
BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

MAJ20 17
När:  Tisdag 2 maj, kl 8.00 – 09.15  
Var: Roy Thellmans Handelsträdgård, Skillered 
Kvarn 3. 
Kostnad:  100 kr/person 
Anmälan: Johanna Hedin 
almande@almande.se eller 076-2047321 
Dessa återkommande frukostträffar är ett initiativ 
från lokala företag. Syftet är att lära 
känna varandra, besöka olika företag och bygga ett
attraktivt företagsnätverk i Norra Tjust. 

Varmt välkommen att leva, verka och bo i vår 
levande landsbygd!

FÖRETAGSFRUKOST
Företagare i Norra Tjust 

Byabladet kommer 
fortsättningsvis ges ut 
10 gånger/år med den 
skillnad att det kommer två 
sommarnummer och inget 
januarinummer. Det blir i 
stället ett juninummer och 
ett nummer för juli/augusti 
som då även delas ut 
till sommarställen.  

Info

Redaktör Kajsa Norrby, Illustrationer Kaya & Momo Magnusson Liffner, Ansvarig utgivare Ingalill Ivarsson 
Epost: Byabladet@tryserum.se 

TIPS

Stoppa Pressarna!
Luften stod stilla sånär som på en varm bris då och då, fjärilar fladdrade 
– fåren bräkte mjukt. Fåglarna var yra av vårrus och överallt tittade det 
upp det ena späda grässtrået grönare än det andra.

Nej. Vi är inte långt borta från omvärlden! Vi är världen! Vi skapar 
den genom våra handlingar här och nu. Det du upplever här och 
nu är lika verkligt som det som sker någon annanstans på jorden. 
Vad som än händer i vår omvärld så hjälper det inte att vi dras 
med av medier och låter oss uppröras och förskräckas, om vi 
samtidigt glömmer bort vår egen närvaro i vår egen tillvaro. 

Sådant som inte har något nyhetsvärde i vårt ekonomiska 
system, men som med sin mycket jordnära existens skänker 
mening och liv är lika verkligt och centralt som något annat. Det 
stora i det lilla. 

STOPPA PRESSARNA! ”Tranorna kom idag”, ”En tussilago har 
vågat sig upp”... (är andra viktiga rubriker).

Det var den 7 april kl 14.53. Jag stod där lycklig och jordig 
och grävde efter sten. Kände tillfredsställelse över att under 
gamla skräphögar och jordmassor finna den ena stora 
stenen efter den andra och bända loss och lyfta upp dem 
likt mjölktänder ur jorden. 

Samtidigt exploderar vår mediala värld, det sprids som en 
löpeld på sociala medier, en lastbil har kört ihjäl folk utanför 
Åhléns i Stockholm. Det pratas om terror. 

Just där, just då kände jag mig så långt borta från
omvärlden. Som att jag inte var en del av den.  Även att 
flera i min familj är bosatta i Stockholm och kunde ha varit 
på fel plats vid fel tillfälle så sögs jag inte in i mediernas 
brus. Hade jag rätt att glädjas åt sädesärla och gammal 
mursten? Borde jag i stället förfasas över hur vår värld ser 
ut?

(Har du någon spännande rubrik jag ska skriva om så hör av dig!) 

info

Text: Kajsa Norrby

Med reservation för tryckfelsnisse & ändringar i kalendarium!



Maj-Öppet 
Lördag-Söndag 

13.oo-16.oo
Mycket Nytt! 

Nya leverantörer; 
Klässbol, Born of Sweden 
Trädgårdsspecialisten ... 

Tomatplantor
i butiken efter Valborg

ExtraÖppet 
Torsdag -KristiHimmelsfärd 

13.oo-16.oo

Välkommen! 
0493-420 00/411 86 

www.svenska-presenter.se

Kalender Maj 2017
1    må 10.00 Tjejlunken, se annons 
2    ti    07.40  Företagsfrukost i Skillereds Kvarn 
5    fr   19.00   Konsert med Det Tredje Rummet, se annons 
8    må 08.00  Tjejlunken, se annons 
11  to  16.00   Majkväll i Roys Handelsträdgård, se annons 
13  lö  10.00   Vårvandring i Vittvik, se annons 
14  sö 11.00   Mässa med konfirmander, Valdemarsvik, tårtkalas  
15  må 10.00  Tjejlunken, se annons             
19  fr   20.00   Konsert, Långrådna Community Choir, se annons 
21  sö 15.00   Gudtjänst Valdemarsviks kyrka 
           18.00   Mässa i östra Eds kyrka 
21  sö  10.00  Workshop, Mjölk och Mathantverk, Långrådna       
                       Kuktur &Gästgiveri, se annons 
22  må 10.00  Tjejlunken, se annons 
25  to  11.00   Hemvändardag i Tryserum, se annons -"Kristi 
                       Himmelfärdsdag i Tryserum" 
27  lö  10.00   Majtorg i Skeppsgården, se annons
28  sö 11.00   Mässa i Valdemarsviks kyrka 
29 må 10.00  Tjejlunken, se annons 
30  ti               Pastoratresa ”Alla vägar bär till Ukna” 
                       besök Gärdserums kyrka, fika vid Båtsjön, 
                       keramikverkstad och lokalhistoria i Tjustad, 
                       lunch på Ukna kök, avslutning i Kolsebro 
                       kulturverkstad Pris: 320:-/pers, 
                       anmälan senast 23 maj till 
                       Mari Stridh Johansson 0121-30775 

