
BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

MAJ20 18

Dax att bli sponsor av 
byabladet på nytt! Alla 
sponsorer annonserar 
gratis! 
Maila Anette Edström 
karlsson om du vill veta mer! 
Utan er finns inte bladet!!!!

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

månadens citat ur 
Muminlitteraturen

Välkomna till traditionellt Majtorg 
i Skeppsgården lördagen den 
12 maj kl 10:00 till 13:00. 
Försäljning av hantverk m.m. 
Kaffeservering 
Lotterier 

Katten HASSE fattas oss! Svart 
hankatt, med vita tecken, ca 1 
år. Liten och kompakt. 
Hör gärna av er till Lotta eller Per, 
Jernemåla 0493-411 86 

Onsdag 23 maj kl 18.00 

underhållning och musikquiz, fikaservering 

Varmt välkommen!”

”Musikcafé på Ekbacken med 
Tryserum-Östra Eds kyrkokör 

"Han hoppades att våren skulle bli lång , så han 
fick behålla förväntan så långe som möjligt" 



Kalender MAJ 2018
MAJ 
5   lö   10:00  Vårvandring, se annons 
6   sö  15:00  Mässa i Östra Eds kyrka.  
7  må  10:00  Tjejlunken 
10 to   11:00  Gudstjänst i Tryserums kyrka. 
                     ”Hemvändardag” , se annons 
12 lö   10:00  Majtorg, se annons 
14 må 10:00  Tjejlunken 
18 fr    19:00 Körkonser, Långrådna Community Choir 
                     i Paviljongen Gamleby, se annons 
18 fr    19:00 Pub i Vråka 
18-19 fr-lö     Grönt veckoslut, Roys handelsträdgård i gamleby, 
                      se annons 
19 lö   11:00  Konfirmationsgudstjänst i Tryserums kyrka.  
21 må 10:00  Tjejlunken 
23 on  18:00  Musikcafé Ekbacken, se annons 
26-27 lö-sö    Kurs - ätliga vilda växter, Långrådna Kultur, se annons 
27 sö  15:00  Gudstjänst i Östra Eds kyrka.  
28 må 10:00  Tjejlunken

ExtraÖppet 
KristiHimmelsfärdsdag 

13.oo-16.oo 
Nya leverantörer; 

Bl a Strömhaga, Pufz, Yawama, Windings… 
Virkade härliga gosedjur, massor av Korgar, 

Silikonunderlägg/bakdukar, Kökshanddukar, 
Barnböcker, Spel, Servetter mm 

 Välkommen! 
Lotta 

0493-411 86/ 420 00 

Maj-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

7/5    Naturstigen, samling vid parkeringen vid Tryserums Friskola. 
14/5  Promenad runt Måltorpet. samling hos Marianne Larsson i Gållösa. 

21/5  Kustnära vandring.  Samling vid Bankeböte. 
28/5  Elljusspåret i Valdemarsvik. Samling vid Motorstadion. 

Samling  kl. 10.00. Tjejer i alla åldrar välkomna. Info: Lilian 0730 984845.

TJEJLUNKEN

Valdemarsviks Församling 
Söndag 6 maj 15:00 Mässa i Östra Eds kyrka. Gruvebäck, 
Toftgård. 
Torsdag 10 maj 11:00 Gudstjänst i Tryserums kyrka. 
”Hemvändardag” Tryserum-Östra Eds kyrkokör sjunger. 
Gruvebäck, Lindquist. Kaffeservering mm anordnas av 
Tryserums hembygdsförening. 
Lördag 19 maj 11:00 Konfirmationsgudstjänst i Tryserums 
kyrka. Gruvebäck, Lindquist, Jansson, Helg. 
Söndag 27 maj 15:00 Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Gruvebäck, 
Lindquist.

Lördag 5 maj kl. 10.00 
Vi guidas av John Eriksson med flera. Samling 

vid Tryserums kyrkas parkering. Medtag 
matsäck. 

 
Arr: Tryserums Hembygdsförening

Vårvandring på fågel- och naturstigen

Torsdag 10 maj vid Tryserums kyrka från kl. 10.00 
Gudstjänst kl. 11.00 i Tryserums kyrka. Tryserums Röda Korskrets säljer 
lotter i kyrkstallarna och korv med bröd i kyrkbacken. Efter gudstjänsten 
serveras kaffe med kaffebröd i Tryserums Friskolas matsal. Tryserums 
Hembygdsförening har öppet hus i Hembygdsgården med visning av sina 
samlingar och årsboksförsäljning. 
Alla är välkomna! 
Arr: Tryserums Röda Korskrets, Tryserums Hembygdsförening och 
Svenska Kyrkan

Kristi Himmelfärdsdag i Tryserum 

Välkomna till Tryserums hemvändardag 



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! 

MARS

Sånglektioner
Utveckla din röst genom sånglektioner för Kajsa Norrby! 

Långrådna  Community Choir 
och trumgruppen Primal Ground 

i Gamleby - Paviljongen 19.00

Körkonsert 18/5

Ätliga vilda växter-kurs 26-27 maj 

Dan Uhrbom är en av Sveriges mest kunniga personer på vilda ätbara 

växter och ekologisk odling. i kursen ingår att lära sig plocka och laga 

till vild och Rå mat. 

för mer info ring kajsa Norrby 0739881399 

Kurspris 1600 :- en dag 900:- Boka plats!

