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Vill du dela med dig av 
något som hänt eller 
informera om något som 
kan vara av intresse för 
fler än dig så är du 
välkommen att skriva ett 
inlägg i Byabladet. I mån 
      av plats så tas det med! 
 

Konstinslag och illustrationer: Pernilla Hedin, Mörkvik 
Redaktör: Kajsa Norrby, Ansvarig utgivare: Ingalill Ivarsson Epost: Byabladet@tryserum.se 

info

Med reservation för tryckfelsnisse 
& ändringar i kalendarium!

Deadline för FEB-numret 
20 jan

Lördag 2 dec. kl.10-16 

Fina erbjudanden i butikerna.  

Cafét serverar gröt och skinkmacka m.m. 

Marias Hus, Idas syster Sofie 

Evas Café, Sjöberga Lanthandel 

  Välkomna!  

 mer info. 0706903722

 Adventsmys i Holmbo-Kvarnvik 

God jul och gott nytt år 
önskar 

Tryserums röda kors krets

 "Fredagskväll på Ekbacken" 
 15 dec. Vi serverar gröt o skinksmörgås! 

Välkomna från kl 19.00. 

På Trettondagen den 6 jan kl 13.00 har vi 
julgranssväng! Dans runt granen, godispåsar o 

fika! 30 kr för vuxna o gratis för barnen! 
Välkomna!

Ekbacken 



Jul i butiken

Kalender DECEMBER 2017
DEC 
2    lö  10.00-16.00  Adventsmys i Holmbo, se annons 
3   sö  11.00  Mässa i Östra Eds kyrka, grötlunch efter 
           15.00  Gudstjänst i Tryserums kyrka. 
4    må 12  Lunch, Tryserums hembygdsgård andakt & gemenskap 
8    fr   19.00 PUB i Vråka  
9    lö   10-15  Julmarknad i Långrådna, se annons 
            10-15 Roys handelsträdgård i MON TOMATER, se annons 
            10-16 Julmarknad i Vråka, se annons 
10  sö  18.00  Julkonsert i Tryserums kyrka,se annons 
13 on   18.00  Luciatåg i Tryserums kyrka, arr. Tryserums friskola  
15  fr   19.00  Fredagkväll på Ekbacken, se annons 
17 sö   11.00 Samling vid krubban, Östra Eds kyrka 
24 sö   23.30  Julnattsmäss i Östra Eds kyrka 
25  må  07.00  Julotta i Tryserums kyrka, se annons  
JAN 
1 januari kl 18 musikgudstjänst i östra eds kyrka, se annons 
6 jan kl 13, dans runt granen på Ekbacken, se annons 
FEB 
1 februari Körstart - Långrådna Kultur & Gästgiveri, se annons 

ÖPPET 
Lördagar-Söndagar

    13.00-16.00 
ExtraÖppet Lör 9/12 

11.oo-16.oo. 
 Välkommen! 

 
0493-411 86/ 420 00 

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

Kom in och få inspiration 

Gerbera, Solstickan, Stumpastaken, 

Mateus, Klippan, Born in Sweden, 

Hinzaväskan, Wildlife, tomtar 

och mkt mer

Jul i församlingen 
Julkonsert i Tryserums kyrka söndag 2:a 
advent 10 december kl 18.00 
Tryserum-Östra Eds kyrkokör med solister 
Karl-Gunnar Främberg, piano och orgel 
Susanna Franzén, flöjt 
Magnus Larsson, fiol 
Conny Eriksson, slagverk 
Anna Lindquist, körledare 

Julotta i Tryserums kyrka Juldagen 25 
december kl 07.00 
Tryserum-Östra Eds kyrkokör 
Kyrkkaffe vid brasan serveras i 
hembygdsgården av Tryserums 
hembygdsförening 

Musikgudstjänst i Östra Ed Nyårsdagen 1 
januari kl 18.00 
Erik Gruvebäck, Sandra Svensson och 
Daniella Ring bjuder på sång och musik. PERNILLA HEDIN



Långrådna Kultur & Gästgiveri

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!                               

                   ÖVERNATTNING! GÄSTGIVERIET ÄR ÖPPET! 

DECEMBER

Sånglektioner
Utveckla din röst genom sånglektioner för Kajsa Norrby! 

Nu flyttar vi verksamheten tillfälligt till Mon Tomater i 
Långrådna. 
Här tillverkas det nu fina dekorationer till advent och jul. 

Öppningsdag: 
9:e december 10-15.00 vid Mon Tomater, i samband med 
julmarknaden i Långrådna och Vråka. 

