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Café Nydala
Nydala byalag hälsar våra nya arrendatorer Ingalill Andersson
med döttrar Malin och Ellinore och Anki Honkala från Hakarp
hjärtligt välkomna till oss i Nydala.
Ingalill och Anki har under några år drivit Café Lustfyllt
i Munkaskog utanför Habo.
De kommer att erbjuda smörgåsar på hembakat bröd, kakor,
andra bakverk samt lättare lunch.
De tillträder 1 juni och planerar att öppna caféet i midsommarveckan, ev. något tidigare, och har öppet t.o.m augusti.
Ingalill har anknytning till Nydala. Hennes pappas moster,
Anna Andersson med familj byggde Eksätra
och bodde där ett antal år.
Du kan läsa mer om caféverksamheten på bloggen
ljuvligaverk.blogg.se
Öppettider: Onsdag-söndag 10-17
Tel till Café Nydala: 0382-31013, 0705-505505 för bokningar

Krönikespelet Det rika Nova Vallis

UTGIVET AV NYDALA BYALAG

Den 20 och 21 augusti går årets krönikespel av stapeln.
Biljettförsäljning: novavallis@nydala.com, Siv Öberg 0706939374, Café Nydala, Melins konditori Sävsjö, Be-Pe Foto
Värnamo, Scandic Hotell Värnamo, Café Timjan Flahult eller
Studio K Vrigstad. Se även vår hemsida www.nydala.com.
Biljettpris 150:Gå med i Facebook-gruppen
”Krönikespelet – Det Rika Nova Vallis”!

Sysselsättning för långtidsarbetslösa

KALENDARIUM
JUNI
4/6 19.00
Buggkurs hos Hoppe
15/6 18.00
Café Timjan
Föreläsning om
Aloe vera med
Malin Broddegård
Midsommarafton
25/6 15.00
dansar vi runt
midsommarstången!
Ta med blommor
och fikakorg!
27/6 19.00
Musik i sommarkväll
Susanne Rydén med
dottern Clara

JULI
Musik i sommarkväll
17/7 19.00
Pär Nilsén (sång) och
Harald Petersson
(piano)
24/7 19.00
Evelina Nilsson
(sång) och Simon
Eidenskog (piano)
31/7 19.00
Johannes Friberg
(sång och orgel)
18/7 12-18
Öppen trädgård på
Flahults lustgård

LÄKTARBYGGE
Den 2/8 9.00 byggs läktarna inför
krönikespelet. Välkommen att hjälpa till!
Kontaktperson Bengt Lindman,
tel 0382-31139 eller 31072

AUGUSTI
6/8 19.00
Buggkurs hos Hoppe
Musik i sommarkväll
7/8 19.00
"Fyra små rätter"
sångkvartett från
Alvesta
8/8
”Tusen trädgårdar”
i Klosterträdgården
10.00 guidning
16-21/8
Medeltidstema i
Café Timjan
20 och 21/8 20.00
Krönikespelen
Det rika Nova Vallis
Repetitionstider
se hemsidan
29/8
Rusken-runt-dagen
För program se:
http://www.
gotorusken.se

Arbetsförmedlingen erbjuder föreningar (anordnare) kostnadsfritt att ta
emot och erbjuda sysselsättning i sin verksamhet till långtidsarbetslösa
och för detta utgår en ersättning till föreningen på 225:-/ dag och
sysselsatt. Syftet är att långtidsarbetslösa (deltagarna) ska få färska
arbetsreferenser som underlättar deras återgång till arbetsmarknaden.
Kravet på föreningen är att man har en handledare.
Vad räknas som lämplig sysselsättning?
Sysselsättning kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli
utförda eller som ordinarie personal inte hinner med
och som höjer kvaliteten i verksamheten.
Sysselsättningen ska motsvara den tid
som den arbetssökande står till förfogande för arbete.
Styrelsen för Nydala byalag ser detta som en möjlighet att kunna få hjälp
med vårt arbete i föreningen, men vi vill ha ett samarbete med övriga
föreningar för att kunna erbjuda mrningsfull sysselsättning.
Alla föreningar har säkert arbetsuppgifter som inte hinns med.
Vill du läsa mer om detta, se vår hemsida www.nydala.com.
Här kommer ny info att läggas ut under sommaren.
Vi vill gärna ha era synpunkter!

Änglar
Utställning i portkapellet 12/6-29/8
Utställare: Bosse Blomén

Nya tag i marknadsföringen
För att marknadsföra krönikespelet kommer vi att delta
i karnevalståget i Värnamo den 5/6.
Vi behöver flera som vill vara med i tåget!
Kontakta Maria Karlson, tel 070-9223933
Detta gäller även när Ohsabanan firar jubileum 10-18 juli.
Vi är också med på Vrigstad marknad den 14/8.

Tusen trädgårdar
Den 8/8 inbjuder Riksförbundet Svensk Trädgård till en
landsomfattande inspirationsdag för hela trädgårdssverige.
Guidning i Nydala klosterträdgård kl 10 00.

