
BYABLADET
FÖR TRYSERUM, ÖSTRA ED & VRÅKA

SEP20 17

J A  M Å  V I  L E V A !  
Stort TACK till  musiker,  
föreningsmänniskor och företagare i  
Tryserum, Vråka och Östra Ed för en 
fantastisk sommar!   
(ingen nämnd och ingen glömd).  

Det är ni  som gjort vår trakt till  en 
levande landsbygd i  sommar. 

/Lena F

Tyvärr fungerade inte utdelningen av 
byabladet som det skulle i sommar! 
Var det blev fel verkar oklart. 
Men det kan vara bra att veta att 
Byabladet finns på nätet ifall ni inte 
får det på posten. 
https://www.facebook.com/Byabladet/ 

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

TACK!

info

Med reservation för tryckfelsnisse 
& ändringar i kalendarium!

Deadline för OKT-numret 
19 sep

T j e j l u n k e n .  
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 3 september kl 13:00 
”Torpare, knektar och daglönare” 
Under vilka villkor levde dessa 
grupper i bondesamhället? 
Kaffeservering.    
ALLA VÄLKOMNA!

Västerumdagen

Hönsdramatik
...i sommar fick en av hönorna åka på roadtrip.. 
En huggorm mitt bland hönsen och deras instinkt var "Å VA GOTT!!" Vilket 
slutade i ett våldsamt slagsmål om den långsmala maten. Alla höns, och 
tuppen med snodde ormen från varandra o sprang för att få ha den i fred. 
Ormen som var mycket lång o stor hängde o dinglade o hönsen snubblade 
omkring där de sprang med den i näbben. Till slut högg ormen en av 
hönorna o började få chans att attackera dem allihop, vi hann dit o såg till 
att den våldsamma leken tog slut. (vi vet om fridlysningen men hade inge 
val i situationen som uppstod) Efteråt var där en slagen hjälte med 
hängande vingar o blundande ögon, alldeles stilla. 
Jag satt med henne i famnen o hon gjorde inget motstånd. Bara blundade. 
Vi ville inte förlora henne så hon fick en biltur till veterinären, men de ville 
inte göra något med henne o hade aldrig haft besök av en höna förut. 
Vi kom hem igen. 
Hönan bajsade i handbromsen. 
Sen satte vi oss i skuggan o hon fick dricka grädde o äta ostbitar. Sen gick 
hon tungt upp för landgången o la sig i hönshuset. 
Efter många timmar såg vi "Ormöga" som nu är hönans namn springa runt 
tillsammans med de andra igen. 
Visste inte att man kunde bli så fäst vid höns..



HöstÖppet

Kalender Juli-Aug 2017SEP 
2    lö  17.00   Aftonsång i Tryserums kyrka med Erik Gruvebäck &       
                       Torbjörn Toftgård 
            10-17  Östgötadagarna, se annons 
3   sö   11.00  Gudstjänst i Valdemarsviks kyrka 
            13.00  Västerumdagen, se annons 
4  må   10.00 Tjejlunken, se annons 
7  to     19.00  Körsång- Långrådna Community Choir startar för           
                       terminen, se annons 
8   fr     19.00  Pub i Vråka 
            9-13   Upplev gammaldags skola, se annons 
9   lö    10-15 Gräsdag, Roys Handelsträdgård, se annons 
10  sö  11.00  Gudstjänst i Östra Ed     
            18.00 Gudstjämst i Valdemarsviks kyrka   
11  må 10.00  Tjejlunken, se annons 
14  to   18.00  Veckomässa i Valdemarsvikskyrka 
16  lö   10.00  Byvandring i Ingelsbo, se annons 
17  sö   13.00  Mässa i Östra Ed 
             16.00 Gudstjänst i Tryserums kyrka   
18  må  10.00 Tjejlunken, se annons 
23  lö   -----     Smaka på tjust, Roys Handelsträdgård, se annons 
           10-14  Jordbrukardag, se annons 
           10-17  Kurs, vilda ätliga växter, Långrådna Kultur & Gästgiveri, 
                      se annons   
24 sö   -----     Smaka på tjust, Roys handelsträdgård, se annons 
            10-17 Kurs, vilda ätliga växter, Långrådna Kultur & ästgiveri,    
                    se annons. 
            15.00  Mässa i Valdemarsviks kyrka      
25  må 10.00  Tjejlunken, se annons 
28  to   18.00   Veckomässa i Valdemarsviks kyrka    

Lördagar  & Söndagar kl 13-17

 
Tack till  

Bea och Lena, Maria, Vilma, för era veckor i Cafét! 
Ni gör butiken under sommaren! 

