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Tor 1 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Kålpudding med
lingon och saladsbuffé

Sön 4 Kl 10 Öja kyrka. Gudstjänst. Lennart Johnsson, Magnus Jakobsson.
Tor 8 Torsdags lunch på Gemla Pizzeria. Kycklingfilé med
potatis och paprika.
Sön 11 Kl 11 Öja Kyrka. Gudstjänst . Sång, musik och
lotteri. Om möjligt serveras soppa. Lennart Johnsson och
Dorotea Knust
Tis 13 Kl 18 Öja Kyrka. Vardagsgudstjänst med konfirmander. Anna Borgström, Erik Källner och Caroline Crona.
Tor 15 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Strömming med
potatismos.
Tor 15 Kl 17:30 Hundra år av feelgood. Från Herrgårdar till
damfriseringar. Vad har författare som B. Sparre, M. Söderholm, A. Jansson och E. Hamberg gemensamt? Maria
Nilsson från Linnéuniversitetet berättar om feelgood från
förr och nu. Föranmälan: gemla.bibliotek@vaxjo.se eller
0470-734640. Gratis inträde.
Lör 17 Kl 17 Öja Kyrka. Kvällshymn. Sång och musik. Dorotea Knust och Susanne Gustavsson.

Mån 19 Kl 10 Astrid Lindgren-sångskoj. Pippi fyller
100 år hipp, hurra! Vi firar genom att sjunga och läsa
ur Astrid Lindgrens sagor– och visskatt. Från 0 till 100
år. OBS! Anmälan till gemla.bibliotek@vaxjo.se eller
0470 734640. Gratis Inträde.

Tor 22Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Helstekt kotlettrad med kokt potatis och sallad.
Sön 25 10 Öja Kyrka. Gudstjänst. Lennart Johnsson
och Magnus Jakobsson
Höstlovet 27 till 29 Under Gemla biblioteks ordinarie
öppettider. Tipsrunda med bokvinster samt framdukat bord med pyssel och spel.
Tis 27 Kl 10 Tysta leken börjar nu—-Barnteater med
Sagofen Isadora. Maja behöver hjälp, de andra barnen på förskolan leker en lek som går ut på att inte
prata. De säger att Maja har pratat och låter henne
inte vara med. Sagofen Isadora kommer och hjälper
Maja. Begränsat antal platsen, för barn 4-6 år. OBS!
föranmälan gemla.bibliotek@vaxjo.se eller 0470
734640
Tis 27 Kl 18 Samhällsrådet sammanträdet i Gemla
Leksaksmuseum. Alla välkomna
Tor 29 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Köttfärslimpa med potatis.

Lindströms Tryckeri AB är ett
tryckeri som sätter kunden i
fokus oavsett om det gäller
små eller stora uppdrag.

Vill du trycka ihop med
oss?

En röd kanot är på rymmen!
Efter midsommar i samband med högvatten gav
den sig iväg från sin hamn vid Källebrovägen. Kan
ha strandat på väg ut mor sjön furen. 070 2032 246

—Livet är fullt av stora frågor….
— Finns ströbrödet på brödavdel
ningen eller i bakhyllan…?

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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Gräv där Du står!
Under denna rubriken har Ni tidigare kunnat läsa om Frimärken, Verkstaden Herkules,
Gamla Micki och om en kär vävstol. Om Ni har lust, häng med på en ny grävning denna
gången i lasarettsmiljö. Vi ska inte gräva så djupt.
Det räcker med att krafsa lite i ytlagret. En händelse som utspelat sig I Ljungby på ortopedavdelning 5 blir synlig. I väntrummet sitter tre personer, ganska tysta. Man sneglar på
varandra utan att yttra något. En äldre dam sitter framåtlutad över ett korsord med sin rullator inom tryggt
avstånd.
Alla är där för inskrivningssamtal inför en nära förestående operation. Alla tre hoppas bli kvitt långvarigt
smärttillstånd. De blir i tur och ordning inkallade för information. En vänlig sjuksköterska med ett lugnande
yttre, tar prover, I nästa behandlingsrum berättar läkaren om vad som ska ske några dagar senare. Sedan följer arbetsterapeuten, sjukgymnasten. Den avslutande informationen ges av en sjuksköterska, till alla tre samtidigt, även till den äldre damen med sin rullator, korsordet är nu nerstoppat i väskan. När namnen läses upp
måste jag krafsa bort ett litet jordlager för att göra bilden klar. Damen en känd kulturprofil och politiker, väcker berättigad uppmärksamhet. När vi lämnar rummet har vi fått del av hela hennes karriär.
Dessutom dikten ”Gubbaknorr” av Pelle Näver uppläst i hela sin längd på genuin småländska. Sällan eller aldrig har det skrattats så mycket i ett behandlingsrum på Ljungby lasarett som denna förmiddag.
Fram med en skrapa för att få fram nästa nivå i den lämning där grävningen nu pågår i
snabbt tempo för att inte tidens tand ska förstöra lämningarna. Händelsen ligger en bit
bort, vid en annan tid, fem dagar bort. Samma vänliga sjuksköterska tar
emot vilket skapar stor trygghet. Allt måste ha skett i snabb och med
invanda rutiner. En bild framträder. En av personerna som för några dagar sedan skrattade hjärtligt i behandlingsrummet ligger nu på operationsbordet. Sedan blir
att höljt i dunkel. Något oförklarligt måste ha hänt. Det som nyss var synbart blir plötsligt
bara dimma.
På arkeologers vis skrapas, borstar överflödig information bort. Små fragment av ett händelseförlopp som nog pågått ett par timmar, kommer i dagern. Personen eller patienten som det troligen handlar
om är tillbaka, fullt synlig. Blir omhändertagen av kunnig och vänlig personal. Strax intill i ett angränsande rum
återfinns den 91 åriga tolkaren av Pelle Näver. Lika humoristisk som tidigare.
Stort tack till alla som jobbar inom vården och särskilt till teamet som arbetar på ortopedavdelning 5 i Ljungby. Underbart kunnig och vänlig personal som man genast känner
stor förtroende för. Tack till Dr. Oskar Sjölin som höll i skalpellen, tack till röntgenläkaren
som delade med sig av röntgenbilden. Så naturligtvis tack till Vivi Johansson Svanberg
som höll humöret och ångan uppe och ställde upp på bild. Som tack för detta fick Vivi
innan jag åkte hem, en rakpuss på kinden. Eftersom jag åkte hem tidig eftermiddag missade jag den utlovade snoan den blir Vivi mig skyldig.
Text: Ola Aronsson
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