
SEPTEMBER 
 

8 september 10-15 
Kulturarvsdagen 

Hembygdsföreningen  
visar tavlor föreställande 

Nydala klosterkyrka. 
Plats: Hembygdsmuséet 

27 september 18.00 
Föredrag av 

”Rebellkirurgen” Erik 
Erichsen 

Läs mer på hemsidan 
Fika 

29 september 9.00 
Torpvandring 
”Västan sjön”  

dvs sydvästra delen av 
Nydala socken. 

Samling vid Haboarps trä 
Ta med fikakorg 

Se vidare hemsidan  
”Folk och Fornt” 

29 september 15.00 
Afternoon tea 

Vi hjälps åt med det  
ätbara. 

Anmäl till Maria om du 
kan bidra med något. 

maria.karlson 
@nydala.com 

Föredrag/underhållning 
planeras. 

Se hemsidan 

KALENDARIUM 

OKTOBER 
 

8 oktober 19.00  
Filmafton 

Filmen om Åke i  
Jönshult och 

Kafferepet i Järnboda 
av Ola Karlsson 
Kaffeservering 

Arr:  
Hembygdsföreningen 

12 oktober 9.00  
Gemensamt höstarbete 

i och kring  
vår föreningslokal. 

Lunch utlovas! 

19 oktober 18.00  
Paketauktion i 

Svensbygds missionshus 

24 oktober 19.00  
Föredrag om 

en uppmärksammad 
rättegång på 1840-talet,  

Sagerska målet, 
i Nydala klosterkyrka 

Arr: Föreningen 
Munkaleden 

Kaffeservering 

NOVEMBER 
 

18 november 17.00 
(eller senare för den 

som jobbar) 
Pysselkväll inför julen. 

Ljusstöpning och 
kransbindning. 
Ta gärna med  

ljusstumpar liksom 
fikakorg. 

Mer info på hemsidan 
 

Svenska kyrkan 
 

3 oktober 19.00  
Arkeolog Anders Ödman 

föreläser i Nydala 
klosterkyrka. 

Bl a kommer han att 
berätta om Lunds  

domkyrka och  
kopplingen till Småland. 

 
 

2 november 16.00 
Minnesgudstjänst i  
Nydala klosterkyrka 
Efter gudstjänsten  

kaffeservering  

 

Tack 
Vi tackar familjen Lindman på Nydala Trä för all sponsring med 
virke till våra projekt i Nydala, till exempel pergola,  läktare och 

vandringsleder!  

 

Bokcirkel i Nydala 
Gillar du att läsa? Vi träffas torsdagar kl 19 en gång  

i månaden  i föreningslokalen på caféet  
och pratar om den aktuella boken och fikar.  
Ingen föranmälan, det är bara att komma.  

Vill du ha mer info, kontakta Kristina Örlander  
070-355 19 97, kristina.orlander@outlook.com  

eller Kerstin Hägerström 070-319 84 64,  
038231105@vmomail.se 

26/9 Bränn alla mina brev (Alex Schulman) 
31/10 Maigret på nattklubb (Georges Simenon) 

21/11 Domaredansen (Lena Ebervall och Per E Samuelson) 
Valda böcker finns i pocketupplaga och som ljudbok. 

 

 

Ska vi vandra i höst? 
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 

   
 
 

 

 

Först till kvarn... 
19 september 9.00 

Vill du baka ostkaka à la 
Gunborg? 

Samling hos Anneli  
Magnisson, Rumleborg. 

Max 6 deltagare. 
Självkostnadspris 

Kursledare:  
Kristina Örlander 

Anmälan till Anneli 
070-545 08 86 

anneli.magnisson@ 
stenarecycling.se 

Bygdebolaget 
Ny parkering med 
häck på båda sidor 

har anlagts vid caféet. 

Svensbygds 

missionshus 
En ombyggnad har 

gjorts av  
köksutrymmena 

Bortskänkes 
Ny vävstol, 170 cm. 
Hämtas i Värnamo. 

Kontakta Anneli Mag-
nisson,  

070-545 08 86 
anneli.magnisson 

@stenarecycling.se 
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Grillfest i Sandvik 
Det blev god uppslutning. 68 personer i alla åldrar, 

både bofasta och sommargäster möttes 
i det vackra sommarvädret. 

Många upptäckte att de både har anknytning och släktband 
till bygden. 

En studiecirkel för att kartlägga olika släktförhållanden verkar 
vara av intresse. 

Byalaget återkommer om detta. 

Det rika Nova Vallis 2019 
Cirka 700 personer besökte årets krönikespel. 

Nya regissören Marie Albertsson var nöjd med  
föreställningarna.  

Såväl skådespelare som publik uppskattade de manusändringar 
som Marie hade gjort. 

Fader Bernhard såg till att det var uppehåll båda kvällarna 
trots det ostadiga vädret. 

Byalaget tackar alla medverkande för en fantastiskt fin  insats! 

Ett särskilt tack till vår nya regissör samt våra sponsorer! 

 

 

 

 


