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Med reservation för “tryckfelsnisse” och ändringar i kalendarium.
Foto av textförfattarna om inte annat anges.

Så länge man inte ger upp, har man inte förlorat. 

Tack alla sponsorer!

Tack vare det stora intresset att sponsra vårt Byabladet  
har vi nu pengar för att publicera det året ut. Nya spon-
sorer är förstås välkomna! Hör av er till redaktionen om 
ni vill hjälpa till.
    Denna månaden har vi många årsmöten för den fören-
ingsaktive. Musikunderhållning, blomsterdekorations-
kurs, pubkväll, våffeldag och Världens fest är några an-
dra aktiviteter. Eller varför inte vara med på ett stickre-
kordsförsök? Mycket nöje ska ni i alla fall ha!

Redaktören

manusstopp 
för aprilnumret är  20 mars

ÅRSMÖTE
2014 – 03 – 13  Kl 1900
Ekbacken / Tryserum

Välkomna / Tryserums Intresseförening
www.ekbackenshus.se

Var med och slå 

stickrekord!
Utmaningen är att sticka en halsduk 
längre än 160 meter!

Under hösten 2014 ska halsduken ställas ut på Valdemars-
viks bibliotek. Sedan ska den sys till filtar och skänkas till 
välgörande ändamål.

Vill du vara med och hjälpa till, sticka så många halsdu-
kar du vill i valfria färger. Viktigt är att inte blanda olika 
garnsorter i samma halsduk. Ange vilken kvalité garnet är, 
ex akryl, ull eller blandgarner. Halsdukens bredd ska vara 
20 cm och längden 140 cm. Lämna halsdukarna senast 31 
augusti, kontaktpersoner se nedan.
 
Om du vill bidra genom att skänka garn till stickgrupper tas 
det tacksamt emot. Garner kan lämnas till Studieförbundet 
Vuxenskolan, Sjöhuset i Valdemarsvik.
 
Vill du vara med, kontakta:
Marie Carlsson, telefon 0123-310 27
Lillian Nilsson, telefon 0123-330 75
Studieförbundet Vuxenskolan, Anna och Ann-Sofie
Telefon 0123-519 39, e-post: ann-sofie.alexander@sv.se

Arrangör: 
Tjejlunkenstickarna och Studieförbundet Vuxenskolan

Utsikt från redaktionens fönster då det var solsken och snöade samtidigt.



