
SEPTEMBER 
 

5 september 12.15 

Munkaledens dag. 

Se annons 

12 september 9.00 

Hembygdsvandring 

Se mer på nästa sida 

19 september 10-12 

Tipspromenad i Rössved 

26 september 10-12 

Tipspromenad i Skärvälla 

 

TIPSPROMENADER 

Tre tipspromenader 

planeras i höst. 

Ta med matsäck. 

Det finns också möjlighet  

att grilla. 

Avgift 20 kronor. 

Lotteri på tipslapparna 

KALENDARIUM 

OKTOBER 
 

3 oktober 10-12 
Tipspromenad 

Björkelund  

10 oktober 9.00 
Höstarbetsdag på 

caféet! 
Byalaget bjuder på 

förtäring  

NOVEMBER 
 

13 november 19.00 
Filmkväll på Café Nydala 

Bildvisning om 
uppmärkning av torpen 

Rosendal-Bastö samt 
berättelse om de boende 

i torpen. 
Äldre film om torpet 

Dungen.  
Medverkande på filmen: 

Alf Haraldsson. 
Fika 

Arr: Nydala 
hembygdsförening 

 
Ljusstöpning 

Ljusstöpning planeras i 

november, men med 

tanke på pandemin 

avvaktar vi och hänvisar 

till hemsidan. 

Svenska kyrkan 
 

12 september 16.00  
Mässa med biskopen i 
Nydala klosterkyrka 

 
30 oktober 18.00 
Musikgudstjänst i  

Nydala klosterkyrka 
 

6 november 16.00 
Minnesgudstjänst i  
Nydala klosterkyrka 

 

Kulturarvsdagen 2021 
Torpvandringen kommer i år att genomföras på kulturarvsdagen 

2021 och gå under parollen: Naturen kallar - kulturarv åt alla. 
Torpvandringen kommer att ske i Hätteboområdet, Nydala 

socken, Värnamo kommun, söndagen den 12 september kl. 9.00 
med start vid Judagölen (skogsväg från vägen mellan Sandvik-

Ekhult). Vi börjar vandringen med en kort berättelse om mordet 
vid Judagölen (TV-versionen kan ses på SVT Play: Judagölen). Vi 
markerar ut torpen Älgabäck, Sandbäcken, Tjärbacken (Loberget) 
och Hörnet. Vi informerar om respektive torp med utgångspunkt 
från Henry Renshults böcker Folk & Fornt. Vi berättar också om 

torpet Lilla Hättebo som redan är markerat. Hela aktiviteten 
genomförs utomhus. Medtag egen kaffekorg. Vi fikar vid lämplig 

tidpunkt och plats utomhus. Kom ihåg att hålla avstånd under 
aktiviteten och följa rekommendationerna från 

folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen. 
Hjärtligt välkomna! 

Nydala hembygdsförening  
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Pilgrim’s Walk for Future – en vandring för 
klimatet. 

 
Den 19 juli startade en pilgrimsvandring i Vadstena. Vandringen går 

genom Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och 
Storbritannien och slutar i Glasgow där ett klimatmöte ska hållas i 

början av november. 
Lördagen den 31 juli gick pilgrimerna längs Munkaleden från 

Tallnäs till Nydala. Eftersom söndagar är vilodagar stannade de två 
nätter i Nydala. De sov i Klosterstallet  och i Bondkyrkan. 

På söndagen firades det mässa i kyrkan och därefter var det 
guidning för dem som så önskade. 

På måndagen deltog jag i en liten del av denna långa vandring. 
Drygt 15 personer samlades för morgonbön utanför kyrkan och sen 

var det dags att vandra iväg på Nydalaleden. 
Vi gick genom byn och ut på 127:an. Sen vek vi av på den gamla 

vägen mot Råhult förbi Lille Sten, Moboda, Morydet och Björkelund 
där det  blev fikarast i Franssons trädgård. Där lämnade jag 

vandrarna men de hade ännu några rejäla pass att gå innan de på 
kvällen anlände till Mariakyrkan i Värnamo för nästa övernattning. 

 
Ingrid Lindberg 

 

Under oktober—april kan man hyra caféet. 

Bokning sker via 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. 
 

 


