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Tors 2 kl. 17.00 - 18.30 Bokfika på Gemla bibliotek. Ina och Lotta
presenterar nya böcker och äldre favoriter. Ta gärna med dig eget
boktips.

Tors 16 kl.18.00-19.00. Kundaliniyoga, gratis Prova på klass i Samlingsalen, Gemla skola. Lärare: Christina Sjödin. För anmälan & info
maila:christinasjodin@hotmail.com. Kurs startar i mars.

Tors 2 Torsdagslunch på Bakluckan! Fylld köttfärslimpa m
gräddsås pot och ugnsrostade grönsaker. Sallad, kaffe och kaka
ingår. Boka så att vi kan erbjuda plats o snabb service. Pris 90kr.
Välkommen!

Tors 16 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 1 juni 2017. Varmt
välkomna.

Tor 2 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 1 juni 2017. Varmt
välkomna.
Tors 2 Vi spelar vi bingo! 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på
pensionären i samhället.
Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på Solgårdens äldreboende i Gemla.
Fre 3 kl 19 Innebandy i Sporthallen, Herrar utveckling västra GIF
– Ingelstad IBK
Sön 5 kl 9 till 14:15: Innebandy i Sporthallen Poolspel Pojkar
P07/08.
Sön 5 kl. 10:00, Kyndelsmässodagen, Gudstjänst i Öja Kyrka
Susanne Gustafsson, Annika Fritzon m.fl.
Tis 7 kl 19 Gemla Samhällsråd sammanträder på Bakluckan. Alla
Är välkomna.
Tors 9 Torsdagslunch på Bakluckan! Köttgryta pot o grönsaker.
Sallad, kaffe och kaka ingår. Boka så att vi kan erbjuda plats o
snabb service. Pris 90kr. Välkommen!
Tors 9 Vi lyssnar till sångruppen “Sjung och le” från Växjö. 14.0016.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhälle. Vi
gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad av 20:- .Vi träffas i
stora mastsalen på Solgården´s äldreboende i Gemla.
Tor 9 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 1 juni 2017. Varmt
välkomna.
Fre 10 kl 19 Innebandy i Sporthallen. Herrar div. 4 västra. GIF –
SS Öjaby Sport
Sön 12 kl 9:30 Innebandy i Sporthallen. Pojkar Västra blå P05/06.
GIF – Alvesta IBK
Sön 12 kl 11:30 Innebandy i Sporthallen. Pojkar Västra P03/04.
GIF – Lagan IBK
Sön 12 kl. 10:00, Septuagesima. Familjegudstjänst i Öja Kyrka.
Lennart Johnsson, Joakim Nilsson, Öjakören
Sön 12 kl 13:30 Innebandy i Sporthallen. Flickor F03/04 GIF –
Carlshamns IBK 2
Tis 14 kl.14.30 inbjuder Öja-Gemla PRO till årsmöte i Solgådens
matsal. Mötesförhandlingar,
kaffeservering, lotteri samt underhållning. VÄLKOMNA.
Tors 16 Torsdagslunch på Bakluckan! Fiskfile stekt kall rom sås
alt köttbullar. Sallad, kaffe och kaka ingår. Boka så att vi kan
erbjuda plats o snabb service. Pris 90kr. Välkommen!

