
BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

JULI-AUG20 17

L A N T B R U K S P L A S T  
I N S A M L I N G  
3  –  4    J U L I .

Måndag 3 juli  kl.  13.00 – 18.00    
Tisdag 4 juli  kl.  7.00 – 12.00   

Plats:  Stinghults gård.

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.  

Redaktör: Kajsa Norrby, Ansvarig utgivare: Ingalill Ivarsson Epost: Byabladet@tryserum.se 

TIPS

info

Med reservation för tryckfelsnisse 
& ändringar i kalendarium!

Deadline för SEP-numret 
20 aug

T j e j l u n k e n .  
Vi börjar höstsäsongen 21 aug. (inte den 14 som tidigare annonserats), med att gå 
Fågelstigen och svara på naturfrågor, samling vid kyrkans parkering i Tryserum. 
28 aug går vi Gulleborundan, samling kyrkparkeringen i Tryserum 
4 sep. Fågelstigen igen, 
11 sep. Vikeboda, samling meddelas senare 
18 sep. Pukgöl, samling vid parkeringen vid Skrickerums naturreservat. 
25 sep. Elljusspåret i Valdemarsvik, samling meddelas senare 
Vi börjar som vanligt vandringarna på resp. plats kl. 10.00. 
Tjejer i alla åldrar välkomna! Info: Lilian 0730 984845 

SÖNDAGEN DEN 2 JULI 
Vi undersöker och berättar om hur Östra Ed steg upp ur havet och hur man 
levde i trakten under brons och järnålder. Skogspromenader Ta med 
kaffekorg. Samling vid kyrkan kl 9:00 för samåkning 

SÖNDAGEN DEN 9 JULI 
Den här gången besöker vi Torrö. Samling vid kyrkan 
 kl 09:00 för samåkning. Ta med kaffekorg! 
Promenad på stigar och hällmark.      ALLA VÄLKOMNA!

Sommarens bygdevandringar



Glas, Smide, Textil 
            och mycket mer…… 

 
        
       

     Enkel Kaffeservering 
      0493-420 00/411 86 

 www.svenska-presenter@live.se 
      

Vi säljer biljetter till; 
Hanna & Eriks sommarkonserter den 5 augusti

SommarÖppet

Kalender Juli-Aug 2017
JULI 
2    sö   9.00   Bygdevandring, se annons 
3-4 må-ti         Lantbruksplast insamling, se annons för tid/plats 
5   on  19.00   Konsert i Tryserums Kyrka. Riksspelemännen 
                       Pelle Björnlert & Anders Löfberg, fiol, cello & Sång.  
9    sö   9.00   Bygdevandring, se annons 
11  ti  10.30    Afrikansk dans-Långrådna kulturgästgiveri, se annons   
11  ti  19.00    Föreläsning-Långrådna kultur & gästgiveri, se annons    
12  on   -----    SOMMARKÖR startar, Långrådna kultur.., se annons 
12  on 11.00   Sommarresa-Vråka Byalag, se annons  
12  on 19.00   KONSERT med brassorkestern Bleckout Light metal 
                       orkestra i Tryserums Kyrka, läsarsånger mm i egna arr. 
14  fr   20.00   Dans, vallby vägskäl, se annons 
15  lö    ------   Vråka Loppis, se annons     
19  on  19.00  KONSERT i Tryserums kyrka  
                       Orgelkonsert med Martin Riessen 
20-21   to-fr    Låtskrivarkulrs, Långrådna kultur.., se annons!    
21  fr   19.00  Konsert, Nanna Walderhaug, Långrådna kultur., annons 
22  lö   10.00-15.00 Rosdag, Roys handelsträdgård, se annons    
22  lö   14.00  Slåtter, västertryserum, se annons      
26  on  19.00  KONSERT, Längtans blå blomma, Tryserums kyrka 
                       Olof Lilja & Michael Bruze sång & Piano 
27  to   10.30   Qisång-Workshop, Långrådna Kultur.., se annons    
29  lö   18.30   Sommarfest, Vråka, se annons     
30  sö  10-00   Loppis, Gållösa, se annons 
AUG 
2   on   19.00   KONSERT, Pianokonsert i Tryserums kyrka 
                        Konsertpianist David Wärn 
3   to    19.00   Konsert, QUILTY-Hazelius-Hedin, se annons 
5   lö     14.00 & 18,00 Konsert, Erik & Hanna, se annons 
6   sö   10.00   Workshop-Mjölk&Mathantverk, se annons 
12 lö    10-15   Perenndag, Roys handelsträdgård, se annons 
13 sö   18.00   Musikgudtjänst i Östra Eds kyrka, marie axelsson & 
                        Teresia Malm 
28 må  10.00   Tjejlunk, se annons

