

gamla goda vänner med intresse följt 

min hembygd. Genom Sven o Ola till slut 

också blivit medlem i hembygdsförening-

en. Jag är mycket imponerad av före-

ningens arbete och det fina föreningen 

gör för alla boende inom Gemla¨-Öja. 

Jag följer med intresse kommande Gem-

lablad 

Text: Erik Lindell, Kristianstad.  Erik Lindell 
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