kalender mars 2014
2 sö 11.00 Mässa i S:t Olofs kapell, Gryt. Danielson, Stenhammar. 
   Sopplunch i församlingshemmet. Kyrkmöte.
 sö 18.00 Musikgudstjänst i Valdemarsviks kyrka. ”Världens 
   fest” - Valdemarsvik-Gryts kyrkokör, Tryserum-Östra Eds 
   kyrkokör, Danielson, Stenhammar, Dimpker.
3 må 19.00 Studiecirkel i Kyrkstallet. Alla är välkomna! 
   Arr: Östra Eds Hembygdsförening
5 on 18.30 Askonsdagsmässa i Valdemarsviks kyrka. 
   Gavelli, M Ottosson
 on 19.00 Musikunderhållning i Långrådna Bygdegård, se annons.
6 to 18.30 Veckomässa i Valdemarsviks kyrka. 
   Fallman Knutsson, Dimpker.
9 sö 11.00 Mässa i Valdemarsviks kyrka. Gavelli, B Wållberg. 
   Kyrkkaffe i församlingshemmet. Kyrkmöte. 
 sö 15.00 Gudstjänst i Östra Eds kyrka. Gavelli, M Ottosson.
13 to 18.00 Blomsterdekorationskväll i Bygdegården. Se annons
 to 19.00 Årsmöte för Tryserums Intresseförening, se annons
14 fr 19.00 Årsmöte för Tryserums Hembygdsförening, se annons
16 sö 11.00 Mässa i Valdemarsviks kyrka. Stillnert, Dimpker.
 sö 15.00 Gudstjänst i S:t Olofs kapell, Gryt. Stillnert, Hallingfors
 sö 18.00 Årsmöte för Östra Ed-Tryserums Bygdegårdsförening, 
   se annons
17 må 19.00 Studiecirkel i Kyrkstallet. Alla är välkomna! 
   Arr: Östra Eds Hembygdsförening
20 to 18.30 Veckomässa i Valdemarsviks kyrka. 
   Fallman Knutsson, Dimpker.
23 sö 11.00 Mässa i Tryserums kyrka. 
   Marmgård, Stenhammar. Kyrkmöte.
 sö 13-15 Våffeldag på Ekbacken. Arr: Tryserums Intresseför.
 sö 18.00 Musikgudstjänst i Valdemarsviks kyrka. ”Sång till 
   Maria”. Valdemarsvik-Gryts kyrkokör, Marmgård, 
   Stenhammar
27 to 18.30 Veckomässa i Valdemarsviks kyrka. 
   Fallman Knutsson, Dimpker.
28 fr 19.00 Pubkväll på Ekbacken. Se annons
30 sö 11.00 Mässa i Valdemarsviks kyrka. Danielson, Hallingfors. 
   Brödinsamling o auktion vid kyrkkaffe i f-hemmet.
 sö 15.00 Mässa i Östra Eds kyrka. Gavelli, B Wållberg. 
   Brödinsamling och auktion vid kyrkkaffe i kyrkan.
31 må 19.00 Studiecirkel i Kyrkstallet. Alla är välkomna! 
   Arr: Östra Eds Hembygdsförening

Utnyttja ditt 
Rotavdrag vid 
din renovering!
Ring Västerums mur&puts
Allt inom murning, spislar, 
kaminer, kakel o klinker.
Tel 070-592 32 65

Zara Sjögren
Tel: 070-480 67 00
VERISURE PARTNER 

Välkommen till det
uppkopplade smarta hemmet.
Verisure är mycket mer än bara ett hemlarm. 
Larma av och på med din smartphone. Läs 
av inomhustemperatur eller luft fuktighet. 
Styr belysning och andra apparater. 
Var du än är. 

Världens fest
Söndagen den 2 mars kl 18.00 

Valdemarsviks kyrka

Musikgudstjänst med Andreas Danielson, Lena 
Stenhammar och Marie Dimpker tillsammans 
med kyrkokörerna Valdemarsvik-Gryt och Tryse-
rum-Östra Ed, pastorats konfirmander, barn och 
ungdomar som framför sånger från hela världen. 
Festen fortsätter i församlingshemmet med mat 
från hela världen för endast 50 kronor. Choklad-
hjul, Fair Trade-kiosk, lotterier och andra trevlig-
heter kan du också uppleva under denna kväll 
där hela behållningen tillfaller Svenska Kyrkans 
internationella arbete för olika projekt i världen.

En Baron på Besök
Långrådna Bygdegård  5 mars kl. 19.00

Om kärleken till ordens musik och musikens ord. Ett Povel 
Ramelpotpurri kärleksfullt sammanställt och framfört av Sven 
Angleflod från Östgötateatern. Kaffeservering.

Förköp på Vikens Spel & Tobak, Storgatan 12, Valdemarsvik: 
Vuxna 120 kr, ungdom 60 kr 
Bilj. vid entrén: Vuxna 140 kr, ungdom 60 kr.

Arr: Långrådna Bygdegård, Valdemarsviks Teaterförening och 
Studieförbundet Vuxenskolan

Kallelse: 
Härmed kallas ni i egenskap av styrelseledamot/ medlem i 
Östra Ed Tryserum Bygdegårdsförening 
till ordinarie årsmöte 
söndag den 16 mars 2014 kl.18.00 
i Bygdegården Långrådna. 

