
 

 

Kära medlem! 

År 2022 blev ett postcovidår när många aktiviteter återupptogs och strömmen av besökare 

började återvända även om den inte nådde samma nivå som tidigare. Samtidigt upplever vi 

att intresset för vår örtagård fortfarande är stort. Antalet medlemmar uppgår nu till 79.  

Den 2 april inbjöds nyinflyttade i Nydala till trivselträff i cafeet av bygdens föreningar och då 

informerade vår ordförande om klosterträdgårdsföreningens syfte och verksamhet. Årets 

blomstervandring den 12/6 leddes av Lennart Persson, Jönköping, som berättade om 

växtlivet i ravinen i Rössved för ett 10-tal deltagare. Den 2 juli var det dags att fira 

klosterträdgårdens 15-årsjubileum. Allmänheten bjöds in i strålande vackert sommarväder 

med fika vid långbord i skuggan. I början av augusti gjorde ett 10-tal personer i Örtagårdens 

vänner från Vadstena ett studiebesök i trädgården. Den 24 augusti arrangerade föreningen 

tillsammans med Hembygdsföreningen den årligen återkommande föreningsresan med buss 

till Åsle Tå och Alphems Arboretum i Västergötland. Varannan onsdag under säsongen har 

styrelsen träffats och skött om odlingarna och den 5 oktober avslutades trädgårdsåret med 

en grundlig höststädning. 

I år planerar styrelsen att som tidigare anordna både blomstervandring och en medlemsresa, 

som i år ska gå till Kronobäcks klosterruin och Kalmar. Vi återkommer med ytterligare 

information om datum och platser. Den 30/6 blir det klosterträdgårdsdag med fika, visning 

och en stunds social samvaro. 

Medlemsavgiften är fortfarande 100 kr och kan sättas in på bankgiro 5031-8872. Som 

medlem i föreningen får man även i år 10 % på ordinarie priser hos Fagerhults Plantskola. 

Café Timjan erbjuder gratis kaffe och våffla. För ytterligare information hänvisas till vår 

hemsida. 

Vi önskar er välkomna till föreningsstämma tillsammans med Nydala Hembygdsförening i 

cafélokalen, Nydala,  tisdagen den 7 mars kl 19 . Vi bjuder på fika som vanligt. 

Tipsa gärna en vän eller någon annan trädgårdsintresserad om vår förening. Vi vill gärna ha 

fler medlemmar! Även passiva medlemmar är välkomna och alla kan utnyttja föreningens 

rabatterbjudanden. 

Med vänliga hälsningar från styrelsen 

Nydala 20230130 

 