Tisdag-Söndag 13-17

V R Å K A

                       Lördagen den 15 juli 
                I Olgas Loge 
      Hjärtligt Välkomna! 
VRÅKA LOPPIS 

BYALAGETS SOMMARRESA TILL RÅGÖ
Byalagets sommaresa går till Rågö. 
Båten avgår onsdagen den 12/7 kl.11.00 från Loftahammars brygga till Rågö. 
Efter en god lunch ges möjlighet till rundvandring och bad. Återresa 14.30 
Anmäl dig till: Birgitta W 070/ 619 30 28, Lina N 0730/61 62 75, 
David 070/ 736 89 15 eller  Marie P 0493 / 40146 

SOMMARFEST I OLGAS LOGE
Sommarfest i Olgas loge 

i Vråka, den 29 juli kl.18.30 
Hjärtligt Välkomna! 

(Gratis inträde)

tillbaka igen! 
Sommarkonserter med 
Hanna von Spreti 
& Gruvebäcks Kapell 
Östra Eds kyrka 
5 augusti kl 14 & 18 
Biljetter bokas hos 
Svenska presenter 
0493-42000

Hanna & 
Erik  

    Glashyttan i Vråka  
 

Nu är sommaren här och då öppnar vi Lilla Återbruket i Vråka igen! 

  VI HAR ÖPPET: 

  24/6 - 13/8 - torsdag - söndag kl.11-15 

  19/8 - lördag kl.11-15 

  26/8 - lördag kl.11-15 

 

VÄLKOMMEN!

073-673 46 36 

www.lillaaterbruket.se 

Magasinet i Vråka 

Välkommen till Vråka och Magasinet. Här kan du äta mat eller ta 
en fika i mysig miljö! Vi har fullständiga rättigheter.  I butiken 

säljer vi tomater, pesto, äppelmust, getost mm. 
Menyn och utbudet i butiken varierar med säsong, lust och 

inspiration! 
Öppet varje helg fram till midsommar, 11-17. 

Därefter alla dagar utom måndagar. 
Läs mer på www.magasinetivraka.se eller ring tel. 0731- 

402569 (Susanne), 0730-672 118 (Niklas).

Restaurang, café & butik

Missa inte Sommarmusiken i Kyrkan! 

Se kalendern!



Långrådna Kultur & GästgiveriJULI  
Rosdagen Lördag 22 juli, 10-15.00 
Vi inleder dagen med en inspirationsföreläsning 
 om rosor, för att sedan dyka ner i det praktiska 
förökningshantverket tillsammans. Du får bl.a. prova 
på att okulera och ta sticklingar på rosor. (*föranmälan) 

AUGUSTI 
Perenndagen Lördag 12 augusti, 10-15.00 
För dig som är nyfiken på hur perenner kan förökas. 
Vi delar, tar sticklingar och provar på att så perenner. (*föranmälan) 

SEPTEMBER 
Gräsdagen Lördag 9 september, 10-15.00 
Diamantrör, elefantgräs, carex, hakonegräs… Det finns en underbar mångfald av 
gräs! Lär dig mer om gräs och hur du kan föröka dem. (*föranmälan) 

LÖR_SÖN 23-24 SEP 
Deltar i Kultur och skördefesten Smaka på Tjust med samlingsplatsen Skillered 
Kvarn.  

