Hjärtstartare i Haboarp

KALENDARIUM
SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

18 september 10-12
Tipspromenad
Se hemsidan nydala.com
för mer info.

1 oktober 9.00
Höstens arbetsdag på
och omkring vårt café.

Ostkakebakning
planeras i november.
Se hemsidan nydala.com
för mer info.

25 september 10-12
Tipspromenad
Se hemsidan nydala.com
för mer info.

TIPSPROMENADER
Fyra tipspromenader
planeras i höst.
Ta med matsäck.
Det finns också möjlighet
att grilla.
Avgift 20 kronor.
Lotteri på tipslapparna
Vinst till första pris

2 oktober 10-12
Tipspromenad
Se hemsidan nydala.com
för mer info.
9 oktober 10-12
Tipspromenad
Se hemsidan nydala.com
för mer info.
14 oktober 19.00
After week på caféet!
Knytkalas!
Ta med ditt fredagsmys
och kom och umgås en
stund!
Samtalsgrupp
Är du intresserad av att
diskutera livets djupare
frågor?
Nu finns det möjlighet att
göra det.
Helt förutsättningslöst
träffas vi och lyssnar,
reflekterar och samtalar
om det som känns viktigt
att tala om.
Du behöver inte ha någon
speciell tro eller
livsfilosofi!
Plats: Caféet,
styrelserummet
Tid: Bestämmer vi
tillsammans
Frågor och anmälan till
Inger Hoppe
070-575 47 89 eller
inger.hoppe@nydala.com

Ljusstöpning
planeras i november.
Se hemsidan nydala.com
för mer info.

Hjärtstartare finns nu uppsatt i Haboarp hos Jan-Ivar och Karin
Arvidsson.
Stort tack till Stena Recycling och till Karin och Jan- Ivar.

Grillkväll i Sandvik

Ett 60-tal personer deltog i grillkvällen.
Trots att det blåste rejält blev det en mycket trevlig kväll!

Rapport från Bygdebolaget

Arbetet med att hitta en ny arrendator till caféet pågår men inget
är avgjort än.

Rapport från Hembygdsföreningen

Stick-café
Vi är många i byalaget
som stickar, virkar,
broderar eller håller på
med någon annan form
av hantverk.
Nu har vi möjlighet att
göra detta samtidigt
som vi pratar och
umgås en stund.
Du tar med ditt eget
förmiddagsfika om du
vill!
Styrelserummet i caféet
kommer att vara öppet
torsdagar kl 10-12 och
den som vill är
välkommen!
Start 1 september
Ingen anmälan men om
du har frågor kan du
höra av dig till
Inger Hoppe
070-575 47 89

I samband med guidningarna av kyrka/klosterträdgård har
Hembygdsmuséet hållit öppet.
Många har varit intresserade av vad vi har att visa!

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

Yoga

Under sommaren har Eva Söderbäck Skillmark bjudit
på yoga i sin trädgård.
Nu har Eva börjat jobba men har ändå lovat att yoga
med oss en gång i månaden.
Tanken är att att vi yogar klockan tio andra lördagen i
varje månad med start i oktober.
För den som vill blir det yogapass tillsammans
framför tv:n på onsdagar kl 10.
Vi kommer att vara på caféet men i september månad
blir det hemma hos Inger Hoppe.
Start 21/9. Ingen kostnad!
Anmälan till
Inger Hoppe 070-575 47 89

LOKALA ANNONSER

Nydala allehanda
För oss som bor i Nydala socken Nr 3 — 2022 Årgång 25
Krönikespelet 2022
Efter två års uppehåll kunde vi äntligen spela Det rika Nova Vallis
den 19 och 20 augusti. Repetitionerna flöt på bra hela veckan under
ledning av regissör Marie Albertsson.
Fredagskvällens föreställning blev dramatisk! Åska och regn gjorde
tyvärr att spelet fick avbrytas en bit in i andra akten. Detta har aldrig
hänt förut och vi hoppas och tror att det inte händer igen.
Lördagskvällen blev desto mer lyckad. Föreställningen var utsåld
och vädret det bästa tänkbara. En minnesvärd kväll!
Ett stort och varmt tack till alla som bidragit till detta fina spel!

Ett stort tack!

UTGIVET AV NYDALA BYALAG

Sedan 2011 har Cecilia och Christer
Norrby drivit Nydala Café & Restaurang.
När de nu beslutat sig för att lämna
verksamheten är det en stor förlust, inte bara för oss i
Nydala utan för alla besökare från närområde såväl som
långväga gäster som njutit av den goda mat och de härliga
bakverk som familjen Norrby försett oss med.
Vi vill rikta ett mycket stort tack till er och önskar hela
familjen lycka till i framtiden!

