
BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

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! 
 

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

info

Med reservation för tryckfelsnisse 
& ändringar i kalendarium!

Deadline för JUNI-numret 
20 maj

Om ni vill ha en påminnelse om att skicka in era 
annonser till Byabladet så sammanställer jag nu en 
maillista för att kunna påminna er lite innan deadline 
Vill ni vara med på den listan så skicka ett mail till 
mig: kajsanorrby@hotmail.com 
Döp mailet till "Byabladet maillista"! Ingen är med på 
listan automatiskt! Du måste skicka ett mail under 
denna rubrik. 
Även du som inte är sponsor men vill skriva eller 
informera om saker i bladet kan gärna vara med på 
listan! 

Alla som vill vara med 
på Byabladets maillista

Fira Valborg i Tryserum 

Välkomna till Tryserums kyrkas parkering och fira 
Valborg med oss. Klockan 20.30 tänder vi brasan. 
Försäljning av kaffe och korv. Vårtal av Bror-Tommy 
Sturk.  
Arrangör: Tryserums Hembygdsförening 

Valborgsfirande i Skeppsgården

Valborgsfirande i Skeppsgården 
30 april kl 21:00 

Vårtal: Kajsa Norrby 
Fackeltåg Körsång Fyrverkeri Varmkorv 

 
Vill du hjälpa till med körsången så är du välkommen till kyrkan kl 19:30 för en liten 
genomsjungning av vårsångerna. Noter finns att få på plats. Östra Eds hembygdsförening 

”Majtorg” 1 Juni 
Vi kommer att hålla sedvanligt Majtorg i Skeppsgården 

lördagen den 1 juni mellan kl 10:00 och 13:00. 
Eftersom Kristi Himmelsfärd är så sent i år hamnar 

Majtorget i juni. 
 

MAJ
2019



Kalender APRIL 2018
APRIL 
30 må  20.30 Valborgsfirande Tryserum, Se annons 
30 må  21:00 Valborgsfirande i Skeppsgården. Se annons. 
 
MAJ 
6  må  12:00 Sopplunch i Tryserums hembygdsgård.  
6-7 må-ti Insamling av lantbruksplast, se annons 
10 fr  18:30 Invigning av handelsträdgård & Körkonsert, se annons 
11 lö 10:00 Vårvandring, se annons 
11-12 lö-sö LOPPIS, se annons 
12 sö 18:00 Stugmöte hos Jörgen och Kerstin Svensson i Brusaholm. 
15 on 17:00 Vårstädning på Ekbacken, se annons 
18 lö  12:00 Vernissage i Liljestad, se annons 
19 sö 18:00 Nicaraguansk bondemässa i Tryserums kyrka. se annons 
25 lö  05:00 Fågelvandring, se annons 
26 sö  11-15 kurs i Kulning, se annons Långrådna Kultur 
30 to 10:00 Hemvändardag i Tryserum, se annons 
         11:00  Gudstjänst under hemvändardagen i Tryserum. 

  Ring:  
 
   

 
 Välkommen! 

Lotta 
0493-411 86/ 420 00 

FÖR INFO OM ÖPPETTIDER

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

Tjejlunkenvandringar. 
6 maj.    Vi går frågepromenaden på Fågelstigen. Samling kl. 10.00 vid parkeringen vid 
Tryserums kyrka. 
13 maj.  Besöker vi den gamla fornborgen i Hagbyskogen. Samling kl. 10.00 för samåkning vid 
parkeringen vid Tryserums kyrka. 
20 maj. Utflykt till Vimmerby, Först åker vi till  Visans skepp”  vid Storebro Damm, där vi intar 
medhavd matsäck. Kl. 11.00 hälsas vi välkomna till Astrids Lindgrens Näs” där vi tar del av 
utställningen och den stora trädgården och där det också serveras lunch. Några av oss blir också 
guidade i Astrids barndomshem. Avfärd kl.8.00 från Folkets Hus i Valdemarsvik. Några få platser 
kvar! 
Kontakt: Lilian 0730 984845, Linda: 0703 501333 
27 maj. Vandring genom Rögölsreservatet till Rosendalen. Samling kl. 10.00 för samåkning vid 
parkeringen vid Tryserums kyrka. 
3 juni. Vi avslutar vårsäsongen med att åka till Söderköping och gå upp på Ramunderberget. 
Samling kl.10.00 för samåkning vi Folkets Hus i Valdemarsvik. 
Kontakt vandringar: Lilian 0730 984845 

TJEJLUNKEN

Söndagen den 19 maj firar vi den så kallade 
Nicaraguanska bondemässan i Tryserums kyrka kl 
18:00. 
 
Ett musikaliskt och litterärt verk som kom till i ett mycket 
speciellt politiskt och religiöst sammanhang under 
diktaturen i Nicaragua. 
 
Tryserum-Östra Eds kyrkokör sjunger under ledning av 
Kalle Främberg, Niklas Grundén fiol, Nils Bülow 
slagverk, Conny Christiansson gitarr, Erik Berg bas och 
Erik Gruvebäck dragspel. Celebrant: Erik Gruvebäck.

