
JUNI 
  

12 juni 9.00  
Blomstervandring i 
Rössved med guide 

Lennart Persson, 
Jönköping 

Ta med fikakorg! 
 

23 juni 15.00 
Midsommarstången kläs 

vid klosterträdgården. 
Välkomna!  

Medtag gärna blommor.  
 

24 juni 15.00 
Midsommarfirande vid 

klosterträdgården.  
Egen fikakorg 

Hembygdsmuséet håller 
öppet!  

KALENDARIUM 

JULI 
 

1 juli 14-17 
Föreningen Nydala 

klosterträdgård fyller 
15 år och bjuder på 
fika och visning av 
klosterträdgården 

15 juli 18.00 
Grillkväll i Sandvik. 

Många grillar kommer 
att ställas upp och vi 

tar gemensamt ansvar 
för att hålla avstånd! 
Se hemsidan för ev 

ändringar! 

25 juli 17.00 
Gemensam arbetskväll 

på och omkring vårt café. 

AUGUSTI 
 

1-2 augusti 8.00 

Läktarbygge i  

klosterträdgården 

Repetitionstider 

krönikespel 

Söndag 14/8 12-18  

Dans och sånger rep 

samt hela spelet 

Måndag 15/8 18-20.30  

Akt 1 

Tisdag 16/8 18-20.30  

Akt 2 

Onsdag 17/8 19 .00 

Genrep 

Torsdag rep vid behov 

Fredag 19/8 19.00 Spel 

Lördag 20/8 19.00 Spel  

19-20 augusti 20.00 

Krönikespel 

Se hemsidan för ev 

ändringar! 

27-28 augusti 

Rusken Runt-dagar 

Hembygdsmuséet 

har öppet 10-17 

Visning av sydda 

bonader 

Svenska kyrkan 
 

Välkommen på en 
guidad tur i Nydala 

klosterkyrka. 
Vi följer maxantalet 

besökare enligt 
regeringens beslut.  

29 juni 18-19 
6 juli 18-19 
13 juli 18-19 
20 juli 18-19 
27 juli 18-19 

3 augusti 18-19 
Hembygdsmuséet har 

öppet efter guidningen! 
 

Musik i sommarkväll i 
Nydala klosterkyrka  

2 juli kl 18.00 
9 juli kl 18.00 

23 juli kl 18.00 
13 augusti kl 20.00 

 

Valborgsfirande  
Valborg firades i år vid badplatsen i Gåeryd i vackert vårväder. 

En för detta tillfälle bildad kör sjöng in våren under ledning av 

Inger Hoppe. Brasa, tävling och lotterier bidrog till den goda 

stämningen. Ett 60-tal personer hade samlats. 

 

Bybibblan 
Den 13 april invigdes vår nya bybibbla av kulturnämndens vice 

ordförande Albin Björhag och bevittnades av ett tjugotal 

nydalabor. I anslutning till invigningen hölls den 26 april 

”Bokprat” på Café Nydala då bibliotekarierna gav lästips. 

Många intresserade nydalabor mötte upp och ett nytt ”Bokprat” 

planeras till hösten. 

Samtidigt upphörde bokbussens besök i Nydala. 

 

Nytt tält 
Byalaget har köpt in ett nytt tält, 6 x 3 meter, som medlemmar i 
byalaget kan hyra. Man har också köpt in nya trädgårdsmöbler. 

Bidrag från Leader Linné har finansierat detta. 
 

Hembygdsmuséet 
Ett stort arbete har lagts ner på att få taket rent från mossa. 

Fredagen den 22 april och lördagen den 23 april hyrde vi en sky-
lift och Mats Hoppe, Göran Carlsson och Mats Karlson hjälptes åt 
att skrapa bort mossa med hjälp av räfsor och högtryckstvätt. De 
sprutade sedan på antimossmedel. Krister Andersson hjälpte oss 

med skyliften. I trädgården arbetade Berit Lundberg, Doris 
Fransson och Kicki Örlander med att räfsa bort nedfallna grenar 

och kvistar samt mossa från taket.  
Vi fikade och grillade korv under dagarna.  

Tack för all hjälp! Nu ser vi fram emot några mossfria år. 
Doris Fransson, ordförande Hembygdsföreningen 

 

Vårens tips-
promenader 

Evenemangen har 
varit mycket 

uppskattade och 
det blir nya 

promenader till 
hösten. 

Yogakurs 
Eva Söderbäck 

Skillmark, utbildad 
yogalärare bjuder in 

till en gratis 
yogaintroduktion 

utomhus, fyra 
tillfällen.   

Anpassas efter 
deltagarnas 

förmåga. 
Anmälan till Eva 

070-783 10 55 
 

Skoldagar 
Den 31/5-2/6 

genomförs 
kommunens 

skoldagar 
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Nydala allehanda 

Hjärtstartare på plats i Långö 
På initiativ av Arne Stenvall genomfördes en insamling bland 

engagerade boende så att man tillsammans med Värnamo kommun 
kunde sponsra inköpet av en hjärtstartare. 

 

Krönikespel 2022 
Till vår stora glädje kan vi få visa vårt krönikespel igen! 

Spelen genomförs den 19 och 20 augusti. 

Biljettförsäljning online startar 1 juni. 

All info finns på hemsidan nydala.com 

Insamling av bonader 
Hembygdsföreningen vill visa sydda bonader på hembygdsmuseet 

under Rusken Runt-dagarna 27 – 28 augusti.  
Vi vill därför att du som har någon sydd bonad liggande i dina 

gömmor lämnar in dem till oss.  
Ju äldre bonaden är desto bättre.  

Gärna med text på, ex Morgonstund har guld i mund.  
Hör av dig till Doris Fransson tel 070-221 47 94 före den 10 augusti 

om du vill låna ut en bonad under evenemanget.  
Sätt namn och telefonnummer på baksidan av bonaden.  

Klosterträdgården firar 15 år 
Fredagen den 1 juli kl 14-17 firar vi detta genom att bjuda på fika 

och visa vår trädgård. 
En medlemsresa till Åsle Tå och Ålleberg planeras i augusti. 

Se hemsidor för mer info 
 

Kurs i gammaldags hantverk 
Gillis Hjalmarsson och Paul Feurst lär oss att göra facklor  

och binda nekar. 
Anmälan till Maria Karlson 070-922 39 33 

 
 

 


