
GEMLA BLADET 
Årgång 13 November 2020, Ges ut av Gemla Samhållsråd!  

————————————————————————————————————- 

 
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 gemlabladet@gemla.se. Manusstopp 15:de i varje månad. 

Annonsera? Kontakta Ola Aronsson telefon 0470 67397 mobil 070 2032 246 eller ola.aronsson@outlook.com 

Fre 30 Okt  Kl 14-17 Öppen Öja Kyrka . Kaffeservering. 

  

Fre 30 Okt  Kl 18 Öja Kyrka Minnesgudstjänst Lennart J 

och Magnus J. 

  

Lör 31 Okt Kl 16 Öja Kyrka Minnesgudstjänst, Öjakören, 

Lennart J. 

Tor 5 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kålpudding,  

potatis, sallad, lingon. Kaffe ingår 

Tor 5  Kl 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till 18 dec. 

  

Sön 8 Kl 15 S.O.S. Öja Kyrka, En gudstjänst på stadig 

grund. Dorotea k. och Susanne G. 

  

Sön 8 kl 18 Dambastu. Vi badar var tredje söndag.  

Anmälan till Liz 070 253 6024 

  

Tor 12 Torsdags lunch på Gemla Pizzeria. Kalops,  

potatis, sallad, rödbetor. Kaffe ingår.  

  

Tor 12 Kl 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till 18 dec. 
  

Sön 15 Kl 10 Öja Kyrka, Mässa, Lennart j. Magnus J 
  

Tor 19 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Strömming, 

potatismos, sallad. Kaffe ingår.  

 

Tor 19 Kl 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till 18 dec. 
 

 Sön 22 Kl 10 Öja Kyrka, Mässa Lennart J.  Dorotea K. 

  

Tis 24 Kl 18 Samhällsrådet sammanträdet i Gemla Lek-

saksmuseum. Alla välkomna 

  

Tor 26 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Köttfärslimpa, 

potatis, sallad. Kaffe ingår. 
  

Tor 26 Kl 17 Herrbastu. Varje torsdag fram till 18 dec. 

Sön 29 Kl 15 Öja Kyrka Adventsgudstjänst Festlig sång 

och musik. Lennart J. Dorotea K. 
  

Sön 29 kl 18 Dambastu. Vi badar var tredje söndag. Anmä-

lan till Liz 070 253 6024 

 

  

Alla tisdagar är det Kärringfika från kl 09:30. 

Alla onsdagar är det Gubbfika från kl 08:30. 

Gemla Bastu 

 

Herrar badar varje torsdag från kl 

17. Damer badar vissa söndagar. 

Du kan själv boka Din Egen badtid 

i bastuns kalender eller kontakta  

ola.aronsson@outlook.se  

alternativt  liz.n.bj@hotmail.com 

Gransholmsv 63 

355 73  Gemla 

 

Boka badtid 

• En varm bastu 

• Kyligt dopp i ån 

• God mat och 

gemenskap 

Ola Aronsson 070 2032 246 

Liz Björknert 070 253 6024 

Öja Badförening 

 

På bilden uppträder Kalle Ryman som vinterbadare 1936. 

Riktigt så tuffa är inte vi  i dag. Kalle tog upp inträde och 

var sponsrad av Fyffes Bananer. Uppträdde i hela Sverige 

ända upp till Kiruna. 
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Det har slutat surra i Arnolds kupor! 

Efter att i drygt 45 år fått sitt levebröd från sina bisamhällen har Nu Arnold Karlsson för gott stängt igen 

flustren på sina bikupor.  

Som mest var det 280 kupor men oftast cirka 200.  Om man betänker att varje bikupa innehåller 1 drottning, 2-300 

drönare och från 10 000 till som mest 90 000 arbetsbin så har Arnold genom åren inte haft ont om arbetskamrater. 

Det har nog inte blivit så många personalfester eller After Work men för Arnold har det i gengäld medfört en stor 

portion frihet. Att kunna styra sin dag och ha naturen som arbetsplats har varit en stor fördel. 

Som många andra Gemlapojkar så fick Arnold sitt första jobb i en leksaksfabrik. Tiden hos Vilmar Franssons Leksaker 

blev inte lång ett rörmokaryrke väntade. 1969 köpte Arnold sina första kupor, först som en hobby. Den här tiden 

präglades av ”gröna vågen” många ville tillbaka till naturen. För Arnold blev det efter 

fem år allvar. Tiden som rörmokare var över. Firman Stenhälla bigård registrerades. 

Antalet kupor växte snabbt till 100 kupor. Bastun på Gransholmsvägen togs i an-

språk. När även den blev trång byggde Arnold helt på egen hand sin egen honungsfa-

brik på Skärvavägen. Nu räckte inte Gemla till, det 

gällde att hitta ”mat” till de flitiga arbetsbina. Ett avtal med försvaret  tecknades. Ar-

nold fick möjlighet att runt Kosta skjutfält placera ut sina kupor. Arbetsbina sökte un-

der försäsongen sommarblommor och på hösten tillkom ljungen. Blandningen 80% 

honung från sommarblommor och 20% ljung blev min favorit. Jag hade förmånen att få 

köpa honung direkt från Arnold och kommer att sakna 

samtalen och undervisning jag fick varje gång när jag 

bytte mina tolv tomma burkar mot nya fulla och väldoftande. En frukost utan honung 

har jag svårt att klara av. 

Att dessa små varelser är så viktiga för mänsklig överlevnad är svårt att ta in. Honungs-

bina är ett av våra viktigaste nyttodjur. Drottningen har en viktig funktion i bisamhället. 

Den bästa drottningen av dem alla avlades fram av munken Broder Adam i klostret 

Buckfast i Devon. Sådan drottningar kom till Arnold med flyg från USA. I en liten pappkartong, tillsammans med 4-5 

följeslagare och lite mat. En Buckfastdrottning kan idag kosta 500 kr. Efterhand skaffade sig Arnold egna drottningar 

genom att identifiera och plocka ut de bästa exemplaren . En drottning kan leva ett antal år men är som mest pro-

duktiv under två år. 1989 invaderades Sverige av en granbarrlus. Den kom söderifrån och intog granarna där arbets-

bina lätt kunde förse sig med godsaker till de väntande innevånarna i kupan. Detta året kunde Arnold hämta hem 

hela 15 ton honung. Detta märkliga år fick kuporna skattas på honung fem gånger. En 

baksida av detta var att alla biodlare fick samma goda skörd och marknaden översväm-

mades med honung. Under ett normalår skördar Arnold 3-4 ton honung. Till sist en 

ofrånkomlig fråga: Har Du någon gång blivit ordentligt stungen? Jodå, svarar Arnold, en 

gång var det 70 stick på tårna och runt ögonen det var inget trevligt. Men man skapar 

med åren en viss mån av immunitet. 

Vill Du veta mer använda länken : https://www.youtube.com/alltombiodling?gl=SE.  

17 minuter intressant information om Arnolds arbetsdagar.   
Text Ola Aronsson 
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