I växtsortimentet finns utplanteringsväxter till köksträdgård 
och växthus, kryddväxter, perenner och såklart mängder av 
härliga sommarblommor! Utöver växter finns 
planteringsjord, barkmull, jordförbättring, ko- och 
hönsgödsel.  

Roy Thellmans Handelsträdgård 

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!                               

        
                                                              

AFRIKANSK SÅNG & DANS - WORKSHOP 11/7: Trum- & 
Dansgruppen Primal Ground samt Sång- & Körcoach Kajsa Norrby 
leder denna workshop full av energi, dans och sångglädje. Inga 
erfarenheter krävs. Ta med sköna skor och bra kläder att röra dig i, 
samt vattenflaska och frukt eller liknande. 
Pris: 450:- Tid 10-13.30 Anmälan senast 4 juli, (minimum 8 deltagare). 

SJUNG I IRLÄNDSK SOMMARKÖR! 12/7, 19/7, 26/7, 2/8 Vi studerar 
in Irländsk folkmusik för att delta i konserten tillsammans med Quilty 
den 3/8! Pris: 1175:- då ingår 4 repetitioner, noter, workshop med 
Quilty samt konsertbiljett. ANMÄLAN SENAST 5/7, Minst 12 
deltagare för att Projektet ska bli av! Blandad kör. Körledare Kajsa 
Norrby 

LÅTSKRIVARKURS 20-21/7: Två dagars kreativ kurs som leds av 
Nanna Walderhaug, lärare på visskolan i Västervik, utbildad i 
arrangering och komposition vid musikhögskolan i Piteå. Pris: 1500:-, 
vi bjuder på mat och boende för de som vill. ANMÄLAN: senast 10 
juli, minimum 6 deltagare, max 15. 

KONSERT MED NANNA WALDERHAUG 21/7: Självaste Vreeswijk 
skulle bli svartsjuk på hennes texter! En röst som visan behöver och 
eleganta gitarrarrangemang. Efter pausen öppen scen och jam! 
Pris: 150:- förköp! Tid:19-21 

QISÅNG-WORKSHOP 27/7: Energigivande & helande kurs i QiSång 
med Anne-Christine Skoglund & Kajsa Norrby, QiSång är en 
blandning av sång och Qigong med två mycket erfarna lärare inom 
områdena. Pris: 950:- Anmälan: senast 20/7, minst 7 deltagare för att 
kursen ska bli av. Tid: 10.30-15.30 
                         
                                                          AUG 
KONSERT med QUILTY & HAZELIUS HEDIN 3/8: 
Irländsk Folkmusik med Quilty, Svensk Folkmusik med Hazelius- 
Hedin. Denna dubbelkonsert hålls i vår gamla lada, ett stort trätält som 
nu ska få leva upp under nya former för att framöver utvecklas & 
restaureras. Vi är fortfarande i startgroparna så allt är inte helt som det 
ska ännu, men vi hoppas ni har överseende med det! Parkerar gör ni 
där det finns plats, runt ladan & längs med vägen. Någon form av 
förtäring kommer finnas på plats i pausen. (Vi har toaletter i 
bostadshuset 100 meter bort som ni självklart får låna i nödfall. (...kön 
kan dock bli lång) BILJETTER: FÖRKÖP 250 :- Reducerat 150 :- I 
dörren: 350 :- Boka via Långrådna Kultur & Gästgiveri! Tid: 19-22.  

MJÖLK & MATHANTVERK-WORKSHOP 6/8 Lär dig göra 
halloumi, feta, mozzarella, mm. Pris 750:-, Ledare Annie Svensson. 
Anmälan: senast 31 juli. 

CREATIVE WOMEN CAMP 10-13/8: Kreativt skaparläger för kvinnor
Anmälan senast 31 juli Ring för mer info!  

