
 

Luciakaffe och luciatåg 
Vill du vara med och BAKA anmäler du detta till Astrid Stenvall  

senast 9/12 tel 32030 eller 070-680 32 77 eller astrid.stenvall@nydala.com 
ALLA BARN ÄR VÄLKOMNA ATT DELTA I LUCIATÅGET! 

Anmäl deltagande till Inger Hoppe inger.hoppe@nydala.com   

 

DECEMBER 

15 dec 15.00 

Luciatåg med barn 

från bygden i  

Svensbygds  

Missionshus 

Fika med kakbuffé 

Lotterier 

Vinster tas  

tacksamt emot! 

21 dec 19.30 

Julkonsert i  

Klosterkyrkan med 

Värnamo  

kammarkör 

Insläpp från  

kl. 19.00 

Glögg och peppar-

kaka serveras vid 

ingången 

24 dec 23.00 

Midnattsmässa i  

Klosterkyrkan 

JANUARI 
21 januari 18.00 

Samling på caféet 

för att sy och laga 

kläderna till spelet. 

Ta med symaskin 

och skarvsladd! 

Fika serveras! 

27 januari 15.00 

Afternoon tea på 

Nydala Café & Rest 

FEBRUARI/MARS 

4 febr 18.00 

Bolagsstämma i 

Nydala bygdebolag 

Plats: Nydala 

Café & Restaurang 

4 febr 19.00 

Årsmöte i  

Nydala byalag  

Plats: Nydala 

Café & Restaurang 

25 febr 19.00 

Årsmöte i  

Rusken Runt- 

föreningen 

Lokal meddelas 

senare på anslags- 

tavlor och hemsida 

2 mars 17.00 

Åka-runt-fest 

4 mars 19.00 

Årsmöte i Hem-

bygdsföreningen 

och Föreningen 

Nydala 

klosterträdgård. 

Plats: Nydala 

Café & Restaurang 

KALENDARIUM 

Rusken Runt-profil 

2019 

Förslag om vem du vill 

se i denna roll skickas 

till info@gotorusken.se 

 

Anmälan om deltagan-

de i Rusken Runt 2019 

till samma adress  

senast 30/1 

Afternoon tea 27/1 

Samuel Palmblad berättar om 1983—året då 

kriget kom till Värnamo…. För att anordna after-

noon tea ombedes man att bidra med lite smått 

och gott, t ex scones, små snittar, ostar,  

marmelad, små kakor mm.  

Kontakta Maria Karlson för samordning  

070 922 39 33.  

Vill du bli kyrkvärd? Fler behövs! 
Kontakta Astrid Stenvall 0382-32030 eller astrid.stenvall@nydala.com 

God jul och 
gott nytt år! 

Åka-runt-fest! 
 

Välkomna till Nydala sockens åka-runt-fest lördagen den 2 mars, kl 17! 

Nu har du chansen att lära känna människor runt omkring i Nydala  

genom att äta och umgås tillsammans.  

Åka-runt-fest går ut på att åka från bord till bord och lära känna varandra 

i vår socken. Under kvällen kommer ni att äta förrätt och huvudrätt i två 

olika hem tillsammans med två olika sällskap.  

Efterrätten äter vi alla tillsammans i gemensam lokal. 

Minst en vecka innan festen kommer du få hem ett brev där det står  

instruktioner kring vilken rätt du ska bjuda på och var du ska befinna dig 

för att äta förrätten. 

I samband med förrätten får du öppna ett brev där det står information 

om vart du ska åka för att äta huvudrätten.  

Tänk på att du inte behöver laga någon rätt i mästerkocksklass,  

det viktigaste är att umgås! 

Eventuella frågor besvaras av Jennie Lindman och Lovisa Vistfält. 

Anmälan senast fredagen den 8 februari till:  

Jennie   073 818 53 04 jennie.lindman@hotmail.com 

Lovisa   073 022 62 15 lovisa_berggren@hotmail.com 

Vi ser fram emot en trevlig kväll tillsammans! 

Året som gick 

 

Sista träffen i Säker by, Hjärt- och lungräddning, ägde rum i februari och 

under våren installerades en hjärtstartare vid cafébyggnadens norra gavel. 

En annan stor händelse 2018 är förvärvet av cafébyggnaden med  

tillhörande markområde, som därmed tillhör Nydalaborna.  

Herrgårdsbyggnaden har Värnamo kommun sålt till Roy Gustavsson och 

Charlotta Lydén, och är alltså numera i privat ägo. Byalagets styrelse har 

beslutat att Nydala bygdebolag ansvarar för fastighetsfrågor, ekonomi och 

underhåll medan Nydala byalag har hand om skötsel, aktiviteter och sam-

mankomster. Ny vattenbrunn i anslutning till caféet har anlagts.  

Under 2018 har vi traditionsenligt firat valborg och midsommar. Botanisk 

vandring liksom grillkväll i Sandvik tycks också ha blivit återkommande 

arrangemang när vi träffas och umgås  även om eldningsförbudet inte 

medgav någon grillning denna gång. 

. Den 6/5 och 30/9 samlades intresserade till torpvandring  

i Henry Renshults anda. 
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LOKALA ANNONSER                                                                     

UTGIVET AV NYDALA BYALAG 

 För oss som bor i Nydala socken    Nr 4 — 2018 Årgång 21 

Nydala allehanda 

 

    Ring Sven på Klastorp 
   072-514 12 55 
   för besök och avhämtning 

                        Julamaryllis 

Det rika Nova Vallis  
Vid återträffen den 5 oktober bestämdes att ”Det rika Nova Vallis”  

ska uppföras även 2019, den 16-17 augusti. 

Vi kommer nästa år att hålla upptaktsmötet redan i mars. Detta för 

att introducera Marie i regissörsrollen och för att hon ska lära känna 

oss medverkande och våra roller bättre.  

Boka redan detta datum, 17 mars, 16.00,  

då det är viktigt att så många som möjligt kan vara med.  

 

Ny regissör presenterar sig 

Jag heter Marie Albertsson och bor i Värnamo tillsammans med man 

och 3 barn. Sedan 2008 har jag jobbat som dramapedagog på  

Värnamo folkhögskola. Ett väldigt roligt och omväxlande arbete där 

jag får chans att träffa många olika människor med olika bakgrund 

och erfarenheter.  Förutom jobbet på folkhögskolan frilansar jag 

ibland tillsammans med kulturföreningen Sticket. Vi spelar barnteater 

och har även haft en del pedagogiska  uppdrag i skolor. Att få komma 

till Nydala och regissera känns både spännande och lite nervöst.  

Som regissör vill jag vara lyhörd och öppen för idéer samtidigt som 

jag vill vara ledaren som skapar trygghet för skådespelarna så att de 

kan prestera sitt bästa. Jag vill verkligen göra mitt bästa för att  

förvalta den fina tradition som skapats i Nydala. /Marie  

 