Efter förhandligar serveras kaffe med semla 
Välkommen hälsar styrelsen

Tryserums 
Röda Korskrets 

hade årsmöte 17 februari. Vid stämman deltog 13 
personer. Vi har fördelat 21.000 kronor till olika in-
samlingar. Mötet avslutades med kaffe och semla.
      Styrelsen



PUBKVÄLLAR
på EKBACKEN

Pub på Ekbacken 

28 mars 2014
Vi öppnar kl 1900……

PS Glöm inte ”enkronor” DS
Välkomna / Tryserums Intresseförening

www.ekbackenshus.se

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

Kontakta

Dahlbergs Kross
0123-100 65 eller 070-671 57 72

VÅFFELDAG PÅ EKBACKEN
Söndag 23 mars kl. 13-15

Välkomna!  Tryserums Intresseförening

Stickcafé på Ekbacken
Måndagar mellan kl. 10.00 och 12.00. Stickcaféet på kvällstid 
har avslutats. Vi stickar till sista mars då vi byter stickningen mot 
promenader.
Kontaktperson dagtid: Lilian Nilsson 0123 330 75, 
kvällstid Marie Carlsson 0123 310 27

Alla välkomna!      Tjejlunkenstickarna

Kallelse till 
ÅRSMÖTE

i
Tryserums Hembygdsförening

fredag den 14 mars kl. 19.00 i Hembygdsgården!

Efter förhandlingarna bjuder vi på kaffe med 
dopp, lotteri och föredrag av Sven Bråkenhielm:
Föreningslivet i Tryserum – en brokig historia

Alla medlemmar är välkomna!
                 

                                Styrelsen

Tillverkning i egen smedja
Försäljning av bruksföremål t.ex. ljusstakar och skohorn.
Utför renovering av gammalt smide men även ny-
tillverkning efter önskemål, så som beslag och grindar.

Kontakta mig, eller titta in på hemsidan för bilder!
Henning Knape   Enskild firma
Tel: 072 7282880  •  Mail: henning.knape@3smeder.se              
Hemsida: www.3smeder.se (klicka på Hennings Galleri) 

SMIDE

            Lär dig 
Arrangera blommor

Hur du gör 3 stycken smakfulla 
blomster dekorationer
Du får lära dig
• Färg och form
• Olika typer av arrangemang
• Vilka blommor kan jag använda
• Material och verktyg
• Hur får jag snittblommor att hålla sig
• Material från naturen

Plats: Långrådna Byggdegård
Tid: Torsdag 13 mars kl 18.00
Kostnad: 250:- och då ingår allt material och 
kaffe under kvällen.
Föranmälan senast måndag 10 mars till
Mobil:  0734-142152
e-post: Green_copy@live.se

Välkomna Roy



Upplaga: 700 ex (sommar 2000 ex). Tryck: Tryckcenter i Valdemarsvik. Ges ut i Tryserums och Östra Eds socknar och ägs av Tryserums Intresseförening, 
Tryserums Hembygdsförening och Östra Eds Hembygdsförening. Vill du ha något infört i Bya bladet i aprilnumret, meddela oss senast 20 mars. 
Sponsorer får gratis medverka i kalendariet, i annonser och under rubriken Sponsorer på sista sidan. För övriga kostar annonser 100 kr styck. Anslagstavlan 
är gratis för privatpersoner. Redaktionen: Ingalill Ivarsson, Nannyhill Gållösa, 615 95 Valdemarsvik, Tel: 0123-467 70, Mobil 070-634 31 19 • Barbro Alvebo, 
Skillered, 590 98 Edsbruk,  Tel: 0493-414 38 • Anette Edström Karlsson  0123-310 48. • My Kreuger  0123-330 55 • Lilian Nilsson  0123-330 75. 
Epost: byabladet@tryserum.se • Bladet finns att hämta digitalt på www.tryserum.se

