KALENDARIUM
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

22 september 18.00
Trivselkväll för alla åldrar
i Svensbygds missionshus
Marianne Enell
medverkar med sång
och musik.
Hon spelar munspel i
olika storlekar,
psalmodikon mm.
Servering

7 oktober 9.00
Vandring på
Munkaleden.
Samling vid
klosterkyrkans parkering
för samåkning till
Järnboda.
Man kan avsluta med
söndagsbuffé på
Nydala Café

9 november kl 18
Allsångskväll
med mat och musik
på Nydala Café & R
Skicka dina önskelåtar
till Inger

30 september 9.00
Torpvandring
Samling vid Haboarps trä
Ta med fikakorg

13 oktober 9.00
Höstarbete i byalaget!
Vi hjälps åt att fixa till
vår caféträdgård, förråd
och möteslokal.
När vi är klara
äter vi en bit mat.
Väl mött!

De vilda blommornas
dag den 17 juni
Ett 10-tal personer blev
guidade i Gåeryd
av Håkan Bengtsson
Damernas resa
Bygdens damer avslutade
vårens symötessammankomster med en resa till
Jul-Ljus Annas Café
i Hook.
Första höstträffen är
torsd den 6 september.
Vill du få utskick om
datum så hör av dig till
Ingrid Lindberg.
0382-31011

18 oktober 18.30
Föredrag om
pilgrimsvandring
av Christina Virdung
i Nydala klosterkyrka
Arr: Föreningen
Munkaleden
Grillkväll i Sandvik
Eldningsförbudet
gjorde det omöjligt
att grilla men
många kom ändå
med matsäck
och gott humör
för att umgås
en stund i den
vackra
sommarkvällen.

inger.hoppe@nydala.com

el ring 0382-31199
Se affischer och
hemsidan för
vidare info.

Svenska kyrkan
3 november 16.00
Minnesgudstjänst i
Nydala klosterkyrka
Efter gudstjänsten
kaffeservering

Föreningsresa
Föreningen Nydala
klosterträdgårds
årliga resa gick i år till
Tagels gård,
Rydaholms kyrka
och Broaskogs café.
Lunch intogs på
Rydaholms värdshus
Midsommarafton
En fin tradition som
lockade ett stort antal
stora och små till caféträdgården för att fira
med dans kring
midsommarstången.

Bygdebolaget
Nu äger vi vår lokal—allt är klart med betalning och vi är formella
ägare till den f.d. lärarbostaden genom Nydala bygdebolag. Det är
en hel del att ta tag i som momsregistrering, försäkringar,
bankkonton men det har gått bra. Närmast kommer det att borras
en brunn i höst för att få eget vatten till fastigheten.
Vi har anledning att tro att kommunen kommer att bidra med ca
hälften av den kostnaden. Själva byggnaden behöver sannolikt en
del underhåll och ventilation/fläktar i köket är också något som vi
behöver ta tag i. Den största utmaningen kanske blir att skapa
tillräckligt med parkeringsplatser på tomten utan att förstöra
trädgårdsmiljön. Vi funderar att ta hjälp av ett proffs för att få till
det på bästa möjliga sätt.
Nydala bygdebolag är ett bolag som till 100% ägs av
Nydala byalag.
Bolaget kommer att ta hand om fastighetsfrågor, vara
hyresvärd och ta hand om ekonomin för fastigheten. Fördelen
med ett bolag är framför allt att momsen kan hanteras billigare.
Bolaget kommer alltså inte ägna sig åt att skapa aktiviteter,
spännande möten och roliga sammankomster—det fortsätter som
nu i byalagets och övriga föreningars regi.

Vallokaler
Närmaste vallokal den 9 september är
församlingshemmet i Fryele. Öppet kl 8-20
Man kan även förtidsrösta i Gamla tingshuset i Värnamo

Föreslå gemensamma aktiviteter
Vandring på Munkaleden och allsångskväll är exempel på
inkomna förslag.
Hör gärna av dig till byalagets styrelse med fler idéer!

LOKALA ANNONSER

Nydala allehanda
För oss som bor i Nydala socken Nr 3 — 2018 Årgång 21
Det rika Nova Vallis 2018
Drygt 800 besökare lockades till årets krönikespel.
Skådespelarna, varav flera var debutanter, gjorde två
bejublade föreställningar.
Regissören Annika Gustafsson Brown som ledde spelet för sista
gången var mycket nöjd med prestationen!
Det allmänna eldningsförbudet gjorde att vi i stället för
facklor och eld i slutscenen fick använda batteriljus och
ficklampor insvepta i silkespapper.
Den fina stämningen infann sig även med denna nödlösning.
Byalaget tackar alla medverkande för en fantastiskt fin insats!
Ett särskilt tack till Annika som regisserat spelet i sexton år!

Vad ska vår nyförvärvade lokal heta?
Nuvarande namn är Nydala gamla skola 2.
Inkom gärna med förslag på ett bättre namn.
Skicka till novavallis@nydala.com
eller ring ordf Göran Karlsson 070-371 37 44

Klädsömnad
Vi planerar eventuellt en studiecirkel under hösten
för att sy nya kläder till krönikespelet
och också att se över befintliga kläder.
Vi återkommer med dag och tid om det blir av i höst

UTGIVET AV NYDALA BYALAG

