
JANUARI 
 

13 januari 19.00 
Afterweek i caféet! 

Ta med ditt fredagsmys 
och kom och umgås en 

stund!  
 

26 januari 19.00 
Bildvisning av 

torpinventering av 
Östanskog, Jussebro och 

Mariedal. 
Film av L-E Svenssons 
besök hos nydalabor på 

1960– och 70-talet. 
Fika. 

Plats: Café Nydala 
Arr:Hembygdsföreningen 

FEBRUARI/MARS 
 

10 februari 19.00 
Afterweek i caféet! 

Ta med ditt fredagsmys 
och kom och umgås en 

stund!  
 

Sportlovet 
Sportlovsaktiviteter 

planeras. 
För närmare info se  

hemsidan nydala.com 
 

27 februari 19.00 
Årsmöte i  

Nydala byalag  
Plats: Café Nydala 

Förhandlingar 
och fika 

Samtidigt får vi del av 
Bygdebolagets 
årsredovisning 

 
******************** 

 7 mars 19.00 
Årsmöte i Hembygds-

föreningen och 
Föreningen 

Nydala 
klosterträdgård. 

Plats: Café Nydala 
Förhandlingar och fika 

 
10 mars 19.00 

Afterweek i caféet! 
Ta med ditt fredagsmys 
och kom och umgås en 

stund!  
 

 
 
 
 
 

KALENDARIUM 
Rappport från Hembygdsföreningen 

 
Hembygdsföreningen hade öppet i Hembygdsmuseet under Rusken 
Runt-dagarna 27-28 augusti. Vi hade utställning med sydda bonader 
vilket var mycket uppskattat. Det var en jämn ström av besökare hela 

dagarna (utom under åskvädret som drog förbi på 
lördagseftermiddagen). Ca 120 personer besökte museet.  

Den 27 september 2022 inventerades, markerades och fotograferades 
tre torpområden i Nydala socken nämligen Östanskog, Jussebro och 
Mariedal av hembygdsföreningens representanter Doris Fransson, 
Arne Stenvall och Arne Fransson. Då flera av torpområdena ligger 

svårtillgängliga har vi inte kunnat erbjuda vandringar till dessa 
ställen. Istället kommer vi att inbjuda till bildvisning av inventeringen 
och berätta om torpen lördagen den 28 januari kl. 19.00. Vi kommer 
också vid samma tillfälle att visa Lars-Erik Svenssons film från 1960-

1970-talet om Nydalabor som han besökte med sin filmkamera.  

Lär dig brygga öl  
Du som är intresserad av att lära dig brygga öl kan anmäla dig till 

Kalle Hägerström tel  070-388 83 41 
 

 
 
 

Svenska kyrkan  
Fredagen den 16 december  

klockan 19.30-21 är det  
julkonsert i Nydala klosterkyrka 
Glögg och pepparkaka serveras  

från klockan 19.00 
 

Söndagen den 18 december klockan 16-17  
är det mässa i portkapellet 

 
Julafton 24 december klockan 11 

Samling vid julkrubban i 
Nydala klosterkyrka  

 

Luciafirande 10/12 15.00 
 

Alla barn i bygden bjuds in att delta i tåget. 
Vi övar kl 14.00 med kända sånger. 

Anmäl deltagande till Lovisa 073-022 62 15 
lovisa_berggren@hotmail.com 

Senast den 4/12. 
Efter luciatåget avnjuter vi en kakbuffé av 

allehanda skänkta bakverk. Meddela  
Astrid Stenvall 070-680 32 77 eller 

astrid.stenvall@nydala.com om du vill 
bidra till kakbuffén, alternativt skänka en 

vinst till lotterierna! 
Senast 7/12 vill Astrid veta om din 

medverkan! 
 

DECEMBER 
 

10 december 15.00 
Luciafirande i 

Svensbygds missionshus 
Mer info i separat ruta 

 
27 december 18.00 

Grötfest med 
underhållning av  

Janne Schultz  och Olle 
Gustavsson 

Inträde 140,kr barn 60 
Anmälan till  

Kristina Örlander 
tel 070-355 19 97 

senast 22/12 

mailto:Lovisa_berggren@hotmail.com
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LOKALA ANNONSER                                                                     

UTGIVET AV NYDALA BYALAG 

 För oss som bor i Nydala socken    Nr 4 — 2022 Årgång 25 

Nydala allehanda 

God Jul och  

Gott Nytt År! 

 

Åka-runt-fest  
Välkomna till Nydala sockens Åka-runt-fest lördagen  

den 18e februari kl 17! 
Här har ni chansen att lära känna människor  

i och omkring Nydala. 
Åka-runt-festen går ut på att åka från bord till bord och lära känna 
varandra i socknen över en bit mat. Under kvällen kommer ni att få 

äta en förrätt och en huvudrätt i två olika hem 
med två olika sällskap.  

Efterrätten njuter vi alla av tillsammans i en gemensam lokal. 
Minst en vecka innan festen kommer ni få hem ett brev med 

instruktioner vilken rätt ni ska bjuda på och var ni ska befinna er 
till förrätten. I samband med förrätten får ni öppna ett brev där det 

står vart ni ska åka för att äta huvudrätten. 
Tänk på att ni inte behöver laga någon rätt i mästerkocksklass!  

Det viktigaste är att umgås! 
Eventuella frågor besvaras av Jennie Lindman och Lovisa Vistfält. 

Anmälan senast den 22 januari till: 
Jennie   073-818 53 04   jennie.lindman@hotmail.com 
Lovisa 073-022 62 15 lovisa_berggren@hotmail.com 

 
Vi ser fram emot en trevlig kväll tillsammans! 

 
Gamla affären i Nydala vaknar till liv  

Så här berättar nya ägaren, Erica Lindberg: 
”Den fd affären i Nydala har nu fått ny ägare. Huset har stått öde i 

många år och har stora behov av renoveringar. Byggnaden 
uppfördes 1935 och två år senare 1937 invigdes butiken. Den 

upphörde sedan 1997. Hösten 2022 började husets resa att vakna 
till liv ur sin törnrosasömn. Ännu är det inte bestämt vad exakt 

resan ska sluta i. Planen är just nu i första hand att stegvis få huset 
och tomten i användbart skick. Förhoppningen på längre sikt är att 

fastigheten kan komma alla närboende till nytta. Alla förslag och 
tankar är välkomna! Hör av dig eller följ renoveringsresan via 

instagramkontot @Nydala.2” 
Byborna följer detta med stort intresse Erica! 
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