
BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

JUNI20 18

Hej govänner ! Jag vill förklara för er som skickar in 
annonser hur jag arbetar så ni inte blir nervösa för att jag
inte svarar på mail eller telefon: 
Allt arbete med BYABLADET är ideellt. Jag har annat 
heltidsjobb och heltidsliv och måste försöka avgränsa 
mina uppdrag för att orka med. 
BYABLADET tar 1-2 Heldagar att Redigera! 
Därför ber jag er: Skicka in alla annonser via MAIL, jag 
lägger dem direkt i en mapp för Byabladet men läser dem 
inte förrän det är dax att redigera! Jag gör mitt bästa för 
att allt ska komma med och har inte missat något hittills. 
peppar peppar... Stöter jag på problem med era önskemål 
om annons så hör jag av mig när jag sitter och redigerar 
bladet. /Redaktören

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

info

Med reservation för tryckfelsnisse 
& ändringar i kalendarium!

Deadline för Sommar-numret 
18 JUNI

månadens citat 
Too-ticki, mumindalen

Roys Handelsträdgård  
Öppet ti-sö 10-18  

Nu är trädgården fylld av all möjlig tänkbar
grönska! Kom och Botanisera!  

"allt är mycket osäkert och det är just 
det som lugnar mig" 

Skillered Kvarn, beläget mellan Skeppsgården och Vråka  
Tfn: Roy 073-4142152  
Mail: skilleredkvarn@gmail.com Följ oss på Facebook: Besök vår
hemsida: www.roythellmanshandelstradgard.se 

Nu är det klart! Efter en
tids planering och efter
ett gediget och
omfattande arbete av
David Fogelberg står
de nu på plats. 
Finansiering har skett genom användande av de
50.000:- som avsattes av kommunen för Östra Ed
socken 2012.  En kommitté med representanter från
Bygdegårdsföreningen, Hembygdsföreningen och Röda
Korset har stått för planeringen.

Långrådna Skattegård 
Juni-Juli 

Ons-Fre kl 12-18, Lör kl 11-15 
/Tommy Pettersson & Karin Persson

Loppis



Kalender MAJ 2018
JUNI 
4   må 10:00 Tjejlunken 
11 må 10:00 Tjejlunken 
14 to  19:00  KONSERT Långrådna Kultur, se annons 
17 sö  11:00 Friluftsgudstjänst i Västertryserums kyrkoruin 
           14:00 De vilda blommornas dag , se annons 
22 fr              Midsommarfirande Östra Ed, se annons!  
23 lö  17:00   Musikgudstjänst i Östra Eds kyrka. Pelle Björnlert med  
                     spelkamrater. 
30  lö  10-16  Vråka Loppis, se annons 

JULI  
8  sö  9.00  Torpvandring, se annons 

AUG 
1 on  19.00 KONSERT Långrådna Kultur, se annons 
  

ExtraÖppet 
6 Juni 

13.oo-16.oo 
Glas, Smide, Textil, 

Böcker, Korgar, Husgeråd, 
Trädgård och mkt mer… 

 Välkommen! 
Lotta 

0493-411 86/ 420 00 

Juni-ÖPPET 
Lördagar-Söndagar 

13.oo-16.oo 

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

4/6  Naturstigen. Samling vid parkeringen vid kyrkan. 
11/6  Säsongsavslutning. 

Vi vandrar på led på Åsvikelandet. Samling vid första anslagstavlan. 
Båda  vandringarna börjar kl 10.00. Info Lilian: 0123 33075, 0730 984845.

TJEJLUNKEN

Söndag 17 juni 11:00 Friluftsgudstjänst i Västertryserums 
kyrkoruin. Emelie Lundmark och Lars-Peter Ericsson. Ta med 
stol och egen kaffekorg. 
Midsommardagen, lördag 23 juni 17:00 Musikgudstjänst i 
Östra Eds kyrka. Sommarmusik med riksspelman Pelle 
Björnlert och hans spelkamrater. Lekmannaledd andakt.

17 juni sö 14.00. Under ledning av Janne Aronsson
studerar vi den frodiga försommarfloran. Medtag

kaffekorg. Parkering; följ skyltning från Ingelsbokorset.
Arr: Tryserums Hembygdsförening i samarbete med

Svenska Botaniska Föreningen och LRF

De vilda blommornas dag i
Lövdalen, Ingelsbo

ANTIK & SIDEN i Vråka
Stängt midsommarhelgen  
men öppet lördagar och  
söndagar 11-15 
2 juni till 12 augusti. 
Finns på FB 
Välkommen!



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! 

Sånglektioner
Utveckla din röst genom sånglektioner för Kajsa Norrby! 

Konsert med efterJam 14/6 kl 19.00 

Deras musik kännetecknas av både pop- och barock-
influenser, en stor klanglig bredd och ett alldeles

oemotståndligt sväng. 
Förköp 150 :- Boka plats! 

Ahlberg Ek & Roswall 

EMMA & DANIEL RIED - 1 AUG 
 

Här finns inredningsdelar, dörrar, 
maskiner, möbler, husgeråd, glas och 
porslin m m. 
Kuriosa och udda saker, 
secondhandkläder. 
            Nytt för i år: 
            Växter och ekoprodukter. 

Loppisen i Magasinet, 

Hälleberg, Edsbruk 

Öppet lördagar o söndagar 
kl 10.00 – 16.00. 

