Bästa medlem!
Ett nytt år ligger framför oss och vi ser fram emot trädgårdssäsongen 2020. Sommaren 2019
var välbesökt och vi fick många bevis på uppskattning för våra odlingar.
På årsmötet den 4 mars föreläste Carl Johan Krantz, tidigare nydalabo och intendent på
Växjö museum, om linberedning med anledning av att han och hans fru skänkt en linbasta i
Dala till Nydala Hembygdsförening. Reparationen av hasselstaketet fortsatte och I mars
samlades styrelsen m fl och avverkade hassel i Gåeryd. En del växtmaterial förnyades och
kompletterades.
Arbetsgruppen från Svenska Kyrkans ”Pelarsal” inbjöds på rundvandring och fika den 28 maj
som tack för att de hjälpt till med renoveringen av trädgårdsmöblerna. Den 2 juni
arrangerades en blomstervandring i Rössveds omgivningar under ledning av Lennart
Persson, Jönköping. Medlemsresan den 27 juni gick till Fobo (Förbundet organisk-biologisk
odling) i Kvarnarp där vi informerades och guidades runt i trädgården. Årets tema var
”klosterträdgårdar”. Lunch intogs på krogen ”Putte Kock” i Eksjö och därefter besöktes bl a
Spakarps plantskola.
Den 16 oktober avslutades trädgårdsåret med ett grundligt höstarbete.
I vår blir det nödvändigt att reparera en del odlingsbäddar, där ekplankorna med tiden börjat
ruttna. Till sommaren planeras en medlemsresa och en botanisk vandring. Vi återkommer
med information om datum och platser senare.
Som medlem i föreningen får man även i år 10 % på ordinarie priser hos Fagerhults
Plantskola. Nydala Café & Restaurang bjuder på dryck och kaffe vid köp av lunch tisdagfredag kl 12-15 juni-augusti mot uppvisande av medlemskort. Café Timjan erbjuder gratis
kaffe och våffla. För ytterligare information hänvisas till vår hemsida
www.nydalaklostertradgard.se
Väl mött på föreningsstämman tillsammans med Nydala Hembygdsförening måndagen den 2
mars, kl 19 på Nydala Café och Restaurang. Vi bjuder på fika och bildspel med nydalatema.
Tipsa gärna en vän eller någon annan trädgårdsintresserad om vår förening. Vi vill gärna få
fler medlemmar! Årsavgiften är 100 kr. Även passiva medlemmar är välkomna och alla kan
utnyttja föreningens rabatterbjudanden.
Med vänliga hälsningar från styrelsen
Nydala 2020-02-08