Torsdag 25 maj vid Tryserums kyrka från kl. 10.00 
Gudstjänst kl. 11.00 i Tryserums kyrka med musik av Tö- 
kören samt gäst-kör från Mora, trumpet Anna 
Karlsson. Tryserums Röda Korskrets säljer lotter i 
kyrkstallarna och korv med bröd i kyrkbacken. Efter 
gudstjänsten serveras kaffe med kaffebröd i Tryserums 
Friskolas matsal. Tryserums Hembygdsförening har 
öppet hus i Hembygdsgården med visning av sina 
samlingar, årsboksförsäljning och tipspromenad. 
Alla är välkomna! 

Arr: Tryserums Röda Korskrets, Tryserums 
Hembygdsförening och Svenska Kyrkan 

Kristi Himmelfärdsdag i Tryserum 
Välkomna till Tryserums Hemvändardag 

1 maj: Vi går naturstigen. Samling på kyrkans parkering. 
8 maj: Resan till Reijmyre. Samling på Folkets Hus plan i Valdemarsvik kl. 8.00 
obs. tiden! 
15 maj: Vandring i Gusum. Samling på Folkets Hus parkering i Gusum 
22 maj: Vandring i Ållebråta. Samling på vägen in till Dalen. 
29 maj vandring i Bankeböte. Samling hos Laila Pettersson i Bankeböte.
Alla vandringar börjar på resp. plats kl. 10.00 och pågår ungefär 2 timmar. Tag 
med fika. Tjejer i alla åldrar välkomna! Info Lilian: 0730 984845. 

T j e j l u n k e n .  

Grusning och saltning av vägar. Vi säljer även 
grus och jord. Vi utför maskintransporter.  

Grävning av diken-Enskilt avlopp 
Planering av tomter-Skogsvägar 

Håkan 070-347 53 02  Robert 070-323 90 31



Långrådna Kultur & Gästgiveri
Program Maj 2017 

Varma Hälsningar / Roy, Johanna 

Besök gärna vår sida på 
Facebook 
@RoyThellmansHandelstradgard 
Skillered Kvarn 3, 590 98 
Edsbruk. Ligger strax söder om 
Skeppsgården. 
E-post: green_copy@live.se
 Mobil: 073-4142152 Fast telefon: 
010-4026414 

Nu öppnar vi handelsträdgården! 
Den här majkvällen visar vi upp vårt sortiment 
för säsongen, med sommarblommor, 
köksväxter, tomater, chili och kryddväxter. Nytt 
för i år är ett större utbud av perenner. 
Välkommen på en fika, 
språka med oss om 
växter och odling. 
Kanske har du egna 
trädgårdserfarenheter 
att dela med dig av! 

Roy Thellmans Handelsträdgård 
Torsdag 11 maj kl. 16-20

Majkväll vid Skillered Kvarn 

Skeppsgården 
lördagen den 27 maj 
kl 10:00 till 13:00. 
Försäljning av 
hantverk m.m. 
Kaffeservering 
Lotterier

Välkomna till 
traditionellt Majtorg

KÖRSÅNG TORSDAGAR KL 19-20 
Blandad kör. Välkommen som du är, det enda som krävs är 
engagemang & glöd för sång och musik. Repertoar-världsmusik. 
Pris: 120 kr/gång. Eller terminsavgift. 
Körledare: Kajsa Norrby Körledare inom Natural Voice nätverk i 
Storbritannien. 

KONSERT MED ”DET TREDJE RUMMET! 5 maj kl 19 
Folkmusik med toner från världen och texter på svenska. 
Känsla, Röj & Närvaro ! Fiol, Gitarr & Sång! Taket lyfter! 
Pris 150:- FÖRKÖP! Ring & Boka! 

