
MARS 
 

10 mars 18.00 

Årsmöte i Svensbygds  

intresseförening. 

Kristin Pettersson 

berättar om 

”Kända och okända 

pärlor i Värnamo  

kommun” 

 

16 mars 19.00 

Passionsandakt i  

Klinthults missionshus 

Kaffe 

 

22 mars 18.00 

Utbildning 

”Säker by” 

för anmälda deltagare 

Plats: Nydala Café & 

Restaurang 

 

22 mars 19.00 

Årsmöte i föreningen 

Munkaleden på 

Tallnäs 

Lisbeth Carlsson 

visar bilder från 

Antarktis 

Kaffe och smörgåstårta 

KALENDARIUM 

APRIL 
 

28 april 9.00 

Gemensam arbetsdag! 

Vårstädning i byalagets 

samlingslokal och 

trädgård. 

Reparation av 

åskådarläktare. 

Byalaget bjuder på 

förtäring! 

 

30 april 18.00 

Valborgsmässofirande 

planeras. Se hemsidan 

MAJ 
 

6 maj 9.00 

Torpvandring i  

Dala/Moboda 

med Doris Fransson 

Samling vid Dala såg 

Ta med egen kaffekorg 

 

 Maj 

Upptaktsmöte inför 

krönikespelet på Nydala 

Café  & Restaurang 

Datum meddelas via 

utskick och på vår 

hemsida 

Svenska kyrkan 
 

29 mars 18.00 

Skärtorsdagsmässa i 

klosterkyrkan 

 

30 mars 15.00 

Långfredagsgudstjänst 

i klosterkyrkan 

 

 3 maj 19.00 

Körkonsert 

i Nydala klosterkyrka 

 

10 maj 08.00 

Gökotta i Svensbygd. 

Ta med egen fikakorg 

Staketrenovering i klosterträdgården 
Det gamla staketet måste ersättas med ett nytt och vi kommer 

att samla in hasselspön och sätta igång med arbetet 
någon gång i april. 

Vi behöver hjälp och de som är intresserade är välkomna 
att delta och samtidigt lära sig fläta hasselstängsel. 

Vi är i detta fall beroende av vädret och återkommer med 
mer information på våra hemsidor och anslagstavlor. 

Styrelsen i föreningen Nydala klosterträdgård 
 

Krönikespelets åskådarläktare 
Läktarna har besiktigats och godkänts.  

Endast några smärre reparationer behövs. 
Dessa kommer att utföras lördagen den 28 april,  

då vi har gemensam arbetsdag. 
Du som vill ställa upp kan kontakta 
Bengt Lindman, tel 070-369 50 45  

 
Munkaleden 

Spängerna över mossen vid Munkabro udde måste repareras 
under april månad och styrelsen i föreningen Munkaleden 

vore tacksam för hjälp med arbetet. 
Hjälpen består i att bära plank ut på mossen. 
Kontakta Kurt Andersson, tel 070-693 43 98 

 
Körkonsert 

Församlingens alla musiker (Anette Wettebrand, Åsa Johnsson,  
Helena Othin och Katarina Johansson) planerar för en körkonsert i 

Nydala kyrka den 3 maj kl. 19.00. Temat för kvällen kommer att vara 
kända psalmer. Det är ju jubileumsår i Nydala och musikerna tycker 

det känns självklart att uppmärksamma detta.  
De vill engagera körsångare från hela pastoratet.  

Det kommer att vara ett körprojekt dit alla intresserade är välkomna.  
Nu har vi alla chansen att vara med! 

 

Guidning  

i klosterkyrkan och 

klosterträdgården 

planeras att hållas 

onsdagar under  

sommaren 
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Jubileumsår även 2018 i Nydala  
Nydala klosterkyrka grundades för 875 år sedan. 

Jubileet kommer att firas i pastoratet. 
Byalaget vill också uppmärksamma detta och tar gärna 

emot förslag på lämpligt evenemang. 

Klosterkyrkans tak renoveras 
Med start i mars skall taket på kyrkan delvis renoveras.  

Byggställningar kommer att sättas upp runt kyrkan och arbetet 
skall förhoppningsvis vara klart till sommaren. 

Vandringar i Nydala 
Nu när vi har fått vårt fina vandringscentrum vill vi gärna 

locka hit fler besökare. 
Under våren kommer styrelsen att undersöka vilka 

vandringsmöjligheter som finns i Nydala socken och ber att få 
återkomma med olika alternativ. 

 


