
JUNI 
2 juni 14.00 

Blomstervandring med 
kunnig botaniker  

i Rössved: 
Samling vid kyrkans  

parkering. 
Ta med kaffekorg. 

20 juni 15.00 
Midsommarstången kläs 

vid  
klosterträdgården..  

Välkomna!  
Medtag gärna blommor.  

21 juni 15.00 
Midsommarfirande vid 

klosterträdgården.  
OBS platsen.  

Egen fikakorg eller ett 
besök på caféet. 

Hembygdmuséet 
håller öppet! 

25 juni 
Klosterträdgårds-

föreningens årliga resa. 
Mer info kommer på 
hemsidor och anslag. 

KALENDARIUM 

JULI 
19 juli 18.00 

Sommarkväll i Sandvik. 
Ta med det du vill äta 

och dricka. 
Vi tänder grillen  om 

vädret tillåter. 
29 juli 9.00 

LÄKTARBYGGE 
Samling  

i klosterträdgården. 
Anmälan till  

Bengt Lindman  
tel 070-369 50 45  

AUGUSTI 
 16-17 augusti 20.00 

Det rika Nova Vallis 

Biljetter finns att köpa 

via vår hemsida och hos 

Nydala Café & Rest 

Hemköp Vrigstad 

Be-Pe Foto Värnamo  

24-25 augusti 10-17 

Rusken Runt-dagarna  

 

 

Svenska kyrkan 
15 juni 19.00 

Musik i sommarkväll 
i klosterkyrkan 
22 juni 15.00 

Friluftsgudstjänst 
utanför  

klosterkyrkan. 
6 juli 19.00 

Musik i sommarkväll 
i klosterkyrkan 
Pär Nilsén och  

Kerstin Jansson  
medverkar 

7 juli 18.00 
Högmässa 

i klosterkyrkan 

Guidning  

i klosterkyrkan och 

klosterträdgården 

onsdagar kl 18 

3/7—7/8 

Fri entré 

Föredrag 
Under våren har vi haft tre besök av föredragshållare.  

Den 27/1 berättade Samuel Palmblad om  
när kriget kom till Värnamo.  

Anna-Beth Fransson höll föredrag om kläder på 1300-talet den 28/3 
och den 14/4 underhöll Leif Ockander med kåseriet om  

”Tre medicinska profiler”, medan åhörarna njöt av Afternoon Tea. 
Fler träffar med fika och föredrag planeras under hösten. 

 

Valborgsmässofirande 
Tipsrunda, lotterier och allsång lockade ett 40-tal nydalabor som  

tagit med sig kaffekorgen. På grund av eldningsförbudet blev det inte 

någon brasa men å andra sidan kunde man sitta ute i caféträdgården 

i det varma, sköna vårvädret hela kvällen. 

 

Torpvandring 
Vårens torpvandring genomfördes söndagen den 5 maj.  

Trots snöoväder dagen före deltog ett 20-tal personer i vandringen. 
Denna gång besöktes torpställen som legat under Rumleborg,  

nämligen Gökadal, Stines, Lundsbo och Rosenlund. Arne Stenvall 
och Bernt Lindberg hade tillverkat ekstolpar som sedvanligt  

placerades ut vid torplämningarna. Doris Fransson berättade vid  
varje torplämning, med utgångspunkt från Henry Renshults  

inventering av Folk & Fornt i Nydala socken, om torpen och dess  
invånare under den tid de var befolkade. 

Denna gång gavs möjlighet att besöka ett av torpen, Rosenlund, som 

flyttats till Sven Göran och Kristina Josefssons gård i Fägerhult. Sven 
Göran har renoverat torpet till en trevlig stuga som öppnades upp för 

deltagarna i torpvandringen. Fika intogs i trädgården utanför  

torpstugan och deltagarna i torpvandringen besöktes till sist av 

”torparkäringen Stina” i tidstypiska kläder. 

Svenska kyrkan 
13 juli 19.00 

Musik i sommarkväll 
i klosterkyrkan 
Tema: Nordisk  

folkmusik och & visa i 
sommarkväll.  

14 juli 18.00 
Högmässa 

i klosterkyrkan 

21 juli 18.00 
Högmässa 

i klosterkyrkan 
27 juli 19.00 

Musik i sommarkväll 

28 juli 18.00 
Högmässa 

i klosterkyrkan 
4 augusti 18.00 

Högmässa 
i klosterkyrkan 

10 augusti 19.00 
Musik i sommarkväll 

11 augusti 18.00 
Högmässa 

i klosterkyrkan 

En a capella konsert i Ny-
dala klosterkyrka  ges den 
15/6 av sopranen Marja-
Kaisa Korkala från Fin-

land. Konserten består av 
musik från 1100-1200-

talet. Vi får höra exempel 
på repertoar som sjöngs 
under tidiga medeltiden 

inom cisterciensiska  
kloster.  

Läs mer på   
svenskakyrkan.se/

varnamo 
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Ny ordförande i byalaget 
Vi välkomnar vår nya ordförande, Kristina Örlander! 

 
Ska vi träffas i sommar? 

Välkommen till Nydala Café & Restaurang fredagar kl 17-19!  
För oss som är hemma i sommar och har tid och lust att träffas, 

umgås och äta en bit mat! 
 
 

Ska vi vandra i sommar? 
Förslag har inkommit om gemensamma vandringar  

i Nydala med omnejd. 
Mycket bra initiativ som dock bygger på att vi hjälps åt! 

Du som har en bra runda att gå, meddela tid och plats till 
inger.hoppe@nydala.com så läggs det upp på hemsidan 

 
 
 

 

Munkaleden 
Eftersom medlemsantalet i föreningen Munkaleden har sjunkit  
under senare år har man svårt att hinna med underhållsarbetet. 

Byalagets styrelse har därför beslutat att hjälpa till och varje vår se 
över denna sträcka av vandringsleden.  

Söndagen den 28/4 vandrade en grupp nydalabor på leden mellan 
Järnboda och Nydala och röjde upp inför den kommande säsongen. 

Vår förhoppning är att man också i Vaggeryds kommun ska följa 
vårt exempel och undvika  

att denna vackra och historiska led förfaller. 

 