Tack även till gamla och nya kunder. 
Väl mött igen! 

SensommarREA 
 2-3 september 

Kattunge 

Under hösten kommer det mkt NYTT! 
Redan nu finns härliga filtar från bl a Klippan. 

      Bra present till alla  
och kanske även att unna sig själv! 

      Varmt Välkommen! 
    Lotta 

   0493-420 00/41186 
www.svenska-presenter.se 

Svart med vita tecken 
född: 30 juli 

van vid hundar-mopsar! 
Jernemåla 

0493-41186

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



Långrådna Kultur & Gästgiveri
GRÄSDAGEN 
Lördag 9 september, 10-15.00 
Skyhöga, böljande, spikrakt upprätta, bronsfärgade, 
vitrandiga både på tvären och längden 
– det finns verkligen en stor mångfald av prydnadsgräs 
som vi kan använda i våra trädgårdar. Kom och lär dig 
mer om gräs och hur du själv kan föröka dem. 
Föranmälan (krav): skilleredkvarn@gmail.com   
Roy 073-4142152 / 010-4026414  eller via Facebook. 
Pris: 500kr, lättare lunch och fika ingår. 

SMAKA PÅ TJUST  
Under ”Smaka på Tjust” 23-24 september, deltar vi med samlingsplatsen Skillered 
Kvarn. 
Hela området kommer då att blomma upp med aktiviteter och utställare. 
Konstutställning, våffeltält, musikunderhållning, marknad, mini-workshops, 
växtförsäljning. 
Håll utkik på Smaka på Tjust’s hemsida och i VT. 
Följ oss även på Facebook för uppdateringar: @RoyThellmansHandelstradgard 
Hitta hit: Skillered Kvarn 3, Edsbruk. Strax söder om Skeppsgården/norr om Vråka. 
  

Hösten nalkas, men fina växter finns det fortfarande gott om. 
Perennerna växer och frodas, många av dem blommar ända 
fram till frosten. Nytillskotten för säsongen är de gröna 
inomhusväxterna som får hålla till i växthusets goa värme. 
Ormbunkar, kroton, fikusar och fredskalla är bara några av 
dem som trängs med varandra i bäddarna. 
Så här års laddar vi också upp med höstfägring 

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!                               

                                                           
ÄTA VILDA VÄXTER VANDRING med Dan Uhrbom 23-24 SEP! 
DAN UHRBOM: är en av Sveriges mest kunniga människor på vilda ätbara växter 
och ekologisk odling. Han bor idag i Molkom i Värmland och håller kontinuerligt 
kurser inom ekologisk odling, växtvandringar, meditation, hälsa och Raw Food 
runt om i Sverige. 

Dans intresse för rå veganmat och hälsa tog sin början redan 1966 och han har 
sedan dess utvecklats från maskiningenjör till livsingenjör. Hans stora intresse är 
att få fler att se världen ur ett större helhetsperspektiv , då han ser att allting 
påverkar allting och att det andliga finns i precis allt. 

Detta är en två dagars kurs där du får lära dig om ätliga växter i naturen och hur 
du kan laga till dem på det sätt som gynnar kroppen så mycket som möjligt. 
Kursinnehållet är gediget och får ej plats i sin helhet här. Hör av er så skickar jag 
info!!!  
Dag 1: Lördag 23/9 2017 kl 10.30 -17+ 
Dag 2: Söndag 24/9 kl 10.30 -17+ 
OBS! Det blir lätt en del eftersnack och fler frågor. 
PRIS: 950:- inkl. moms för båda dagarna. 
(En dag för 550:-) 
Anmälan sker via mail: kajsanorrby@hotmail.com 
el. på tel 0739-881399. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 SEP! 
minimum 10 deltagare för att kursen ska bli av.  

Öppet  hela Sep - Tis-Sön 10-18

Dahlbergs 
Kross

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

0123-100 65 eller 0706715772

                   ÖVERNATTNING! GÄSTGIVERIET ÄR ÖPPET! 

