KALENDARIUM
SEPTEMBER
27 september 9.00
Hembygdsvandringen i
höst kommer att ske i
Nydala kyrkby söndagen
den 27 september kl. 9.00
med start vid
kyrkogårdsparkeringen.
Vi markerar ut
Sockenstugan/Skolan,
Fattigstugan,
Klosterkvarnen,
Värdshuset/affären,
Ålderdomshemmet/
Pensionatet. Vi berättar
om respektive byggnad
med utgångspunkt från
Henry Renshults böcker
Folk & Fornt. Kanske får
vi också möta en person
från förr, vem vet? Hela
aktiviteten genomförs
utomhus. Medtag egen
kaffekorg. Vi fikar vid
lämplig plats utomhus.
Tänk på att hålla avstånd
under aktiviteten enligt
rekommendationerna från
folkhälsomyndigheten.
Hjärtligt välkomna!

OKTOBER
1 oktober 19.00
”Nydala kloster – en
ekonomisk
framgångssaga”.
Föredrag av Karl-Axel
Petersson, Ekhult.
Plats: Nydala
Klosterkyrka
Föranmälan till
Kerstin Hägerström
senast 29/9
tel 070-319 84 64
3 oktober 9.00
Gemensam arbetsdag
i och kring vår lokal.
10 oktober 15.00
Afternoon tea på
Café Nydala med
föredrag av Anna Collén
Föranmälan till
Kristina Örlander
senast 3 oktober
tel 070-355-19-97
Anna Collén har sina
rötter i Nya Hjälmseryd
och Långö.

Läs mer på nydala.com

Så här berättar Anna Collén om sitt arbete:
”Efter min doktorsexamen i biokemi började jag
jobba med läkemedelsutveckling på AstraZeneca,
och där har jag nu arbetat i 20 år.
I min roll leder jag flera mycket spännande
forskningsprojekt om möjligheterna att återbygga
skadade hjärtan med genterapi och stamceller genom
att använda kroppens egen förmåga att reparera sig
själv samt jobbar med nya mediciner mot

åderförkalkning, och mycket mer,
vilket jag kommer att prata om när vi ses.”

NOVEMBER
7 november 19.00
Ostkakebak hos
Anneli i Borgen.
Anmälan till Anneli
070-545 08 86
anneli.magnisson@
stenarecycling.se
senast 31/10
Om många anmäler
sig kan deltagarna
indelas i två grupper.
10 november
Ljusstöpning på cafeet.
2 grupper kl 12-16
och kl 17-21.
Medtag eget fika och
ljusstumpar.
Anmälan till Helena
Johansson tel. 0702729800 senast 6/11

Det rika Nova vallis

Lördagen den 15/8 träffades ett 50-tal personer som normalt
skulle deltagit i krönikespelet i klosterträdgården.
Vädret var strålande och stämningen hög trots att
föreställningarna för första gången i spelets historia ställts in.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till
Marie, Hans och Stina som stod för aktiviteterna.
Hans höll föredrag i klosterkyrkan och sammanfattade tankar och
teorier om människors tillvaro och levnadsvillkor i vår bygd under
medeltiden. Han ställde också frågan om det finns intresse att
utforska ämnet vidare. Vi hoppas att han återkommer om saken.
Marie ansvarade för teaterdelen och ordnade olika övningar och
diskussioner om kommunikationen mellan publik och aktör.
Det blev spännande samtal om hur spelet berör oss som individer
och varför det fortfarande känns så aktuellt.
Stina ägnade sig åt barnen med dans och lek.
Avslutningsvis skapade barnen tre fina tavlor
som kommer att hängas upp på caféet.
Med förhoppningen om att pandemin ska vara över
till nästa sommar såg alla fram emot att få delta i krönikespelet
den 20-21 augusti 2021.

Svenska kyrkan
11 oktober 18.00
Högmässa i
Nydala klosterkyrka
31 oktober 17.00
Minnesgudstjänst i
Nydala klosterkyrka

Saxat ur Nydala Allehanda 2010
Nya ekstolpar med torpskyltar tillverkades
hos Arne Stenvall och sattes upp under
höstens torpvandringar!
Nydala Rock Band gjorde sitt första
och enda framträdande på luciafesten!
Biljetterna till krönikespelet var slutsålda på fredagen,
och 400 biljetter såldes till lördagens föreställning!
Ur kalendariet: Cafégudstjänster, buggkurs och allsång!

LOKALA ANNONSER

Nydala allehanda
För oss som bor i Nydala socken Nr 3 — 2020 Årgång 23
Nydala Café & Restaurang
Efter ett antal år med verksamhet året runt har
Cecilia och Christer Norrby nu beslutat dra ner på öppettiderna
och begränsa sig till sommarcafé.
Vi kommer naturligtvis att sakna möjligheten att besöka
Nydala Café och Restaurang under alla årstider men har samtidigt
förståelse för deras beslut att slå av på arbetstakten.
Detta innebär samtidigt att föreningslokalen kan utnyttjas i större
omfattning av både föreningar och kyrka.
Byalagets styrelse undersöker möjligheterna att hyra ut lokalen via
digital bokning men än så länge sker bokning
via mail eller telefon till
Karin och Jan-Ivar Arvidsson som också har nyckeln till caféet.
Karin 070-280 15 89
Jan-Ivar 070-570 68 04
E-post: haboarp@gmail.com
Reglerna för uthyrning finns på hemsidan.
För närvarande vet ingen hur hösten blir med tanke på
Covid-19. Styrelsen planerar ändå några få aktiviteter och stunder
för gemenskap. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska
följas och därför kommer vi att begära
föranmälan till samtliga arrangemang.
Om många anmäler sitt intresse kan två tillfällen erbjudas.
Det är viktigt att deltagarna är symtomfria och friska och håller
föreskrivet avstånd vid samlingarna.

UTGIVET AV NYDALA BYALAG