Tors 16 Vi letar fram spelkorten och Fia-spelet. 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället. Vi gympar, spelar,
umgås och fikar till en kostnad av 20:-. Vi träffas i stora matsalen på
Solgården´s äldreboende i Gemla.
Fre 17 Resa till Falkenbergsrevyn med Gemla PRO. Bussen kommer
till Öja kyrka kl. 11.30 och Macken kl. 11.45.
Sön 19 kl 9:30 Innebandy i Sporthallen. Flickor Västra blå F05/06. GIF
– Rottne IF
Sön 19 kl 11:30 Innebandy i Sporthallen. Pojkar Västra Blå P03/04.
GIF – Alvesta IBK 2
Sön 19 kl 13:30 Innebandy i Sporthallen. Pojkar Västra Blå P05/06.
GIF – Ingelstad IBK
Sön 19 kl. 17:00, Sexagesima, Högmässa i Öja Kyrka
Tobias Stark, Elena Vozniuk
Sön 19 kl 18-20 Dambastu. 40 kr Tag gärna med egen fika. Frågor
kontakta Liz 070-2536 024. Vaaarmt Välkomna.
Mån 20 kl 10-12 Skrivarworkshop på Gemla bibliotek För dig 9-13 år
som gillar att skriva. Vi träffas, pratar om skrivande och gör skrivarövningar.Anmälan till ina.lagerwall@vaxjo.se
Ons 22 kl 19:30 Innebandy i Sporthallen. Herrar Div 4 Västra. GIF –
IBK Vöikers B
Tor 23 kl 17 Herrbastu varje torsdag fram till 1 juni 2017. Varmt välkomna.
Tors 23 Torsdagslunch på Bakluckan! Rotmos alt köttfärsgratäng.
Sallad, kaffe och kaka ingår. Boka så att vi kan erbjuda plats o snabb
service. Pris 90kr. Välkommen!
Tors 23 Frågetävling! 14.00-16.00. Träffpunkten med fokus på pensionären i samhället.
Vi gympar, spelar, umgås och fikar till en kostnad av 20:-. Vi träffas i
stora matsalen på Solgården´s äldreboende i Gemla.
Fre 24 kl 19.00 Fredagspub på Bakluckan med Tove och Simon.
Varmt välkomna alla, även du som önskar ett alkoholfritt alternativ!
Fre 24 10:30 Andakt på Solgården,
Lennart Johnsson.
Fre 24 kl 19 Innebandy i Sporthallen.
Herrar utveckling Västra. GIF – KaRo IBF
Sön 26 kl. 10:00,Fastlagssöndagen,
Gudstjänst i Öja Kyrka
Lennart Johnsson, Joakim Nilsson
Sön 26 kl 13 Innebandy i Sporthallen
Herrar Div 4 Västra. GIF – Hovshaga AIF B
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Nyförvärv i Gransholms IF !
Gransholms IF satsar inför återkomsten till div. 3
med fyra nya spelare:

planera
sen!
Boplanera
nu – njut
nu –sen!
njut sen!
Jesper Bengtsson 20 år, målvakt Växjö Norra IF
Jesper Oléhn 20 år, forward Växjö Norra IF
Linus Carlsson 19 år, forward IFK Lammhult
Nurvedin Dizdarevic 25 år, mittfält Tingsryd United FC

ETT ENKELT TIPS!

Gör en riktigt smart investering

SATSA PÅ POÄNG
Långsiktigt sparande är en smart investering.
Och ju tidigare man börjar spara, desto bättre.
Att ha en rejäl grundplåt när det är dags att ta
avgörande steg i livet är en trygghet.
MAN
INVESTERAR
PÅ LÅNG SIKT

Ett sådant steg handlar om boendet.
Boplanera
nu – njut sen!
Till exempel när det är dags att flytta

MAN
INVESTERAR
I POÄNG

till första egna lägenheten. Eller när
man ska sälja sin villa och flytta till en
hyresrätt. Men då handlar det inte bara
om pengar, utan också om något mycket
enklare, nämligen poäng.
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Börja boplanera nu så har du en bra chans att få en lägenhet
som gör livet lättare. Läs om hur det går till på www.boplats.vaxjo.se
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Boplats Växjö

Hyresbostäders bobutik
Tel 0470-77 08 80

Växjöhems bobutik
Tel 0470-74 85 15

Vidingehems bobutik
Tel 0470-70 17 70

Bostadsbolagen ägs av Växjö kommun – Europas grönaste stad.

Du vet väl att du också kan bidra
med material och information till
Gemlabladet? Skicka gärna bidrag
till innehållet till Kristin Horn Sellström
till gemlabladet@gemla.se,
manusstopp 15:e i var månad.
Annonsera? Kontakta Ola Aronsson
0470-67397,070-2032 246 eller
ola.aronsson6@gmail.com

Be kind, always!
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Bortglömd konst nu på rätt plats!

Öppet hus på biblioteket!
Vad betyder biblioteket för Gemla?