Konserter i Sommar : 

AHLBERG EK & ROSWALL 14 JUNI  
EMMA & DANIEL RIED - 1 AUG 

I år slår vi upp portarna lagom till Kristihimmelfärdshelgen. Välkomna 
att besöka oss och alla de fantastiska växter som frodas såväl inne i 
växthusen som ute i växtbäddarna. 
Inför den här säsongen har vi laddat med många olika sorter av chili 
och tomater. Likaså ökar vi på det ätbara sortimentet med fler 
grönsaksplantor till utplantering. Något vi satsar lite extra på i år är 
också perenner! Vi har nu ett brett sortiment för olika växtlägen (sol, 
skugga, fukt, torka, osv.). 
Ett litet axplock ur den perenna härligheten är: skira vita 
löjtnantshjärtan, stadiga skogssalvior, rosa och himmelsblå lavendel, 
silvrig japansk krypmalört, ludna och krypande gråtimjan, doftande 
flox och ståtliga riddarsporrar i allehanda färger. 

Roy Thellmans 

Handelsträdgård 

Skillered Kvarn, beläget mellan Skeppsgården och Vråka Tfn: Roy 073-4142152 
Mail: skilleredkvarn@gmail.com Följ oss på Facebook: @RoyThellmansHandelstradgard 

Besök vår hemsida: www.roythellmanshandelstradgard.se 
Varmt välkomna hälsar Roy, Johanna och Hans! 

Öppning den 10:e maj!

Kalender: 
* 10:e maj, säsongsöppning kl. 10.00 
* 13:e maj, deltar i Majtorget i Skeppsgården 
* 18-19:e maj, deltar med ätbart tema i 
Grönt veckoslut, Gamlebygymnasiet 
Öppettider i handelsträdgården: 
Maj och juni: 10-18.00, tis-sön (stängt måndagar) 
Från juli och framåt: följ uppdateringar 
Vårt växtsortiment: 
sommarblommor, perenner, köksträdgårdsväxter, kryddor, 
många olika tomat- och chilisorter 



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 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, 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 

Stjärnlanda Flygfältsförening 

Svenska Kyrkan 

Svenska Presenter 

Tjejlunkenstickarna 

Tjust-Eds Maskin AB 

Tryserums Friskola 

Tryserums Hembygdsförening 

Tryserums Intresseförening 

Tryserums Röda Korse 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!

Dahlbergs 
Kross

Behöver du makadam, kross, grus, 

singel, sand?

0123-100 65 eller 0706715772

P U B  I  V R Å K A  

1 8  M A J

Festlokal och övernattningsrum till humana priser! Boka på 070-3904802 
Glad vår önskar Tryserums intresseförening 

Ekbacken 

En kaskad av toner utanför mitt fönstret väcker mig strax efter kl 5. Rödhaken - 
naturens egen väckarklocka. 

Jag fixar mitt te och går ut till mitt lilla fågeltorn/ verandan . Tänker på skidturer och 
promenader på skaren, barnbarnens pulkaåkning på påskafton. Det var ju alldeles 
nyss. Den 7 april kom våren plötsligt med blåsippor, tussilago, vårfryle och mängder 
av krokus, som bina älskar och behöver till mat. 

Stararna, sädesärleparet, trädlärkan kom och det verkade som de ville ta igen tiden 
de missat. Stararna började genast sitta tillsammans i par uppe i björken, börja 
bobygget och para sig. 

Omgiven av en fågelkör, inte tyst en sekund och hela tiden fåglar i rörelse framför 
mig. Fantastiskt att få se in i rödhakens pepparkornsögon, se ringduvan i spelflykt 
över gärdet, höra hackspettens trummande, taltrasten ivrigt upprepa sina strofer, 
dubbeltrastparet promenera nere i fjolårsgräset. Herr och fru and landar i dammen. 
Sångsvanar, gäss och tranor passerar i luften. De är på väg till ”stormötet ” borta vid 
Granhult. Så stiger solen och målar björkstammarna i rosa. Den här morgonen är det 
frost på marken, jag sitter i min filt och mår så gott. 

Idag 18 april faller ett stilla vårregn, nästan all snö är borta. Rödstjärten har hållit mig 
sällskap, han kom igår. Så otroligt vacker i sin roströda dräkt! Ivrigt följer jag hans 
flykt mellan träden, andas häftigt så det blir imma på kikarlinsen. Jag vill se hans 
karaktäristiska rörelse, då hela kroppen dallrar. Det bubblar i dammen, grodorna och 
paddornas älskog är i full gång. Liten hane klänger fast på stora honan. Undrar om 
fiskgjusen ska komma på besök idag igen, den fångade en av de vackra guldfiskarna 
häromdagen. 

Värmen är på väg, vitlökarna har vuxit 15 cm på en vecka. Ännu inga löv på träden, 
så det är enkelt att se de kära vännerna. Jag tror de känner mig, jag har ju funnits 
här några år, sen våra egna ungar flög ur boet. Om en månad kommer tornseglarna 
och då närmar sig sommaren – men än är det vår. Stanna upp och njut! 

I en omvärld som ibland känns svår och oförutsägbar känns det så skönt för mig att 
få krypa upp i min trygghetshörna. 

Dagens tidning ligger ännu oläst i mitt knä och det känns frestande att gå in och 
väcka min älskade med en kall hand på magen. 

Lena F

Västerumvår 


