KALENDARIUM

Kulturgravar

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI/MARS

12 december 15.00
Luciafirande i
Svensbygds missionshus
Mer info i separat ruta

22 januari 15.00
Trivseleftermiddag
för er som flyttat till
Nydala under
2020 och 2021
Plats: Café Nydala

19 februari 11.00
Sportlovsaktiviteter vid
Gåeryds badplats.
Välkomna till en dag med
friluftsaktiviteter
för alla åldrar!
Vi tänder grillen och
hoppas dessutom att det
är is som håller för både
fiske och lek på isen,
längdskidor mm.
För närmare info se
hemsidan nydala.com

28 december 18.00
Grötfest med
underhållning av
Olle Gustavsson och
Roland Molin
Inträde 120,kr barn 60
Anmälan till

maria.karlson@nydala.com

eller sms till
070-922 39 33

Luciafirande 12/12 15.00
Alla barn i bygden bjuds in att delta i tåget.
Vi övar kl 14.00 med kända sånger
Efter luciatåget avnjuter vi en kakbuffé av
allehanda skänkta bakverk. Meddela gärna
Astrid Stenvall 070-680 32 77 eller
astrid.stenvall@nydala.com om du vill
bidra till kakbuffén, alternativt skänka en
vinst till lotterierna!
Senast 10/12 vill Astrid veta om din
medverkan!

21 februari 19.00
Årsmöte i
Nydala byalag
Plats: Nydala
Café & Restaurang
Förhandlingar
och fika
Samtidigt får vi del av
Bygdebolagets
årsredovisning
7 mars 19.00
Årsmöte i Hembygdsföreningen och
Föreningen
Nydala
klosterträdgård.
Plats: Nydala
Café & Restaurang
Förhandlingar och fika

På hemsidan nydala.com finns en länk där man kan
lyssna på berättelser om gravar på Nydala kyrkogård
och i övriga Småland.
Adressen är kulturgravar.se

Tipspromenader
Höstens tipsrundor på lite olika ställen i bygden har varit uppskattade
just för att man fått möjlighet att vandra runt
på okända vägar och stigar vid tre tillfällen i höst.
77 personer har deltagit.
Vi återkommer med en ny omgång med fyra söndagar i vår.
Styrelsen tar gärna emot tips om var man skulle vilja gå eller ännu
bättre, en inbjudan att visa upp sin del av bygden.
Styrelsen hjälper till att arrangera promenaderna.
Välkomna att höra av er till Oskar Karlsson. Oskar@nydalatra.se

LOKALA ANNONSER

Nydala allehanda
För oss som bor i Nydala socken
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Styrelsen meddelar

Landsbygdsdialogen genomfördes tidigare i höst.
Se hemsidan nydala.com för mer info!
Nu finns det möjlighet att driva några av frågorna vidare,
men då vill kommunen att byborna tar initiativ.
Ta kontakt med någon i styrelsen om det finns någon fråga som du
brinner för och skulle vilja hjälpa till att driva.
Exempelvis har Arne Stenvall och styrelsen ansökt om hjärtstartare
till Långö, och det arbetas på att få detta till fler byar.
Ett annat exempel är att
Helena Johansson och Kristina Örlander har haft ett möte med
Monica Falk och Katinka Borg från Värnamo bibliotek.
Planen är att Nydala ska bli en del av kommunens
bokpratsturné till våren.
Önskemål om barnverksamhet har framförts.
Denna fråga har vidarebefordrats till
barnbibliotekets chef.
Välkomna till bokbussen som kommer till Nydala,
gamla affären onsdag udda veckor kl 16-17.

God Jul och
Gott Nytt År!
UTGIVET AV NYDALA BYALAG

Hembygdsföreningen

Ett stort tack till Hembygdsföreningen och Doris och
Arne Fransson samt Arne Stenvall för det enorma arbetet
med att märka ut ödetorpen och arrangera torpvandringar!
Ett stort tack till Doris Fransson för det fina bildspelet
och den digitala torpvandring som visades
på filmkvällen den 13/11!