KÖRSÅNG – LÅNGRÅDNA COMMUNITY CHOIR 
Nu böjar Långrådna Community Choir snart igen! 
VI ÖVAR PÅ TORSDAGAR MED START DEN 7 SEPTEMBER kl 19-21 
 i Långrådna Kultur & Gästgiveri. 
Det finns plats för fler deltagare och vi vill självklart att kören ska växa. 
Delta i bygdens egen kör! 
Detta är en kör med hög energi och sångglädje! Skratt och Fokus! 
Kören passar för både erfarna och oerfarna sångare, duser själv till att kören ger dig 
tillräcklig utmaning, lär in flera stämmor, ta på dig soloinsatser eller håll dig till en 
stämma, öva på körklang och texter. Att sjunga handlar om övning och vilja, inte 
om talang! 

Instudering sker via gehöret. 
Stort fokus på körklang och röstteknik! 
Repertoar: Blandat, mycket världsmusik, 
men även nya arrangemang, allt mellan visa till klassiskt. 

Ledare: Kajsa Norrby, sångerska, körledare och scenkonstnär med utbildning i 
klassisk sång, folk- och världsmusik och scenisk sång. Kajsa har många kontakter 
inom körsverige, även i  körwales där hon också varit ledare för sångworkshops och
deltagit i körlivet. Hon är körledare inom nätverket Natural Voice i Storbritannien, 
bildat av Frankie Armsrong, sång är hälsa och kroppen och själen vårdar vi i samma
veva som vi sjunger. 

1150:- inklusive moms. 12 ordinarie repetitioner á 2 h + extra repetition och 
uppträdande.  Betalning sker via faktura. Uppehåll vid skollov. Fika finns för en 
tjuga i pausen. 
Anmälan via mail till kajsanorrby@hotmail.com eller via telefon 0739-881399  

SEPTEMBER

V R Å K A
PUB i Vråka 8 Sep



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 sep. 
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 

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 Korsetkrets 

Valdemarsviks El AB 

Valdemarsviks Sparbank 

Vångströms Golv eftr. AB   

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!

 Upplev gammaldags skola på riktigt 
Tryserums Hembygdsgård FREDAG 8/9  kl. 9-13 
Tryserums Friskolas elever medverkar på 
gammaldags lektioner. Välkomna att besöka 
lektionerna. 
Arr: Tryserums Hembygdsförening 

Upplev gammeldags skola Byvandring i Ingelsbo 

ÖSTGÖTADAGARNA i TRYSERUM

Tryserums Kyrka: 
Kl. 10-13: Visning av gamla gravkors från Tryserums kyrkogårdar i 
Tryserums Kyrkas vapenhus av hembygdsföreningen. Teckningar 
av gravkorsen som klass 1-2 på Tryserums Friskola gjort, visas i
samtidigt. 
Kl. 13: Visning av Tryserums Kyrka av Gudjon Gudjonsson. 
Kl. 17: Aftonsång: Tryserum-Östra Eds kyrkokör, Erik Gruvebäck 
och Torbjörn Toftgård medverkar. 

Arrangörer: Tryserums Hembygdsförening, Tryserums 
Intresseförening och Svenska Kyrkan   

LÖRDAG 16/9 kl. 10 
Vandring i Ingelsbo under ledning av Lilian Nilsson. 
Medtag matsäck. Samlingsplats meddelas senare. 
Arr: Tryserums Hembygdsförening

(Endast) Lördag 2/9 kl 10-17 
Välkommen att besöka oss i Tryserum under Östgötadagarna där vi 
bjuder på utställningar, testa på skola från 50-talet, fika, visningar och 
aftonsång. Tipspromenad mellan Ekbacken och Hembygdsgården. 
Program: 
Ekbacken kl. 10-17: Konstutställning med lokala konstnärer, bl a Mika 
Liffner, Karolin Wahlman, Johanna Pettersson och Janne Aronsson. 
Kaffe och våfflor serveras. 

Tryserums Hembygdsgård: 
Kl. 10-17: Visning av samlingarna och försäljning av årsböcker. 
Kl. 10.15, 11.15 och 12.15: Hur var det att sitta i skolbänken under 50- 
talet? Medverka på en lärarledd lektion i vår skolsal. 
Efter aftonsången: Kaffeservering. 