KONSERT MED LÅNGRÅDNA COMMUNITY CHOIR 
Vi har haft en helt underbar temin tillsammans och avslutar  nu med 
en berättande konsert på Lofta Caffé. Kom och mys med oss i 
sommarkvällen. Fika och lyssna till klanger och berättelser från hela 
världen. 
19 maj kl 20 ! OBS Plats: Lofta Caffé! Fri Entré 

WORKSHOP - MJÖLK & MATHANTVERK 21 maj kl 10-15 
Vi upprepar vår populära workshop! Lär dig göra Halloumi, feta, 
färskost, smör, crème fraiche, mozzarella.  
Pris 750:- BOKA PLATS! 0739-881399  
Ledare: Annie Svensson bonde & kreatör 

ÖVERNATTNING! GÄSTGIVERIET ÄR ÖPPET! 
Efter 110 år är det återigen välkommet att övernatta på 
Gästgivaregården! Vi hyr ut både rum och semesterbostad! 
RING OCH BOKA! 

PRIVATA SÅNGLEKTIONER 
Kajsa Norrby pedagog och sångerska erbjuder privata lektioner. Ring 
för mer info. 

Vårt ställe finns även öppet för andra bokningar.  
Anmäl er för nyhetsbrev! 

Arrangör: Långrådna Kultur & Gästgiveri 
För mer information och bokning 

kajsanorrby@hotmail.com 
tel 0739-88 13 99 

Varmt Välkomna hälsar Kajsa & Emil 
 

                               Gilla oss på Facebook!                               

Öppet MAj-Okt 
Tis-Sön 10-18

Dahlbergs 
Kross

Behöver du makadam, kross, grus, 
singel, sand?

0123-100 65 eller 0706715772



Upplaga: 765 ex (sommar 2000 ex). Tryck: Tryckcenter i Valdemarsvik. Ges ut i Tryserums och Östra Eds socknar samt Vråka by och ägs av Tryserums 
Intresseförening, Tryserums Hembygdsförening och Östra Eds Hembygdsförening. Vill du ha något infört i Byabladet i juninumret, meddela oss senast 20 maj. 
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga kostar annonser 100 kr styck. 
Redaktionen: Kajsa Norrby, Långrådna Gästgivaregård 1, 615 92 Valdemarsvik, epost: kajsanorrby@hotmail.com, tel 0739-88 13 99 • Anette Edström Karlsson, tel 
0123-310 48, epost: anette@stjarneberg.se • David Fogelberg, epost: david@vasterum.se • Lilian Nilsson, epost: ln8@telia.com • Ingalill Ivarsson, Nannyhill Gållösa, 
615 95 Valdemarsvik, tel 070-634 31 19 
Bankgiro: 5707-8867 • Epost: byabladet@tryserum.se • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se 

Sponsorer

Utan er finns vi inte 

Byabladet
Dahlbergs Kross 

Jörgen Svensson 

LRF Tryserum/Östra Ed, 

Långrådna Kultur & Gästgiveri

Magnus Dahlgren, Bäckaskogs gård 

Stjärnlanda Flygfältsförening 

Svenska Kyrkan 

Tjust-Eds Maskin AB 

Tryserums Friskola 

Tryserums Hembygdsförening 

Tryserums Intresseförening 

Valdemarsviks El AB 

Östra Eds Röda Korskrets 

Östra Eds Hembygdsförening

Stort tack! Förutom nämnda företag vill vi 
tacka alla privatpersoner som bidrar till 
Byabladets fortlevnad. Det är viktigt att vi 
finns och syns! Genom att komma ut som 
papperstidning når vi personer som annars 
inte har tillgång till denna information. Bli 
sponsor och annonsera i Byabladet så det kan 
fortsätta leva vidare för en blomstrande bygd!

lördag 13 maj kl. 10.00 
Ägarna visar och berättar om Vittviks gård.

Samling vid slakteriet på gården. Medtag matsäck. 
Arr: Tryserums Hembygdsförening

Vårvandring i Vittvik

  O g r ä s p e s t o
Ogräs drygt 1 liter   
olivolja ca 1 dl 
vitlök 1 klyfta 
salt efter smak 
solrosfrö ca 1 dl 
ost ca 2 dl riven 

1. Plocka ogräs du vill bli 
av med, (tips kolla att det 
är ätbart! t.ex kirskål & 
nässlor) skölj om 
nödvändigt, förväll 
hastigt, låt rinna av osv... 

2. Mixa tillsammans med rätt mycket solrosfrön, ost, 
lagom med salt och någon vitlöksklyfta till en god 
röra, mixa vidare och häll samtidigt sakta i olivolja. 

Gör som du vill! Recept är till för att brytas! (eller var 
det regler?) Smaka dig fram i livet!

Recept


