Willefonden

KALENDARIUM
MARS
2 mars 19.00
Årsmöte i Hembygdsföreningen och
Föreningen Nydala
klosterträdgård
Plats:
Nydala Café & Restaurang
Bildvisning, förhandlingar
och fika
14 mars 18.00
Årsmöte i Svensbygds
intresseförening
Plats: Svensbygds
missionshus
15 mars 16.00
Upptaktsmöte inför
krönikespelet,
Plats: Nydala Café &
Restaurang
19 mars 19.00
Årsmöte i
Föreningen Munkaleden
Plats: Tallnäs stiftsgård
Årsmötesförhandlingar
Film ”Kafferepet”
av Renée Göth
Kaffe, te och fralla
26 mars 19.00
Bokcirkel
Se www.nydala.com för
mer info.

APRIL

MAJ

16 april 19.00
Bokcirkel
Se www.nydala.com för
mer info.

3 maj 9.00
Torpvandring
Se www.nydala.com för
mer info.

18 april 9.00
Gemensam arbetsdag!
Vårstädning i byalagets
samlingslokal och
trädgård.
Hembygdsföreningen
städar museet.
Byalaget bjuder på
fika och lunch!
30 april 18.00
Valborgsmässofirande
planeras.
Se www.nydala.com för
mer info.

10 maj 9.00
Vandring och städning
på Munkaleden,
sträckan
Nydala-Järnboda
Ta med handreskap
och fika.
Vi delar upp oss i två
lag som går från var sitt
håll och möts halvvägs.

Guidning
i klosterkyrkan och
klosterträdgården
planeras att hållas
onsdagar kl 18
1/7—5/8

Svenska kyrkan
1 mars 18.00
Högmässa i
Nydala portkapell
29 mars 18.00
Högmässa i
Nydala portkapell
9 april 18.00
Skärtorsdagsmässa
i Nydala klosterkyrka
10 april 15.00
Långfredagsgudstjänst
i Nydala klosterkyrka

Den 29 februari anordnade byalaget i samarbete med Nydala Café &
Restaurang Afternoon tea, för att stötta det fantastiska gäng i vår
krönikespelsensemble som med sitt engagemang åker
Vasaloppet för att samla in pengar till förmån för Willefonden.
Denna fond arbetar för att stödja forskningen kring
odiagnostiserade sjukdomar.
I Sverige räknar man med att det finns ca 1000 barn
som är drabbade.
En av krönikespelets yngre deltagare, Kerstin, är ett av dessa barn
som har en odiagnostiserad sjukdom.
Vårt insamlingsmål är 50 000 kronor,
säger Magdalena Lönnlycka, samordnare för gruppen.
Byalaget vill naturligtvis också bidra och stötta detta initiativ och
beslutade på årsmötet att ge 1000 kronor till fonden.
Här kan du läsa mer:
https://www.facebook.com/vitarWillefondentillVasaloppet/
Vill du också ge ett bidrag kan du swisha till nummer 9005448
Skriv VASA2020 som meddelande.

Växjö stift 850 år

Under året kommer ett stort firande att genomföras på olika sätt,
bl a en högmässa i Nydala klosterkyrka.
Läs mer här:
https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/vaxjo-stift-850-ar

Förstudie om Nydala

Anders Wallander, arkeolog och f d anställd vid Länsstyrelsen,
utarbetar på Länsstyrelsens uppdrag en förstudie som ska leda fram
till en verksamhets- och förvaltningsplan i och kring klosterområdet i
Nydala. Meningen är att resultatet ska ligga till grund för
bedömningar vid ansökningar om bidrag och tillstånd m m.

LOKALA ANNONSER
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Rapport från årsmötet

Avgående styrelsemedlem är vår högt
uppskattade kassör Arne Stenvall.
Byalaget vill rikta ett stort och varmt tack till Arne
för ett väl utfört arbete under många år!
Den nya styrelsen består av Oskar Karlsson, ordförande, Kristina
Örlander, kassör, Anton Persson, sekreterare, ledamöterna Maria
Karlson, David Kurtsson och Monika de Leve samt suppleanterna
Kerstin Hägerström, Anastasia Polubotko samt Malena Thor.
Protokoll från årsmötet kommer att finnas på hemsidan.

Arbetsdag för Byalag och Hembygdsförening
Boka in kommande arbetsdag lördagen den 18 april, 9.00.
Vi hjälps åt att ställa i ordning trädgården,
trädgårdsmöbler, muséet mm.
Byalaget bjuder alla arbetare på fika och lunch.
Välkomna!

Ny församlingspräst i Nydala

Vi säger välkommen till vår nya församlingspräst Ritha Gavelli
som är bosatt i Långö!

Fotobok om krönikespelet

Inför 30-årsjubiléet planeras att sammanställa en fotobok som
visar åren som gått.
Du som har bilder att bidra med och du som kan tänka dig att
hjälpa till med sammanställningen av boken kan höra av dig
till Oskar Karlsson, tel 070 - 679 61 80
UTGIVET AV NYDALA BYALAG

