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Tis 30 Kl 18. Samhällsrådet sammanträder i leksaksmuseet. Alla välkomna.
Bastun är öppen för herrbad
varje torsdag kl 16 till 19.

Meta Frisör
Välkommen att boka Din tid.
Tel 073 621 4158

Damerna badar söndagar jämna veckor kl 18

Tor 4 Kl 17 MESSE CHURCH. Vardagsgudstjänst med
stora och små. Drop in kl. 16:30 i församlingshemmet.
Aktiviteter för alla åldrar, inklusive kvällsmat. Fackeltåg till kyrkan för en avslutande gudstjänst kl. 18:30.
Fre 5 Kl 11 Minnesgudstjänst på Solgården. Dorothea
och Susanne.
Fre 5 Kl 16 Jag ser ljuset, andakt med musik från bröderna Lejonhjärta. Dorothea och Susanne. Kaffeservering kl. 14 till 17.
Lör 6 Kl 16 Minnesgudstjänst med Lennart och Magnus. Vokalgruppen Aura sjunger.
Tis 9 Kl 18 ljusdagar i november. Se annons på annan
plats i Gemlabladet och i Trovärdigt.
Tor 11 Kl 17 Det piper i orgeln. Musikalisk föreställning
för barn om den stora kyrkorgeln. Orgel– Dorothea
och kyrkmusen—Monika.
Tor 11 Kl 17 Ljusdagar i november. Se annons på annan plats i Gemlabladet och i Trovärdigt.
Sön 14 Kl 10 Mässa med Lennart och Magnus.
Sön 14 Kl 16 Ljusdagar i november. Se annons på annan plats i Gemlabladet och i Trovärdigt.
Sön 21 Kl 10 Mässa med Lennart och Magnus.
Ons 24 Kl 18 Go Bach To Sleep. Magnus och Dorothea.
Vi avslutar med en kopp varm choklad.
Sön 28 Kl 10 Adventsgudstjänst med Lennart och Erik.
Glögg och pepparkakor.

Gemla Pizzeria!
Tor 4 Kycklingfilé potatis och sallad
Tor 11 Kålpudding potatis och sallad
Tor 18 Köttgryta potatis o sallad
Tor 25 Köttfärslimpa potatis o sallad

Kaffe och
kaka ingår!
Välkomna

Nya företag i Gransholms företagsby
Dramatörerna - Lager för kulisser m.m.
Växjö Markisfabrik—Tillverkning
Lokalerna är nu till hälften uthyrda.

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
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Ett torp, en älskad svärmor, några höns,
en katt och en trilskande getabock!
Det var en gång …. så börjar
många sagor. Lockade kanske
barnen att lyssna noga.

Så var det hönsen. Hönsen som funnits där under många år fick självklart
stanna kvar och värpa sina ägg. Alla
syskonen bodde 6-7 km från torpet
Det jag nu ska berätta om är de facto men det hindrade inte att de fick sin
ingen saga utan som August på
tillsyn. Ibland fick jag och Agneta
Björnstorp uttryckte sig ” De e nok
hjälpa till. Då hette det att man skulle
ingen löjn de si , de ä dagsen sanning ”drevja med tveten”. Att drevja gick
si”.
så till att man blandade vatten och
Svärmor Vivi föddes i arrendetorpet värpfoder i en bunke (ett kärl) rörde
Furuhult under Bergkvara gård. När
om med tveten (en pinne) tills det
möjligheten gavs att flytta till ett
blev en drävja (grötliknande sörja).
bättre torp gick flyttlasset till Vilan. Ett Alltså drevja med tveten.
tryggt hem för svärmor trots allt slit
Hönsen var till antalet cirka 30. Lite
för brödfödan.
varierande beroende på hur dom
värpte. Svärmor var obeveklig när någon höna värpte dåligt och bara åt
värpfoder. Då kom huggkubben och
yxan fram. Besättningen skulle självklart föryngras. Ansvaret för detta
tillkom tuppen. Om en höna visade
tecken på att ligga kvar på äggen,
Torpet Vilan, oljemålning av Edit Palm Gåård.
svärmor kallade henne då för
Det handlade också om att uppfylla
”kluckehönan”, skulle hon inte störas
arrendekontraktets åläggande att
och med milt våld tvingas slutföra ruvutföra dagsverken på Bergkvara gård. ningen.
Till stor del levde man på det gården
gav. Till ex. den livsviktiga potatisen.
Svärmor menade att ”ha en bara
potäter så klarar en
si bra”. Efter att föräldrarna avlidit blev
svärmor och hennes
systrar arrendatorer.
Man träffas där varje En väl använd kassakorg placerades
över hönan, mat och vatten fick leversöndag långt efter
Klara på Vilan en tidig
eras in i kassakorgen. Hon skulle ligga
höstmorgon då pota- att föräldrarna gått
tisen skalades.
ur tiden. Det blev en kvar tills hon slutfört sitt uppdrag och
de nya söta kycklingarna såg dagens
kär mötesplats.
ljus.

Nu till katten. Det var oktober 1971
varje gång vi kom dit för att mata hönsen och få med några ägg hem, kom
det en liten söt kattunge och strök sig
mot benen. På Gustav Adolf dagen
den 6 november hade det varit
nattfrost. Jag hade promenerat Dit
med fem liter varmt vatten i ryggsäcken. Katten hörde mig på långt
håll, tog ett skutt upp på mitt byxben
och satte sig på min axel. Om det tidigare varit svårt att lämna katten kvar
blev det nu helt omöjligt. Jag stoppade ner katten i ryggsäcken, den fick
följa med hem. Barnen blev glada och
katten som fick namnet Gustav Adolf
(efter en tid namnbyte till Trissan)
blev en tillgiven familjemedlem.
Hur var det då med getabocken?
Den fanns i ladugården. Han hade en
benägenhet att ta sig ut ur kätten.
Svärmor mötte en gång på bocken när
den stolt spatserade på ladugårdsbacken. Den ställde sig på bakbenen
och visade att han var herre på täppan. Men bocken kände inte till svärmors beslutsamhet. Med hjälp av ett
vedträ bankade hon bocken i skallen
och motade bocken tillbaka in i spiltan. Det är förmodligen inte bara
getabockar som blivit varse att en
svärmor ska man inte sätta sig upp
mot. Platsen där detta en gång utspelade sig är idag en stor grop. (Kord.
56.8873 14.6695) Hur djupt man än
gräver utplånas aldrig minnena. De
finns kvar så länge någon minns.
Text: Ola Aronsson
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Roger 5 år som handlare i Gemla!

Handla för minst
155 kr och få en
Mini Triss

Ett bord laddat med
varor för endast
5 kronor per styck

Kvittolotteri!
Lämna ett kvitto per
person i kassan med
namn + tel.nr.

Clas Löfgren finns på
plats mellan kl 10-12.
Kom och köp
provsmaka korv och
ost

Handla för minst 255
kr, få en rabattkupong
på 30 kr för valfri
maträtt hos
Gemla Pizzeria!

Dricka—flaska gratis till alla barn
i målsmans sällskap.

Alla erbjudande gäller lördagen den 30 oktober 2021 och med reservation för slutförsäljning

5 års
Jubileum
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