Bortglömd konst
nu på rätt plats
i Gemla Skolas
bibliotek!
Inga-Britt Johansson (född Magnusson och bördig från Gemla) hittade
i Ingelstads skola tre målningar av
konstnären Gunvor Kamke.
Växjö kommun hade köpt in dem och
placerat dem i Ingelstad. Ovetande
om att motiven är hämtade från Helige Å (Brinkahålan) i Gemla. Inga-Britt
såg till att de fördes över till Gemla
Skola.

Hur kan vi bli bättre på att finnas till för er?
Kom och diskutera och ge förslag, eller bara för att fika och lyssna.
Vi bjuder på kaffe och kaka och pratar om bibliotektes framtid.
Alla är välkomna, gamla som unga!

Väl mött torsdagen den 9 februari, kl. 17.00
Lotta och Ina

De tre målningarna hör samman och
är därför lite svårplacerade. Av den
anledningen blev det källarlagring
även i Gemla, ända tills Eiler Runesson tog tag i saken och hittade en
alldeles utmärkt placering i skolans
bibliotek. Väl värda ett besök och
varför inte passa på att samtidigt låna
en bok eller två.
Text och foto: Ola Aronsson
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Flytt från Växjö och Hjortsberga till ny lägenhet på Kvarnvägen i Gemla:

Möt Berit och Ingvar Jonsson!
En före detta skötare, en lagerchef som också varit bussförare och haft
uppdrag på riksnivå inom svensk innebandy. Makarna Jonsson har barn
i Gemla och Dösjöbro i Kävlinge kommun. Barnbarnen i Gemla drog
vinstlotten och fick farmor och farfar på nära håll. Det kan bli ganska
trångt i lägenheten när hela familjen samlas. Skönt då att ha en pulkabacke och lekplats tvärs över gatan. Att det skulle bli en hyresrätt hos
Vidingehem var från början inte helt självklart.
En bostadsrätt hade kunnat vara ett alternativ. Nu blev det så att de blev
en av de första att teckna sig för en ny lägenhet på Kvarnvägen i Gemla.
Ett beslut som man inte ångrat. Gemla uppfattades tidigt som en trevlig
plats att bo på. Bra service och människor som är lätta att komma i kontakt med. Att ha Vidinghem som hyresvärd med all bekvämlighet det innebär är en fördel. Inga bekymmer med droppande kranar
eller snöskottning. Att kunna öppna dörren på glänt och plocka in Smålandsposten är också en bekvämlighet att värdesätta. Som
medlem av en bostadsrättsförening följer ofta ett visst engagemang. Ingvar tycker själv att han med råge har gjort sitt inom föreningslivet, främst som aktiv inom Svensk Innebandy. Det har visserligen inte gått mer än några månader men Berit och Ingvar trivs
väldigt bra i sin ljusa lägenhet med utsikt som gör att Ingvar från köksbordet kan ha koll på hur gamla kollegor sköter busstrafiken.
Ingvar engagerade sig genast som rastfadder på Gemla Skola. Tillsammans med Kerstin Birgersson tillbringar han en förmiddag
varannan vecka på skolgården. Ingvar går också ofta till Gemla Sporthall och tittar på innebandy. Berit har sina gamla vänner i
Växjö där hon deltar i en gympagrupp. Läser gärna en deckare när tiden medger. Text och foto: Ola Aronsson

Välkommen in!
Gratis hemkörning
av din mat!
Skaffa Matöppet-appen,
på www.matoppet.se
Besök och följ oss på Facebook!
www.facebook.com/gemlamacken.se
www.facebook.com/Bakluckanigemla

Torsdagsluncher på Bakluckan!
2 /2 Fylld köttfärslimpa m gräddsås potatis och
ugnsrostade grönsaker
9 /2 Köttgryta potatis och grönsaker
16/2 Fiskfile stekt, kall romsås alt köttbullar
23/2 Rotmos alt köttfärsgratäng
Till samtliga rätter ingår grönsaker kaffe kaka

Pris 90:- Boka så att vi kan erbjuda plats
o snabb service!

Öppettider:
Mån - Fre 9-19
Lör 9-17
Sön 10-15
Tel. 0470-67772

