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Skriv & rita gärna i 
Byabladet!  
Kåseri och Debatt, 
betraktelse och förslag 
Tycker du om att skriva 
eller teckna så skicka 
dina alster till oss!  
 
OBS nästa nr av 
Byabladet kommer ut i 
slutet av Januari

Redaktör: Kajsa Norrby, Ansvarig utgivare: Ingalill Ivarsson Epost: Byabladet@tryserum.se 
Illustrationer/akvareller: Lotta Bramstedt

info

Med reservation för tryckfelsnisse 
& ändringar i kalendarium!

Deadline för FEB-numret 
20 jan

“Är det redan vår, mumlade mumintrollet. 
Vår? sa hemulen nervöst. Det är jul, förstår du, 

jul. och jag har ingenting skaffat och 
ingenting ordnat och så skickar de mig för att 
gräva fram er mitt i alltsammans. Vantarna 

är antagligen förlorade. och alla springer 
omkring som tokiga och ingenting är klart.. 
och så stampade hemulen upp för trappan igen 

och tog sig ut genom takluckan.  
Mamma, vakna, sa mumintrollet förskräckt. 
Nånting hemskt har hänt. de kallar det jul! 
vad menar du sa mammam och stack fram 

nosen. 
jag vet inte riktigt, s hennes son. men 
ingenting är ordnat och nån har gått 

förlorad och alla springer omkring som tokiga.
Kanske det är översvämning nu igen. ” 

Ur Granen av Tove Jansson

Nya och gamla besökare & utställare hälsas
välkomna!  
Bl.a Anna Fogelberg som kommit ut med en ny bok
kommer finnas på plats och signera.  
 
Till Julmarknaden, som är inomhus, tar vi ingen
entré. OBS! Inga utställare utomhus.
Bygdegårdsföreningen står för försäljning av kaffe
med skinksmörgås och pepparkakor samt varmkorv
och dricka. 
I föreningens regi kommer även att försäljas ett
lotteri. 
Bygdegårdsföreningen tar Swish. 
 
Långråda & Gamleby Communitychoirs gästar
marknaden med några världsmusiksånger ca 14.15 
 
Marknaden är öppen för besökare från kl 10.00 till
kl 15.00 
 
 

TIPS
Vill du handla lokalt, utan mellanhänder,
direkt från producenten? Reko-ring är en
rörelse som sprider sig för att möjliggöra

detta. Utlammningar finns t.ex i
Gamleby! Besök REKO-ring Tjust på

facebook! 



Kalender December 2018
 Dec 
2   11:00 Mässa i Östra Eds kyrka. Körsång & gröt, se annons 
     15:00 Gudstjänst i Tryserums kyrka. Körsång& Gröt 
8   10-15 Julmarknad i Långrådna 
     12-17 Vernisage konsti Advent i Vråka, se annons 
     12-17 Glashyttan i Vråka, se annons 
9   18:00 Julkonsert i Tryserums kyrka. Tryserum-Östra Eds kyrkokör 
14 19.00 Pub i Vråka 
23  11:00 Gudstjänst vid krubban i Östra Eds kyrka.  
      15:00 Gudstjänst med julspel i Tryserums kyrka.  
24  23:30 Julnattsmässa i Östra Eds kyrka. 
25  07:00 Julotta i Tryserums kyrka.  
31  19:00 Terminsstart Långrådna Community Choir, se annons 
 
Feb 
13  19:00 Konsert Hazelius Hedin, se annons 

 Välkommen! 
Lotta 

0493-411 86/ 420 00 
www.svenska-presenter.se 

JUL I BUTIKEN! 
   

Öppet fram till nyår 
Lördagar-Söndagar 

13.00-16.00 

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

Mässa i Östra Eds kyrka kl 11. 1:a Advent. Tryserum-Östra Eds kyrkokör sjunger under 
ledning an Kalle Främberg. Erik Gruvebäck. Efter gudstjänsten serveras grötlunch i 
församlingshemmet. kl 15:00 Gudstjänst i Tryserums kyrka. Tryserum-Östra Eds kyrkokör 
sjunger under ledning av Kalle Främberg. Erik Gruvebäck. Efterföljande gröt och 
skinksmörgås i hembygdsgården. 
 
Julkonsert i Tryserums kyrka Söndagen den 9 december 18:00. Tryserum-Östra Eds kyrkokör 
sjunger julens sånger under ledning av Kalle Främberg. 
 
Julgudstjänster 
Söndag 23 december 
11:00. Gudstjänst vid krubban i Östra Eds kyrka. 
15:00 Gudstjänst vid julkrubban i Tryserums kyrka. 
 
Julafton 23:30 Julnattsmässa i Östra Eds kyrka. 
Juldagen 07:00 Julotta i Tryserums kyrka. Tryserum-Östra Eds kyrkokör sjunger.

Dahlbergs 
Kross

Behöver du makadam, kross, grus, 

singel, sand?

0123-100 65 eller 0706715772

Tjejlunkens stickcafé avslutar höstsäsongen 10 dec. 
Och inleder  våromgången 14 jan kl. 10.00. 
Tjejer i alla åldrar välkomna! Kontakter: Lilian: 0730 
984845, Marie: 0705 509904. 