Öppet Tis-Sön 10-18

Dahlbergs 
Kross

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

0123-100 65 eller 0706715772

* Anmälan till Ros- Perenn- och Gräsdagen görs till: 
skilleredkvarn@gmail.com  / Roy: 073-4142152, 010-4026414, eller på plats hos oss! 

Arbetsmaterial, lättare lunch och fika ingår i kursavgiften. 

                   ÖVERNATTNING! GÄSTGIVERIET ÄR ÖPPET! 

FÖRELÄSNING -SJÄVMEDKÄNSLA – lära sig hantera svåra känslor 11/7: 
Elisabeth Arborelius, präst, psykolog & psykoterapeut som bor & arbetar i 
Stockholm bl.a med hemlösa & särskilt utsatta personer, föreläser denna kväll om 
självmedkänsla, ett förhållningssätt till sig själv som minskar depression och stress 
och ökar livskvalitén. Pris: 150:- Vi bjuder på fika. Tid: kl 19-21 (sluttid kan variera, 
beror på samtal efteråt) Boka gärna plats i förväg.

JULI

Håll dig uppdaterad via Facebook: @RoyThellmansHandelstradgard 
Hitta hit: Skillered Kvarn 3, 590 98 Edsbruk. Strax söder om Skeppsgården, norr 

om Vråka. 
Varmt välkomna hälsar vi vid handelsträdgården! 

Roy, Johanna & co. 

Lördag 22/7 och Söndag 30/7 kl. 10-15 
Verktyg, trädgårdsredskap, möbler och kuriosa. 
Välkomna önskar familjen Öhlund

Loppis 
i Källan i Gållösa 

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



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 19 Aug. 
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 

Dahlbergs Kross 

Echo-Butiken AB 

Jörgen Svensson 

LRF Tryserum/Östra Ed, 

Långrådna Kultur & Gästgiveri 

Magnus Dahlgren, 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  

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!

14 juli fr 20.00 
 i Vallby vägskäl till musik av 
Lars-Åke och Sven i Vika. 
Musik, kaffe, korv m m. 

22 juli lö 14.00. Ta med lie eller räfsa och gärna 
gammaldags kläder. Efter slåttern blir det 
slåttergille vid Siverska flygeln. 
Sillrätter med potatis, kaffe och kaka serveras. 
Vi tar en avgift på 50 kronor för maten. 
Alla är välkomna! Arrangör: 
Tryserums Hembygdsförening

som i dag 18/6-17 har genomförts av 
Tryserums Hembygdsförening i 
beteshagarna vid Ramm, 
blomsterprakten var överväldigande 
och  vädrets makter var verkligen på 
vår sida, vi fick bocka av fem orkidéer 
och mycket annat, pricken över i var 
att vi hittade ett antal av den sällsynta 
Sträv Nejlikrot 
som bara är registrerad 
på lokaler kring Kalmar.  

Några rader  om De vilda 
blommornas dag

Det är dans bort vid vägen.  

Slåtter vid kyrko- 
ruinen i Västertryserum  

Fågelvandring i Tryserum
Sedvanlig fågelvandring genomfördes för tjugotredje gången den 
20 Maj, årets vandring var förlagd till Östra Ed närmare bestämt 
Åsvikelandet där vi blev guidade av David och Helena Fågelberg 
ett femtontal hade möt upp i tidig morgonstund för att få höra och 
se Göken. 
70 arter bjöd årets vandring på där Skräntärna även i år fanns med
bland observationerna som för övrigt är Valdemarsviks 
kommunfågel, det mest exklusiva fick vi ta del av på vägen dit när 
vi gjorde ett kort stopp vid Rånen och lyssnade till Trastsångarens 
sång i vassen. 
Kaffe med dopp var naturligtvis nedstoppat i ryggsäcken och 
inmundigades med utsikt över Edsviken  
John/Janne

BÅTMÅRTEN
- Reparation av båtar 

- Montering av ny utrustning 
- Service 

-Vinterförvaring av båt bil 
husvagn, husbil 

E-post:  
jobb@martenjohansson.se 

Tele : 070-2373090 