Betalning i kontant eller swish. 
Välkomna att fynda 
/CarlLudvig, Vivianne,Anne-Marie och Angelika 

Mobil: Anne-Marie 070-407 92 24 
           CarlLudvig 070-638 69 02 

Dahlbergs 
Kross

Behöver du makadam, kross, grus, 

singel, sand?

0123-100 65 eller 0706715772

Festlokal och övernattningsrum till humana priser! Boka på 070-3904802. 
Välkomna att boka bord för loppisförsäljning under Östgötadagarna 1-2 sept!

Glad sommar önskar Tryserums intresseförening 

Ekbacken 

Torpvandring. 8 juli  Samling vid 
Hembygdsgården kl 09:00 

Sommarens torpvandring kommer att gå av 
över Åby, Ekdalen, Strängenäs, Skogshyddan 

(Naglegata) Fridhem och Ramsdal. Ta med 
kaffekorg. Kommer även att annonseras på 

bygdens anslagstavlor. 
Alla välkomna! 

HÅLL UTKIK EFTER YTTERLIGARE 
EVENEMANG PÅ VÅR FACEBOOKSIDA!



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 18 Juni 
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 Tryckcenter i Valdemarsvik samt 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 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 

Stefan Ihrsjös Måleri 

Stjärnlanda Flygfältsförening 

Svenska Kyrkan 

Svenska Presenter 

Tjejlunkenstickarna 

Tjust-Eds Maskin AB 

Tryserums Friskola 

Tryserums Hembygdsförening 

Tryserums Intresseförening 

Tryserums Röda Korset krets 

Valdemarsviks El AB 

Valdemarsviks Sparbank 

Vångströms Golv eftr. AB   

Östra Eds Röda Kors krets 

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!

V R Å K A  

Långrådna Community Choir bildades för drygt ett och ett halvt år sedan. Kören är
en av hundratals körer inom det internationella nätverket Natural Voice. Natural
Voice startades av folksångerskan Frankie Armstrong och bygger på en ideologi som
säger att sjunga är en rättighet var och en föds med. Utan prestation och jämförelse,
så som människor sjungit i över 50 000 år för att uttrycka sig, arbeta, bearbeta.   

Vår ledare Kajsa Norrby hade sen många år närt en dröm om att ta med sig en kör
från Sverige till Wales där körsångkulturen är stor. Ett sammanhang där Natural
Voice filosofi är väl rotad. Den 25 april begav vi oss i väg från Skavsta till Stansted
och efter 6 timmar i minibuss kom vi fram till Southgate som ligger strax utanför
Swansea vid Atlantkusten. Vi blev så väl mottagna av våra värdar. Kylskåpet var fyllt
och sängarna bäddade.  

Redan nästa morgon hämtades vi av några körsångare som körde oss till en
samlingslokal där vi träffade en grupp pigga pensionärer och Kajsas goda vän och
kollega Kate Davis. Vi sjöng tillsammans. Några sånger kände vi igen och de kunde
"Vem kan segla" och så fick vi lära oss nya sånger.  

På eftermiddagen var det dags för en guidad tur som utgick från huset där vi bodde.
Kusten och landskapet är mycket dramatiskt och skillnaden mellan ebb och flod är
10 meter. Vind, vågor och blommande ginst. 

En kväll packade vi in oss i bilar och åkte in till Swansea och ett sångevenemang på
en biograf. Där sjöng vi tillsammans med 60 andra körsångare och såg en film om ett
barnhem i Sydafrika där körsång var ett viktigt terapeutiskt inslag. Vi sjöng samma
sånger som barnen! Det var verkligen starkt. 

Resans höjdpunkt var lördagens workshop. Ett 60 tal sångare hade samlats i ett
församlingshem för att sjunga och äta tillsammans. Kajsa improviserade sång över
kören på ett arrangemang av ”Confitemini Domino”. Det var fantastiskt. Dagen
avslutades med en gemensam sångvandring längs den vackra kusten. Det fanns en
sång för alla tillfällen och platser, liksom det finns sånger för alla skeden i livet. Allt
från latinska hymner och psalmer via folksånger till pubvisor. Sånger som är till för att
sjungas och upplevas och för att citera en känd författare."Låt svärdet gå genom dig.
Kanske det inte alls är ett svärd. Kanske det är en stämgaffel. Det blir en ton. Du blir
den musik du alltid längtat efter att höra". Alla kan inte tala samtidigt men alla kan
sjunga tillsammans. 
Var det det Kajsa ville visa oss? 

/Kristina Bergnhr

Vi for till Wales... 

Vi fortsätter med LOPPIS succén från förra året.
Passa på att rensa i förråd och bodar. 
Saker du inte har användning för längre kan glädja
någon annan, samtidigt som du tjänaren slant.  

Lördag den 30/6 anordnar Byalaget i Vråka loppis
i ELIM kapellet mellan kl 10-16 .  

Hyr själv eller tillsammans med en granne eller vän
ett bord för 100:-. 
Kontakta Erna Uddenberg 0738 37 39 22 eller
Birgitta Weimer 0736 70 01 23 senast den 15 juni -18

Öppet i sommar: 
23 & 24 juni lör - sön 11-15 

28 juni - 19 augusti tors - sön 11-15 
25 augusti lör 11-15

Rensa i förråden och förstärk 
semesterkassan! 

Någon som känner igen en katt som
traskar omkring på Vindö tomtområde och
gärna vill gästa de boende där. Han var
även aktiv där i höstas. Fin och proper men
lite väl påträngande i sättet. Ylva Lindgren
0708 732781, 0493-41066 Djurskyddet
Västervik

Lilla Återbruket 


