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Hej! Här kommer lite info från oss i V. Ny Hembygdsförening.  Hösten har gjort 

sitt intåg och vi se tillbaka på en vår och sommar där det efter två år med 

pandemirestriktioner äntligen varit möjligt att genomföra planerad 

verksamhet. Gökotta vid Hults gård, Nationaldagsfirande i Medevi etc. Nytt för i 

år var att vi också var representerade på årets Kulturarvsdagar som arrangeras 

av Riksantikvarieämbetet. Årets tema var hållbarhet. Åse Högström visade 

exempel på dekorationsmålning och arrangerande workshop på temat att 

blanda sin egen kulturarvsfärg.  

Vår tradition sen tre år tillbaka är att trycka en almanacka med något lokalt 

tema. Det började 2019 med temat ”Grindar i V. Ny”, 2021 – August 

Malmströms konst, 2022 – lokala konstnärer och för 2023 är temat Medevi 

Brunn. Almanackan kostar 100 kr/styck och det är knutet ett lotteri till 

försäljningen, vinsterna är presentkort skänkta av 4 lokala företag och 

ytterligare vinster skänkta av Intresseföreningen Medevi Brunn och V. Ny 

Hembygdsförening. Om du inte redan beställt/köpt en almanacka så hör av dig 

till Madeleine senast 15 nov.  

I år kommer vi att arrangera julmarknad med lokalt hantverk i vår 

föreningslokal Gamla småskolan i Nykyrka 3/12–11/12 öppet alla dagar mellan 

13-18.00. Välkommen att handla dina julklappar hos oss. Vi bjuder på 

kaffe/the/saft till alla besökare, hembakat fikabröd kan köpas av våra 

försäljare. 

Vi planerar också för att få igång aktiviteter på temat ”familjeslöjd” där både 

barn och vuxna ska ha möjlighet att pröva olika slöjdformer. Under 

förutsättning att det finns ett intresse för aktiviteten kan vi söka olika former av 

projektmedel som reducerar kostnaden för deltagarna. 

Har du tankar och idéer om verksamhet som du vill att vi arrangerar eller om 

du vill bidra med något till ”10-an” vår lilla bod för återbruk så hör av dig.  



Efter genomförd renovering så är det åter möjligt att hyra lokal i Gamla 

Småskolan för föreningsmöten, arrangemang och privata sammankomster. 

Finns också rum att hyra för övernattning på övervåningen. 

Och sist men inte minst – ta med dig fikakorg och njut – det nu finns möjlighet 

att sitta under tak vid hembygdsgården Nubbekullen i vår nybyggda paviljong, 

som ligger längs Östgötaleden. 

Hälsningar från styrelsen för V. Ny hembygdsförening genom 

Madeleine Öberg, ordförande 

www.hembygd.se/vastra-ny/  Du kan 

också ta direkt kontakt med oss via 

m.oberg@live.se eller ringa 0706 920 980, 

lämna meddelande så ringer vi upp.  

 

 

Bild från invigning av paviljongen vid 

Nubbekullen 20 juni i år, fotograf Mats 

Holmertz 

 

 

 

 

 

 

Om du inte redan är medlem och vill 

bli det så betala in 150 kr på bg 5099–

0332 eller swisha till 123 644 41 29. 

Skriv ny medlem. 
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