
MARS 
4 mars 19.00 

Årsmöte i Hembygds-
föreningen och  

Föreningen Nydala  
klosterträdgård 

Plats:  
Nydala Café & Restaurang 

Carl-Johan Krantz  
berättar om 

linbastan i Dala 

14 mars 18.30 

Årsmöte i föreningen 

Munkaleden på 

Tallnäs 

Filmvisning och 

förtäring 

17 mars 17.00 

Upptaktsmöte inför 

Det rika Nova Vallis 

Plats: Nydala Café & 

Restaurang 

28 mars 19.00 

Föredrag av 

Anna-Beth Fransson,  

bördig från Nydala 

”Kläder på 1300-talet” 

Fika 

Plats: Nydala Café &  

Restaurang 

30 mars 18.00 

Årsmöte i Svensbygds 

intresseförening. 

Start vid Smedjan i  

Långö.  

Därefter årsmötes- 

förhandlingar och fika 

i missionshuset. 

KALENDARIUM 

APRIL 
13 april 9.00 

Gemensam arbetsdag! 

Vårstädning i byalagets 

samlingslokal och 

trädgård. 

Byalaget bjuder på 

fika och lunch! 

14 april 15.00 

Afternoon tea på Nydala 

Café & Restaurang 

Leif Ockander,  pensio-

nerad läkare från Jönkö-

ping  berättar om “Tre 

medicinska profiler”. 

(Elis Sandberg, Dr Hjor-

ton och ”Flahultarn”) 

28 april 9.00 

Vandring och städning 

på Munkaleden 

Samling vid kyrkans 

parkering. 

Ta med fika! 

30 april 18.00 

Valborgsmässofirande 

planeras. Se hemsidan 

MAJ 
 19 maj 14-17 

Drönarkurs med 

Hans Thunander 

Plats meddelas senare 

Ta med eget fika och 

drönare. Viss möjlighet 

att låna drönare finns. 

Anmälan till  

oskarlson@hotmail.com 

senast 14/4.  

Svenska kyrkan 
18 april 18.00 

Skärtorsdagsmässa i 

klosterkyrkan 

19 april 15.00 

Sammanlyst 

långfredagsgudstjänst 

i Värnamo kyrka 

21 april 18.00 

Påskdagsmässa 

i Fryele kyrka 

22 april 10.00 

Ekumenisk gudstjänst 

i Fryele kyrka 

30 maj 08.00 

Gökotta i Svensbygd 

Ta med egen fikakorg 

 

Guidning  

i klosterkyrkan och 

klosterträdgården 

planeras att hållas 

onsdagar kl 18 

3/7—7/8 

Cykelturism 

Smålands turism bjöd in till en diskussion om cykelturismens  
utveckling i Småland. Arne Stenvall företrädde byalaget och rappor-

terade att cykelleden Rusken Runt diskuterades.  
Vi avvaktar nu kommunens fortsatta initiativ. 

 

Munkaleden 

Vandringsleden och Föreningen Munkaleden som har till uppgift att 
underhålla leden har funnits i ett 20-tal år. Under senare tid har  

medlemsantalet sjunkit och styrelsen är på väg att upplösas om inte 
något händer. Det är synd om leden skulle förfalla nu när vi  

dessutom fått ett så fint vandringscentrum i gamla kyrkstallet i  
Nydala och det kan tyckas ironiskt att föreningen tynar bort  
samtidigt som intresset för vandring och pilgrimsvandring  

ökar i omvärlden. 
Fler medlemmar behövs för att säkra ledens framtid! 

Byalaget vill gärna bistå föreningen och har därför beslutat att hålla 
en vandring den 28 april och hjälpa till att röja ”vår del” av leden, 

Järnboda-Nydala.  
 

Arbetslag 
Det finns fem arbetsgrupper som har tillsyn av vår fastighet  

en månad var.   
Det innebär ett roterande schema som jämnar ut arbetsbördan  

eftersom vissa månader är mer arbetskrävande än andra. 
Utöver detta har vi en gemensam arbetsdag vår och höst när vi hjälps 

åt med mer omfattande sysslor. 
Styrelsen ser nu över arbetslagen och välkomnar nya deltagare. 

Du behövs! 
 

Baka och laga mat 
Förmiddagsfika och sopplunch 13/4 

Afternoon tea 14/4 (scones, snittar, småkakor, marmelad etc) 
Bullar och kakor till valborgsfirandet 30/4 

Vill du hjälpa till med något av detta kontakta Maria Karlson 
snarast möjligt, gärna via e-post. 

maria.karlson@nydala.com alt 070-922393  
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Byalagets styrelse och verksamhet 

Avgående styrelsemedlemmar är Göran Karlsson, Lovisa Vistfält 
och Ludvig Ödman. Nyvalda är Oskar Karlson, Christina Örlander 

och Anneli Magnisson.  
Styrelsen har sammanträtt och gjort en grovplanering för 2019. 

Verksamheter som enligt våra stadgar verkar för en positiv  
utveckling i Nydala lyfts fram, t.ex. ökat boende, ökad trivsel samt 

stimulans till ökad företagsamhet och turism. 
Det traditionella valborgsfirandet, midsommarfest tillsammans 
med Hembygdsföreningen, grillfest i Sandvik och luciafirande  

planeras. Krönikespelet är naturligtvis den största gemensamma 
aktiviteten som sätter Nydala på kartan. 

Ytterligare tre tillfällen med Afternoon tea planeras.  
En kurs i drönarflygning kommer att hållas i vår och ev kan  

ytterligare någon kurs bli aktuell. 
Kom gärna med förslag till fler aktiviteter! 

Byalaget har vidare tillsammans med bygdebolaget ansvar för  
skötsel av vår fastighet med tillhörande trädgård. 

Styrelsen vill också påminna om att medlemskap i byalaget gäller 
samtliga folkbokförda, fastboende samt fastighetsägare med familj i 

Nydala socken. Samtliga medlemmar är välkomna att delta i 
 aktiviteterna. 

 

Arbetsdag 
Boka in kommande arbetsdag lördagen den 13 april, 9.00. 

Vi hjälps åt att ställa i ordning trädgården, trädgårdsmöbler mm. 
Byalaget bjuder på fika och lunch. 

Välkomna! 

 