B Y A B L A D E T S  S P O N S O R E R

3smeder.se
Anders Bockgård
Bygdegårdsförening Östra Ed-Tryserum
Börjes Byggnadsrörelse
Dahlbergs Kross
Fogelvik Estate
Fogelviks Egendom AB
Företagarna Valdemarsvik
Green Copy
Häradssätter Gård
Ihrsjös Måleri
Jörgen Svensson Entrerenad

Liljestad Gård AB
LRF  Tryserum-Östra Ed
Reumatikerföreningen
Securitas Direct / Verisure
Skeppgårdshonung
SMP AB
Svenska kyrkan
Svenska Presenter
Tjejlunken
Tjust-Eds Maskinbolag
Tryserums Friskola
Tryserums Installations AB

Tryserums Intresseförening
Tryserums Hembygdsförening
Tryserums Röda Korskrets
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska 
Stiftelse
Tryserum-Östra Eds Kyrkliga  Syför.
Valdemarsviks Sparbank
Vikens Mäklarbyrå
Vårt Alternativ
Västerums Mur & Puts
Östra Eds Hembygdsförening
Östra Eds Röda Korskrets

Nu är de första fröna i jorden. Det känns fint! Så här års 
sår vi lök, chilipeppar och kronärtskocka. Det känns 

fantastiskt att känna doften av jord och skriva etiketter 
igen. I vanliga fall skulle vi även sått tomater och andra 
växthusväxter. Men i år har vi ju inget växthus så vi får kla-

ra oss utan. 
Tur att Mon 
T o m a t e r 
finns! Vi har 
massor med 
fönster som 
står och vän-
tar på att få 
bli växthus 
men det får 
bli nästa år. 

Nu lägger vi krut på badrummet istället. Jag hoppas att 
det ska vara helt klart till hösten. 

Jag lånade en väldigt fin bok på biblioteket sist jag var 
där. Den heter ”Självhushållning på Djupadal” och är skri-
ven av Marie och Gustav Man-
delmann. Mycket bilder och idé-
er inför kommande år.  Perfekt 
läsning när det underkylda reg-
net öser ner.  Det är skönt att det 
finns olika sysslor och att man 
inte måste jobba ute när det reg-
nar eller tvingas vara inne när so-
len lyser. 

Nu är det ljust till halv sex på 
kvällen och man hinner lite mer 
än för att par veckor sedan. Nu 
börjar jag känna mig utvilad efter 
vinterns mörker och suget efter 
ljusa vårkvällar ökar.  Kayas rum 

är nästan färdigt och nu återstår bara en vägg att spackla och 
måla. Det blev purpur-lila! 

På måndag är valparna 8 veckor och är redo att åka hem 
till sina nya familjer. Ska bli skönt att få lite lugn och ro på 
morgnarna.  De är söta men vilda....

Årets första ägg 
värptes i mitten på 
februari här på Sät-
ter, så nu tycker i alla 
fall hönorna att det 
är vår på gång. Vi ger 
dem varken extraljus 
eller värpfoder så de 
brukar ta en rejäl se-
mester  under den 
mörkaste delen på 
året. Men vilken gula 
sedan! Fabriksäggen, 
där man knappt ser skillnad på gula och vita, kan slänga sig 
i väggen. När vi bakar och lagar mat med våra ägg blir allt 
guldgult.  

Vårat Nordsvenska sto Borkstjärna är dräktig. Hon ska föla 
i maj om allt går som det ska. Det är 
hennes första föl, men vårat tredje. 
Vi håller tummarna! Tyvärr är den 
Nordsvenska hästen numera en ho-
tad ras och det tycker jag är synd på 
en så trevlig och mångsidig häst. 

I ateljén trängs tavlorna med re-
noveringsobjekt och övervintrade 
plantor. Jag har rosmarin, oliv, ci-
tron och lagerblad som gillar att 
stå på ett ljust och svalt ställe un-
der vintern.  Så fort vädret tillåter 
får de flytta ut igen, ut till solen och 
vinden.

                        AV MIKA LIFFNER