Öppet i advent: 
dagligen från 10:e till 23:e december, 12-18.00 (vid Mon 
Tomater) 

Handla adventsdekorationer, julblommor och julgrupper 
direkt hos oss. Det går bra att förbeställa. 
Kom och plantera julgrupper och skapa dekorationer efter 
eget tycke och smak. Vi finns på plats och kan ge guidning. 
Är ni ett företag, en förening eller ett sällskap med vänner? 
Vi tar emot grupper! Ring och boka tid med oss. Vi 
tillhandahåller material, handledning och även lättare 
förtäring om så önskas.  

Roy Thellmans 
Handelsträdgård

Advents- och juldekorationer!

KONTAKT: 
E-post: skilleredkvarn@gmail.com Roy: 073-4142152/010-4026414 

Följ oss: på Facebook @RoyThellmansHandelstradgard 
           Vi uppdaterar löpande vad som händer fram till jul. 

Hitta hit: i Långrådna följ skyltning mot Mon Tomater 

Långrådna 
Community Choir 

 sjunger på 
Julmarknaden  i 

Bygdegården 9 dec 
kl 13!  

Välkomna att besöka oss i Långrådnas 
vackra omgivningar!

Nytt till Våren!
Ytterligare en kör!  Vill du SJUNGA i kör hos oss men har inte möjlighet  på 
torsdagar? Jag startar i vår ännu en kör, hör av dig med önskemål om dag!  

 
Ny kurs! Vi genomför Julia Camerons kurs "ÖKA DIN KREATIVITET" upptäck 

och utveckla din kreativitet! Önskemål om dag, hör av dig! 

Terminsstart för 
kören 1 februari nya 

deltagare  
välkomnas!

TOVE FOLKESSON gästar oss i vår!! 
Hyllad och prisbelönt författare av triologin 

KALMARS JÄGARINNOR, SUND, och ÖLANDSSÅNGEN 
senast blev hon tilldelad Svds litteraturpris.  

Syftet är att skapa ett ökat intresse hos eleverna 
för sin egen hälsa och utrusta dem med konkreta 
verktyg för att påverka sitt välmående. Under 
hela läsåret jobbar lärare och elever aktivt 
tillsammans med hälsa ur ett helhetsperspektiv. 
Med extra rörelse och praktiska övningar med 
prova - på - inriktning lär sig eleverna att 
reflektera kring hur man kan göra för att må så 
bra som möjligt. 

Vi har ett antal stödpartners som bidragit under 
hösten och vill ha ytterligare lokala 
företag/personer som vill bidra till att vi kan 
skapa några extra spännande inslag också under 
vårterminen. 

Du som vill stödja HÄLSOSAM, ring Håkan på 
072-7117091

HÄLSO 
SAM

En hälsosatsning inom ramen för skoldagen 
som just nu genomförs på Tryserums Friskola.

PERNILLA HEDIN



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 nästa nummer av Byabladet, meddela oss senast 20 jan. 
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

Anders Svensson Bockgård 

Café Kårtorp 

Dahlbergs Kross 

Echo-Butiken AB 

F.d tryserums kyrkliga syförening 

Fogelviks Egendom AB 

Jörgen Svensson 

LRF Tryserum/Östra Ed, 

Långrådna Kultur & Gästgiveri 

Bäckaskogs gård 

Roy Thellmans handelsträdgård 

Stjärnlanda Flygfältsförening 

Svenska Kyrkan 

Svenska Presenter 

Tjejlunkenstickarna 

Tjust-Eds Maskin AB 

Tryserums Friskola 

Tryserums Hembygdsförening 

Tryserums Intresseförening 

Tryserums Röda Korsetkrets 

Valdemarsviks El AB 

Valdemarsviks Sparbank 

Vångströms Golv eftr. AB   

Östra Eds Röda Korskrets 

Östra Eds Hembygdsförening 

Östra Ed-Tryserums  Bygdegårdsförening

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!

Dahlbergs 
Kross

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

0123-100 65 eller 0706715772

V R Å K A

 
 
 
 
 

Lördagen den 2 DECEMBER klockan 10.00 samlas vi, dvs alla i byalaget som vill hjälpa 
till att förbereda marknaden i Elimkapellet. Varmt Välkomna! 

Lördagen den 9 DECEMBER är det julmarknad i Elimkapellet I Vråka. 
Glashyttan ” Lilla Återbruket ” har öppet och i ” Magasinet ” serveras det som vanligt 

något gott att äta. Mer information om detta kommer i december… 

Julmarknad och Förberedelse

PUB 8 dec

En kurs i första hjälpen och hjärtstartare 
anordnades i Tryserums friskolans matsal 
den28okt Det var 14 personer som deltog 
och Magnus Corro höll i kursen som 
varade från9.00- 16.00 Röda korset i 
Tryserum bjöd på fika och lunch det blev 
en uppskattad kurs och alla deltagare var 
mycket nöjda

Rödakors kurs i Tryserum 


