
SEPTEMBER 
 

10 september 9.00 
Torpvandring i Henry 

Renshults fotspår. 
Samling vid sågen i Dala 

Medtag kaffekorg 

KALENDARIUM 

OKTOBER 
 

14 oktober 9.00  
Höstarbete i byalaget! 
Vi hjälps åt att fixa till 

vår  caféträdgård, förråd 
och möteslokal. 
När vi är klara  

äter vi en bit mat.  
Väl mött!  

 
14 oktober 18.00  

Paketauktion i  
Svensbygds missionshus 

 

29 oktober 16.00  
Deltagare i krönikespelet 

samlas på caféet  
för diskussion 

och beslut om spelet 
2018! 

Återlämning av kläder! 
 

NOVEMBER 
 

1 och 8 november  
kl 18-21 

på Nydala Café  & 
Restaurang 

Räddningstjänsten 
informerar om 

”Säker by”  
Se bilaga 

 

 
3 november 19.00 

Popquiz med  
Stubbe Wahlberg 

på Nydala 
Café & Restaurang 

Se annonsering 

Svenska kyrkan 
 

Söndagen 
den 17 september  

hålls kyrkoval. 
Vallokalen i Fryele hålls 
öppen 9-12, 14.30-16.30 

samt 18-20 

 
4 november 18.00 
Minnesgudstjänst i  
Nydala klosterkyrka 
Efter gudstjänsten  

kaffeservering  

De vilda blommornas 
dag 

Ett 40-tal personer blev 
guidade i Svensbygd 
under ledning av bl a 

Naturskyddsföreningen. 
 

Damernas resa 
Bygdens damer avslutade 
vårens symötessamman-
komster med en bit mat 
på järnvägscaféet i Bor.   
Nu startar snart höstens 

träffar.  
Vill du få utskick om  

datum så hör av dig till 
Ingrid Lindberg.  

0382-31011 

Föreningsresa 
Föreningen Nydala  

klosterträdgårds  
årliga resa gick i år till 
Eksjö där man besökte 

Fobos trädgård och 
Aschanska gården.  

God lunch avnjöts på 
Vaxblekaregården i  

Eksjö.  
Midsommarafton 
En fin tradition som  

lockade ett stort antal  
familjer till caféträd-

gården för att  fira med 
dans kring  

midsommarstången  
ackompanjerad av  

Gudrun Wilhelmsson och  
Inger Hoppe. 

Landsbygdsdialogen 
Som ett led i landsbygds- 

dialogen har vi fått 
grillplatserna i Nydala 

och Sandvik upprustade. 
Grillplatsen i Sandvik 
invigdes med grillkväll 
den 21 juli med ca 50 

deltagare. 
Gällande utsiktsplatsen 

i Svensbygd kan vi  
konstatera att  
kommunens 

förhandlare tyvärr 
inte nått fram till 
en samsyn med 

markägaren om ett 
avtal som ska säkra 

den framtida utsikten. 
Det finns nu risk att  
området kommer att 

växa igen. 
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Jubileumsåret 2017 
Under sommaren har vi firat Krönikespelet 25 år  

och Föreningen Nydala klosterträdgård 10 år. 

Firandet började med Medeltidsdagen den 29 juli.  
Möjlighet fanns att prova på olika aktiviteter, besöka marknaden  

och se Höglandsriddarnas tornerspel, allt i medeltida anda. 

Denna dag lockade ca 2000 besökare till Nydala,  
vilket var långt över förväntan och parkerings– och serverings- 

personal hade fullt upp. 

 

Klosterträdgården firade 10-årsjubileum med guidning  
och kaffeservering den 5 augusti. 

Kyrkbuketter och lavendelkorgar som tillverkades  
i klosterträdgården hade en strykande åtgång. 

Samma kväll kunde man lyssna till en medeltida konsert 
i Nydala klosterkyrka. 

 

Krönikespelet Det rika Nova Vallis lockade i år  
ca 900 besökare. 

Byalaget tackar alla medverkande för en fantastisk insats! 
Vi har i år fått mycket positiv respons från besökarna som även  

har gett uttryck för att de önskar en fortsättning. 

Skådespelarna gav allt, många barn deltog och bidrog till  
hög stämning. Det fina vädret medverkade också till succén,  

så vi tackar även Fader Bernhard… 

 

Det finns ännu en jubilar, nämligen en 20-åring - 
Nydala Allehanda! 

Första utgåvan kom i november 1998. Vad som var aktuellt  
i byn då kan man se på nästa uppslag... 

 

ä

ö

Öppettider 

September — Ons-sön 11-17 

Fr o m 12/10 Tors-sön 11-17 

Fredagsmys 
på caféet 20/10 18-21 

Boka julbord hos oss! 
Vi startar 25/11 

Boka 
gärna bord! 

 