TJEJLUNKEN

Nu finns det möjlighet att köpa nötkött från Åsviks säteri.  
Vår besättning är ekologisk och KRAV certifierad. 
Halv slaktkropp 75-100 kg 140 kr/kg 
Fjärdedels slaktkropp 40-50 kg 140 kr/kg 
10 kg 160 kr/kg 
Våra djur slaktas, styckas, hängmöras och vakuumförpackas  
på Bjursunds slakteri. Lådorna består av benfria styckdetaljer  
och ca 50 % färs. 
För att beställa kontakta: 
Linnéa 073-544 53 20 eller Kalle 073-515 63 84

Åsviks Kött



Långrådna Kultur & Gästgiveri
För mer information och bokning Epost: kajsanorrby@hotmail.com, Tel: 0739-88 13 99 Varmt Välkomna hälsar Kajsa & Emil.  

Mer På Gång! Kolla in på vår facebooksida för att få senaste ny!!! 

Övernatta hos oss! 

PUB 14 Dec  
 

V R Å K A  

Med Luciatåg i Vråka. 
Hjärtligt Välkomna till Mogården den 14

December kl.19.00. 
Barnen  bjuder på Luciatåg under ledning av

Nora,Tuva och Manda.

Kom in i värmen och njut av något gott
och varmt medan ni tittar på våra nya
dukningar och julklappstips. 
Vi har nya fina karaffer i olika storlekar
och olika sorters ölglas. 
De absolut sista selterglasen i färgerna
rosa, lila, blå och grön  
finns till försäljning samt en massa
annat! 
 
 

Julklappseftermiddag i hyttan
8 december 12.00 - 17.00

Hjärtligt välkomna! 
/Märta Vid frågor: nfo@lillaaterbruket.se, sms till 073- 673 46 36



Upplaga: 765 ex (sommar 2000 ex). Tryck: Screenprint Norrköping. 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. Trycks hos Screenprint i Norrköping. 
Bankgiro: 5707-8867 • Epost: byabladet@tryserum.se • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se 

Sponsorer

Utan er finns vi inte 

Byabladet

Anders Bockgård 

Anders Svets & Fordon 

Café Kårtorp AB 

Dahlbergs Kross 

ECHO-butiken AB 

Fogelviks Egendom AB 

Fogelviksgruppen 

Jörgen Svensson 

Liljestad Gård AB 

Långrådna Kultur & Gästgiveri 

Magnus Dahlgren 

Svenska Presenter 

Stefan Ihrsjös Måleri 

Stjärnlanda Flygfältsförening 

Tjejlunkenstickarna 

Tjust-Eds Maskin AB 

Tryserums Röda Korskrets 

Tryserums Friskola AB 

Tryserums Hembygdsförening 

Tryserum/Östra Eds LRF 

Tryserums Intresseförening 

Valdemarsviks EL AB 

Vångströms Golv Eftr. AB 

Valdemarsviks-Ringarums Pastorat 

Valdemarsviks Sparbank 

Åsviks Kött 

Östra Eds Hembygdsförening 

Östra Eds Röda Korskrets 

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!

Lite information om bredbandsläget
6 december har Östra Eds Bredband ek. för. en träff med Malin Österström gällande vårt 
område och hur vi skall gå vidare. Jag (DavidF) har talat med Telia/Zitius representant nyligen 
och hade ett bra samtal. Vårt område, Tryserum-Skeppsgården som det heter i ansökan, är 
med i nuvarande ansökningsomgång. Det är inte klart om vi får några pengar. Det beror på 
hur hög anslutningsgrad vi har i förhållande till de andra projekten som söker nu. Får vi avslag
gäller det att samla in fler namn och gå igenom de listor som finns för att se till att Zitius har 
alla intresserade i sina listor, vilket jag står lite frågande inför. Skicka gärna ett mejl till 
bredband@ostraed.se och meddela ditt intresse så vi vet. Det gör inget att få ditt namn flera 
gånger. Brevlådan är öppen nu efter lite strul. Ni som fick tillbaka mejlet kan skicka ett nytt nu.
 
/Hälsningar DavidF 

Fredagskväll på Ekbacken den 21 december från kl 19.00 
för Fredagskväll i Januari gäller datum 25/1 kl 19.00 
Festlokal och övernattningsrum till humana priser! 
Boka på 070-390 48 02 

Ekbacken 

Vi söker berättelser från Tryserum till hembygdsföreningens nästa årsbok.
Vi välkomnar alla berättelser med anknytning till Tryserum. Det kan vara

nutida berättelser såväl som historiska, en gammal bild eller ett minne. Har
du något att berätta, men svårt att skriva, kan vi hjälpa dig. Vi vill ha ditt

bidrag senast 1 februari 2019. 
Skicka till redaktör Ingalill Ivarsson, ingalill.ivarsson@telia.com. Tel 070-634

31 19. Eller hör av dig till någon i vår styrelse.

Har du en historia från
Tryserum att berätta? 