"Vårstädning på Ekbacken" kom gärna och hjälp till att göra fint både inne och ute, efter kl 
17.00 onsdagen den 15 maj.  Vi bjuder på grillad korv! 

Påminnelse! Kolla om Du glömt att betala årets medlemsavgift till 
Tryserums Intresseförening! 100kr/person, bg 352-9260 eller swish 123 550 3164. 

Festlokal och övernattningsrum till humana priser! info@ekbackenhus.se 

Ekbacken 

Måndag 6 Maj kl. 13.00 – 18.00 , Tisdag 7 Maj kl. 7.00 – 12.00 . 
Plats: Stinghults gård. Mer information www.svepretur.se

Lantbruksplast insamling 6 – 7 Maj. 



På Plats i Långrådna! 
Nu inviger vi handelsträdgården på sin nya plats! 
Tillsammans med Långrådna Kultur blir det Konsert och 
Folkfest. Välkomna till Långrådna Gästgivaregård 
fredagskvällen den 10:e maj 18.30. 
 
Den 11:e maj slår vi sedan upp portarna för säsongen och 
växtförsäljningen kan äntligen börja. Öppningserbjudanden 
på växter under helgen 11-12:e maj. 
 
 

Roy Thellmans Handelsträdgård 

Kontakt: Roy: 073-4142152, e-post green_copy@live.se 
Adress: Långrådna Gästgivaregård 1 

Facebook: @RoyThellmansHandelstradgard 
Hemsida: www.roythellmanshandelstradgard.se

Hej, vi vill inbjuda till den 

sedvanliga fågelvandringen

 som i år startar från gamla 
vattentäkten (grusgropen) 
vid Grävsjön kl. 05.00 den 
25/5. Glöm inte att 
medtaga fika. 
John/Janne 

Öppettider: 
10-18.00 vardagar 

10-16.00 helger 
 

Vårt sortiment: 
Sommarblommor i mängder såklart! 

Tomater, chili, kryddor och utplanteringsväxter till 
köksträdgården. Jord, täckbark och gödsel. 

 
Vi fortsätter i år med att bygga ut vårt sortiment 

av perenner. 
Varma hälsningar från Roy & co!

Välkomna till vårvandring i det vackra 
Skrickerums naturreservat med sin unika 
gamla skog. Vi går på leden och utanför. 
John Eriksson och Janne Aronsson är 
våra guider. Ta med matsäck. Samling 
på parkeringsplatsen. Arr: Tryserums 
Hembygdsförening

Vårvandring 11 maj kl. 10.00 



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 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 • 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 Svensson Bockgård 

Anders Svets & Fordon 

Café Kårtorp 

Dahlbergs Kross 

Echo-Butiken AB 

F.d tryserums kyrkliga syförening 

Fogelviks Egendom AB 

Ihrsjös måleri 

Jörgen Svensson 

Liljestad Gård AB 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   

Västerums Entreprenad 

Åsviks kött 

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?

Telefon: 0706715772

Välkomna att möta gamla och nya bekanta i Tryserum Kristi 

Himmelsfärdsdagen 30 maj från kl. 10.00. Tryserums Hembygdsgård har 

öppet hus kl. 10-14 med visning av samlingarna och årsboksförsäljning 

med nya årsskriften. Tryserums Röda Korskrets säljer lotter i 

kyrkstallarna. Gudstjänst i Tryserums kyrka kl. 11.00 där Tryserums- 

Östra Eds kyrkokör under ledning av Kalle Främberg medverkar. Lars- 

Åke Karlsson spelar dragspel och sjunger på kyrkbacken efter 

gudstjänsten och Tryserums Röda Korskrets serverar fika i skolan 

matsal och serverar korv med bröd på kyrkbacken. Alla är välkomna! 

Arr: Tryserums Röda Korskrets, Tryserums Hembygdsförening och 

Svenska kyrkan

Hemvändardag i Tryserum "Välkomna på vernissage i gamla 
hönshuset i Liljestad. 

Jag visar mina alster samt bjuder 
på tilltugg och något gott att dricka. 

Datum 18/5 
mellan klockan 12.00 & 15.00. 

Varmt välkomna! 
Karolin Wahlman Liljestad Gård "

 10.00 – 16.00 hos “Hildas” i Ingelsbo. 
Överblivna alster från vårt nedlagda företag IDA-produkter säljes billigt. 
Vi har också ett antal gamla fönster och dörrar och lite annat smått och 

gott, som vi inte längre behöver. 
Välkomna till Lilian och Olle.

BEHÖVER DU HJÄLP ATT TA
BORT TRÄD, RIS ELLER FRÄSA

NER STUBBAR. 
Ring 072-576 00 79, eller maila på

tony@vasterum.se Möjlighet till RUT-
avdrag Utför även

gräsklippning/trimning mm 
 

Västerums Entreprenad Besök mig
gärna på facebook 

Utförsäljning och loppis 11 och 12 maj


